
Oslava začala v 18 hodin vystoupením dětí 

ze Základní školy a mateřské školy Rudol-

tice. Děti si pro naše seniory připravily sku-

tečně nádherný dárek. Jednak to bylo pás-

mo krásných písniček a  poučné pohádky 

pod vedením p. uč. Vávrové a Osohové, ale 

i krásná vlastnoručně vyrobená přáníčka.

Poté již následoval zábavný pořad vzácných 

hostů. Paní Květa Fialová s doktorem Radi-

mem Uzlem více jak 90 minut bavili všechny 

přítomné zábavným vyprávěním – veselými 

historkami, humornými dialogy, ale také na-

příklad i  svými verši. V  závěru pořadu měli 

přítomní posluchači možnost klást otázky, 

s  hosty se vyfotografovat a  od  obou získat 

podepsanou fotografi i.

Několik minut po  20. hodině předvedly pří-

tomným občanům své vystoupení Rudoltic-

ké roztleskávačky a dále následovala již vol-

ná zábava za  hudebního doprovodu Studia 

MIX z Libchav. Autobus, který byl pro tuto pří-

ležitost zajištěn, odjížděl od kulturního domu 

pár minut po 21. hod. Zábava ovšem pokra-

čovala dál hudbou a tancem až do půlnoci.

Letošní oslava Dne seniorů byla skutečně 

vydařená. Zúčastnilo se jí téměř 100 ob-

čanů, kteří domů odcházeli plni dojmů 

a s úsměvem na rtech.

Za  spolupráci na  organizaci tohoto večera 

děkuji paní  Erice Kohoutové, Ivě Stránské, 

Jitce Rezkové,  Blance Poláškové starší, Blan-

ce Poláškové mladší, slečně Michaele Zváro-

vé, paní Tomanové, ZŠ a MŠ Rudoltice a Ru-

doltickým roztleskávačkám.

Lenka Bártlová, starostka

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

V  SOBOTU 12. ŘÍJNA 2013 SE NA  SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU KONALA JIŽ TŘETÍ OSLAVA 

DNE SENIORŮ V NAŠÍ OBCI. PRO TENTOKRÁT NAŠE OBČANY PŘIJELO NAVŠTÍVIT DUO KVĚTA FIALOVÁ 

A MUDR. RADIM UZEL SE SVÝM ZÁBAVNÝM POŘADEM „ŽIVOT JE KRÁSNÁ BALADA....“.

DEN SENIORŮ 

S KVĚTOU FIALOVOU A RADIMEM UZLEM
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Nebylo ovšem náhodou, že obec  

v  rámci tohoto zájezdu hradila 

vstupné i  autobusovou dopravu 

všem dětem a  pedagožkám, kte-

ré je doprovázely. Jak se dočtete 

i  na  jiném místě tohoto zpra-

vodaje, tento park leží na  ploše 

10  hektarů, která je doslova zapl-

něna spoustou dětských herních 

prvků. Účelem tohoto zájezdu 

bylo samozřejmě děti jednak 

zabavit, ale také zejména zjistit, 

jaké herní prvky by si děti samy 

nejvíce přály, a na základě jejich 

zájmu vytvořit projekt pro dvě 

dětská hřiště v obci, resp. pro je-

den veřejný park s herními prvky 

u domu čp. 5 v obci a  jedno dět-

ské hřiště v  lokalitě Zámeček. 

Děti po příjezdu ze zájezdu malo-

valy plny dojmů obrázky, škola po-

řizovala fotografie z této společné 

práce a obec výsledky spolupráce 

se ZŠ a  MŠ Rudoltice využije při 

podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z  nadace ČEZ a  dále od  Minis-

terstva pro místní rozvoj ČR, které 

na  takovéto projekty vyhlašuje 

dotační program, v  rámci něhož 

poskytuje vybraným příjemcům 

finanční příspěvek až do  výše 

400 000 Kč.

V  říjnovém zpravodaji č. 3/2013 

byla zveřejněna informace o tom, 

že obec koupila státem chráně-

nou památku čp. 5, která se na-

chází v záplavovém území (stejně 

tak jako budova školy a velká část 

prostranství mezi školou a  škol-

kou), jejíž rozlehlou zahradu obec 

hodlá využít k výstavbě veřejného 

parku s  herními prvky. Tato my-

šlenka se skutečně rozpracová-

vá a  již několik týdnů se pracuje 

na  studii tohoto parku, která se 

postupně konzultuje s  vodopráv-

ním úřadem a  stavebním úřadem 

při MěÚ v  Lanškrouně, správcem 

vodního toku, ale také s  Národ-

ním památkovým ústavem. Pro-

tože se jedná o zahradu, která při-

léhá ke státem chráněné památce 

a  navíc se nalézá v  záplavovém 

území vodního toku Lukávka, 

musí obec pro realizaci tohoto 

projektu splnit nesčetné množství 

podmínek a  získat nemalé množ-

ství povolení od nejrůznějších or-

gánů státní správy.

V ČEM JE ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU 
A U DOMU ČP. 5 ODLIŠNÉ?

V souvislosti se záplavovým územím 

v  oblasti domu čp. 5 se na  mne 

po  vydání říjnového zpravodaje 

obrátili dva občané s  otázkou: 

V  čem je odlišné záplavové území 

mezi školou a  školkou a  u  domu 

čp. 5? V ničem. Odlišné jsou ovšem 

záměry využití těchto prostranství, 

které bych nyní ráda připomněla 

a vysvětlila jejich rozdíly.

Podle zákona o  vodách jsou zá-

plavová území administrativně 

určená území, která mohou být při 

výskytu přirozené povodně zapla-

vena vodou. Záplavové území má 

svou aktivní i  pasivní zónu. V  ak-

tivní zóně se nesmí umísťovat 

stavby. Výjimku tvoří vodní díla, 

stavby pro jímání vod, odvádění 

odpadních vod a odvádění srážko-

vých vod a  dále nezbytné stavby 

dopravní a  technické infrastruk-

tury. Navíc je zde zakázáno těžit 

nerosty a zeminu způsobem zhor-

šujícím odtok povrchových vod 

a provádět terénní úpravy zhoršu-

jící odtok povrchových vod, skla-

dovat odplavitelný materiál, látky 

a předměty, zřizovat oplocení, živé 

ploty a jiné podobné překážky, zři-

zovat tábory, kempy a jiná dočasná 

ubytovací zařízení. V pasivní zóně 

záplavového území se mohou 

provádět stavby, nebo může do-

cházet k terénním úpravám, které 

ovšem nesmějí způsobit zhoršení 

odtokových poměrů. 

 

ZÁMĚR VYUŽITÍ ZAHRADY 
U DOMU ČP. 5 

Park s  herními prvky a  bohatou 

zelení, který bude celodenně otevřen 

pro širokou veřejnost, splňuje pod-

mínky vodního zákona, který ome-

zuje využití aktivní i  pasivní zóny 

záplavového území. Jednotlivé 

herní prvky, které by mohly způsobit 

zhoršení odtokových poměrů, bu-

dou odnímatelné a ani jeden z nich 

se nebude nacházet v  aktivní zóně 

záplavového území. Výjimkou bude 

vstupní lávka, která bude umístěna 

na  vodním toku Lukávka a  bude 

       PROJEKT VEŘEJNÝCH   DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V OBCI
V SOBOTU 19. ŘÍJNA LETOŠNÍHO ROKU OBEC POŘÁDALA VE     SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A MATEŘSKOU ŠKOLOU 
RUDOLTICE ZÁJEZD DO RODINNÉHO PARKU MIRAKULUM. 

splňovat výše uvedenou výjimku 

ze zákona, neboť je dopravní in-

frastrukturou. V  parku se nebudou 

nacházet odplavitelné předměty, 

všechny prvky budou ukotveny. Op-

locení parku bude zhotoveno pouze 

v  pasivní zóně záplavového území 

a bude rovněž odnímatelné.

ZÁMĚR VYUŽITÍ 
PROSTRANSTVÍ MEZI 
ŠKOLOU A ŠKOLKOU 

V  Rudoltickém zpravodaji č. 4/2011 

byly zveřejněny výsledky školní  

veřejné ankety na  využití tohoto 

prostranství. Výstavba bazénu, tě-

locvičny s  posilovnou, obchodního 

centra, sportovního centra, PC učeb-

ny, knihovny, školní družiny, super-

marketu TESCO a  pečovatelského 

domu je na tomto prostranství z výše 

uvedených důvodů nerealizovatelná. 

Prostranství mezi školou a školkou se 

nachází z části v aktivní zóně a z části 

v  pasivní zóně záplavového území. 

Ani v  jedné ovšem nelze postavit 

stavbu, která by výrazným způsobem 

ovlivňovala odtokové poměry, což 

jak asi všichni uznáme, jakákoliv nová 

budova rozhodně ovlivní. 

Jak se z výsledků ankety dozvíme, re-

spondenti dávali ve svých postojích 

jasně najevo, že by toto prostran-

ství mělo sloužit především dětem, 

a  největší důraz kladli na  to, aby 

zde v  budoucnosti bylo sportoviště 

nebo popřípadě počítačová učebna, 

školní družina nebo knihovna. Ze 

sportovních aktivit v  anketě vítězí 

dětské hřiště, které by bylo otevřené 

pro veřejnost, jako druhé v  pořadí 

je multifunkční hřiště. Nemožnost 

výstavby budovy na  tomto pros-

tranství jsme si již vysvětlili. Proč 

by tam ale nemohlo být například 

dětské hřiště, které by bylo otevřené 

pro veřejnost? Obec Rudoltice před 

několika lety investovala nemalé 

fi nanční prostředky do  dětských 

herních prvků na  zahradě MŠ. 

Před tímto rozhodnutím škola 

nabídla, že bude volně přístupné 

veřejnosti. S  touto myšlenkou se 

obec ztotožnila a dětské hřiště zbu-

dovala. Jak ale velká část rodičů ví, 

po  nějakém čase škola požádala 

školskou radu o  zamezení vstupu 

veřejnosti k těmto herním prvkům 

v  době, kdy je v  provozu školka, 

a to z toho důvodu, že přítomnost 

veřejnosti ruší výuku dětí. Školská 

rada, ve  které zasedají mj. i  tři 

zástupci školy a  tři zástupci rodičů, 

zamezení schválila, a  já se dom-

nívám, že zcela oprávněně. V  době 

výuky prostě není vhodné, aby se 

veřejnost v  areálu ZŠ a  MŠ Rudolti-

ce volně pohybovala. Stejně tak to 

ovšem platí i  pro prostranství mezi 

školou a  školkou. I  na  tomto pro-

stranství škola realizuje výuku, děti 

zahradu využívají o velké přestávce, 

v rámci družiny apod. Veřejný park, 

celodenně otevřené veřejné dět-

ské hřiště či veřejné sportoviště 

v areálu školy už z pedagogického 

hlediska proto není vhodné. Není 

ovšem vhodné ani z pohledu údržby. 

Uvědomme si, jak někdy vypadají 

veřejné parky. Rozhodně by nebylo 

dobré, aby děti na  zahradě u  školy 

potkávaly lahve od  alkoholu, nedo-

palky cigaret nebo další válející se 

odpadky či něco podobného. A  jak 

je to s  víceúčelovým sportovním 

hřištěm? Kdo o  této problematice 

něco ví, potvrdí mi, že víceúčelová 

hřiště mají své specifi cké povrchy, 

které nejsou nijak levné. Na  tyto 

projekty je vhodné žádat o  dotace 

stejně tak, jako to bude činit obec 

v příštím roce na návrh TJ Sokol Ru-

doltice v jeho areálu. Pominu-li fakt, 

že veřejnosti otevřené víceúčelové 

hřiště opět není vhodné z  pedago-

gického hlediska zbudovat na  pro-

stranství mezi školou a školkou, kde 

se mnohdy realizuje výuka, nemohu 

opomenout skutečnost, že zvýšené 

riziko poškození takovýchto povrchů 

v případě záplavy nabízí otázku, zda 

jej není vhodnější realizovat v  are-

álu TJ Sokol, které je pro sportování 

přímo určené, leží pár desítek metrů 

od  školního areálu a  žádné takové 

riziko záplav tam nehrozí.  

Věřím, že důvody, které obec vedou 

k rozhodnutí budovat veřejné parky 

a veřejné sportovní hřiště mimo areál 

ZŠ a MŠ Rudoltice tak, aby byly vol-

ně přístupné po  celý den, tzn.  i  pro 

matky s  dětmi na  mateřské dovole-

né, seniory či pro občany pracující 

na směny, občané pochopí a pláno-

vané záměry obce podpoří.

Lenka Bártlová, starostka obce
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ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ

NÁZEV AKCE
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rozpočet obce
2 560 000 Kč

Opravy komunikací

• od křižovatky u domu čp. 187 (Havlenovi) k domu čp. 43 (Madiovi)

• propojka mezi I. a II. sídlištěm - od domu čp. 94 (Kobzovi) k bytovému 
domu čp. 85 + komunikace k domu čp. 196 (Tejklovi)

• od domu čp. 177 (Řeháčkovi) k domu čp. 157 (Valúškovi)

• od domu čp. 151 (Vančovi) k domu čp. 295 (Kolomý, Dvořáková)

• komunikace vedoucí k domu čp. 150 (Sodomkovi), čp. 272 
(Měchurovi a čp. 280 (Krystlovi)

• komunikace u bytového domu čp. 12

• komunikace od domu čp. 118 (Prokopovi) k domu čp. 117 (Rezkovi)

• komunikace od domu čp. 61 (Zvárovi) k domu čp. 123 (Marešovi)

1.

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ
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rozpočet obce 
1 000 000 Kč

Výstavba komunikace a sítí k pozemku p. Krska p.p.č. 4218/192.

rozpočet obce
500 000 Kč

Dobudování parkoviště u BD. čp. 625-628 v lokalitě Zámeček3.

rozpočet obce
70 000 Kč

Nová autobusová zastávka na silnici I/434.

dotace/rozpočet
90 000/30 000 Kč

Projekt a žádost o dotaci na I. etapu výstavby chodníku; projekt obsahuje:

•  zřízení místa pro přecházení přes silnici I/43, které umožní lepší spojení 
obou částí obce

•  částečnou rekonstrukci křižovatky u Dvořáků

•  rekonstrukci křižovatky u školy pod farou včetně přechodu pro chodce

•  vlastní výstavbu chodníků od silnice I/43 po křižovatku u školy na stávajícím 
silničním příkopu podél silnice III. třídy

• za předpokladu, že dojde k dohodě s dotčenými majiteli pozemků

5.

dotace/rozpočet
400 000/800 000 Kč

Žádost o dotaci a vybudování dětského hřiště u čp. 5 + v lokalitě Zámeček6.

dotace/rozpočet
(viz rok 2015)

Rekonstrukce budovy ZŠ – žádost o dotaci byla podána ve 4. čtvrtletí 
letošního roku; v roce 2014 bude realizováno otevřené výběrové řízení 
včetně zahájení přípravných prací; projekt obsahuje:

•  kompletní rekonstrukci střechy a podkroví včetně zateplení

•  kompletní novou hydroizolaci v přízemí včetně nových podlah

•  rekonstrukci systému vytápění, které je dlouhodobě nevyhovující

•  kompletní zateplení fasády budovy

7.

rozpočet obce
1 200 000 Kč

Vybudování nové třídy MŠ – v budově OÚ čp. 958.

rozpočet obce
500 000 Kč

Zahradní a parkové úpravy v areálu MŠ9.

rozpočet obce
100 000 Kč

I. etapa revitalizace zámeckých alejí10.

dotace
50 000 Kč

Projekt a žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu TJ 
Sokol Rudoltice; podmínkou realizace projektu je dohoda uzavřená mezi 
obcí a TJ Sokol Rudoltice o budoucím volném užívání tohoto hřiště školou, 
školkou a občany obce

11.

rozpočet obce
450 000 Kč

Oprava nevyhovující střechy BD čp. 265 včetně doplnění chybějící tepelné 
střešní izolace a výměny střešních oken

12.

rozpočet obce
250 000 Kč

Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v  lokalitě Zámeček s nekvalitní te-
pelnou izolací

13.

rozpočet obce
400 000 Kč

Koupě hasičského vozu pro SDH Rudoltice14.

STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE OBCE 
2014 – 2018

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vám poděkovat za aktivní spolupráci při přípravě strategického plánu rozvoje obce na roky 2014-

2018. Jeho návrh byl zveřejněn na  webových stránkách obce a  doručen do  všech rudoltických domácností 

v dostatečném časovém předstihu před jeho veřejným projednáním tak, aby každý z Vás mohl vznést připo-

mínku, podnět či dotaz k  zásadním investičním akcím, které pro příštích 5 let obec plánuje zrealizovat. K návr-

hu, který máte všichni k dispozici, bylo vzneseno celkem 5 připomínek, podnětů či vyjádření.

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 4. 12. 2013 při projednávání strategického plánu rozvoje 

obce podané podněty zapracovalo do jeho fi nální podoby, kterou následně jednomyslně schválilo.

K návrhu strategického plánu byly vzneseny tyto připomínky a podněty:

• oprava komunikace k domu čp. 196 (Tejklovi)

• oprava komunikace od silnice III. třídy k domu čp. 236 (Frišovi)

• výstavba chodníku a veřejného osvětlení od prodejny Konzum k cyklostezce v lokalitě Zámeček

•  pro lepší přehlednost strategického plánu bylo navrženo označení jednotlivých investičních akcí číslem a dopl-

nění plánu grafi ckým znázorněním v mapě

• přímluva za vybudování chodníku po celé obci.

Strategický plán rozvoje obce na roky 2014-2018 obsahuje ve schválené podobě kromě názvu a číselného ozna-

čení také zdroj fi nancování a odhad nákladů na realizaci jednotlivých investičních akcí. Strategický plán považuji 

za rozumný, pro občany naší obce přínosný a hlavně reálný. Věřím, že se nám podaří uspět se žádostmi o poskyt-

nutí dotací minimálně v takovém rozsahu, jak je v plánu obsažen.

Lenka Bártlová, starostka obce
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dotace/rozpočet
3 000 000/2 000 000 Kč

Rekonstrukce budovy ZŠ1.

dotace/rozpočet
2 400 000/700 000 Kč

Výstavba I. etapy chodníku v obci a rekonstrukce křižovatek2.

rozpočet obce
 180 000 Kč

Výstavba chodníku a veřejného osvětlení od prodejny KONZUM 
k cyklostezce v lokalitě Zámeček

3.

rozpočet obce
190 000 Kč

Oprava komunikace od silnice III. třídy k domu čp. 236 (Frišovi)4.

dotace/rozpočet
700 000/630 000 Kč

Výstavba multifunkčního hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice5.

rozpočet obce
100 000 Kč

II. etapa revitalizace zámeckých alejí6.

dotace/rozpočet
100 000/100 000 Kč

Projekt a žádost o dotaci na rekonstrukci čp. 57.

rozpočet obce
450 000 Kč

Oprava nevyhovující střechy BD čp. 263 včetně doplnění chybějící tepelné 
střešní izolace a výměny střešních oken

8.

rozpočet obce
250 000 Kč

Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v lokalitě Zámeček s nekvalitní 
tepelnou izolací

9.

dotace/rozpočet
40 000/90 000 Kč

Příprava projektu na rekonstrukci 1 bytového domu v lokalitě Zámeček 
na dům pro seniory; projekt bude obsahovat:

• zabudování výtahu

• částečnou úpravu přízemních prostor pro sociální zázemí

• opravu nevyhovujícího zateplení podkrovních bytů

10.

dotace
20 000/30 000 Kč

Příprava projektu na vybudování senior-centra, které bude zaměřeno 
na poskytování sociálních služeb starším občanům

11.

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ

NÁZEV AKCE

R
O
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rozpočet obce
4 000 000 Kč

Rekonstrukce komunikace od BD čp. 262, kolem domu čp. 63 (Cvejnovi), 
domu čp. 285 (Neradovi) k domu čp. 83 (Šilarovi), resp. ke komunikaci III. třídy

• to vše v případě vyřešení majetkoprávních poměrů

1.

rozpočet obce
600 000 Kč

Oprava parkovišť u BD čp. 261 a 2622.

dotace/rozpočet
90 000/30 000 Kč

Projekt a žádost o dotaci na II. etapu výstavby chodníku v obci3.

rozpočet obce
200 000 Kč

Vybudování odpočinkové zóny mezi bytovými domy v lokalitě Zámeček4.

dotace/rozpočet
250 000/350 000 Kč

Zahájení rekonstrukce čp. 55.

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ

NÁZEV AKCE

R
O
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rozpočet obce
450 000 Kč

Oprava nevyhovující střechy BD čp. 262 včetně doplnění chybějící tepelné 
střešní izolace a výměny střešních oken

6.

rozpočet obce
300 000 Kč

Rekonstrukce dalších podkrovních bytů v lokalitě Zámeček s nekvalitní 
tepelnou izolací

7.

rozpočet obce 
700 000 Kč

Dokončení dalších komunikací na parcelách pro RD v lokalitě Zámeček8.

dotace/rozpočet
300 000/400 000 Kč

Rekonstrukce 1 bytového domu v lokalitě Zámeček na dům pro seniory9.

dotace/rozpočet
100 000/100 000 Kč

Vybudování senior centra, které bude zaměřeno na poskytování sociálních 
služeb starším občanům

10.

rozpočet obce
500 000 Kč

Zahradní úpravy ZŠ, nové oplocení areálu ZŠ a MŠ11.

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ

NÁZEV AKCE

R
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dotace/rozpočet
1 600 000/400 000 Kč

Výstavba II. etapy chodníku v obci1.

rozpočet obce
600 000 Kč

Oprava parkovišť u BD čp. 263-2652.

dotace/rozpočet
1 500 000/3 500 000 Kč

Žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci bytových domů v lokalitě 
Zámeček 

• v roce 2017 pomine nebezpečí vrácení dotací na II. a III. etapu výstavby

•  projekt by se měl zaměřit především na opravu celkově nevyhovujících 
tepelně izolačních vlastností domů a na opravu nekvalitně provedených 
hydroizolací

3.

dotace/rozpočet
750 000/750 000 Kč

Výměna oken a rekonstrukce topení v BD čp. 264-265 v obci4.

ZDROJ 
FINANCOVÁNÍ

NÁZEV AKCE

R
O

K
 2

0
1

8

dotace/rozpočet
1 100 000/1 100 000 Kč

Výměna oken a rekonstrukce topení v BD čp. 261-263 v obci1.

dotace/rozpočet
30 000/90 000 Kč

Projekt a žádost o dotaci na III. etapu výstavby chodníku v obci2.

rozpočet obce
300 000 Kč

Revitalizace bývalé stavební skládky pod bytovými domy v lokalitě Zámeček3.

rozpočet obce
1 200 000 Kč

Rekonstrukce ČOV u ZŠ a MŠ4.

dotace/rozpočet
500 000/600 000 Kč

I. etapa opravy a zateplení fasád bytových domů čp. 264-2655.
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ČÁST II.  VÝDAJE

231 10 00000 0000 00 2141 5213 000 100 000,00 Konzum dotace
231 10 00000 0000 00 2212 5169 000 550 000,00 silnice služby (sníh)
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000 2 500 000,00 silnice opravy
231 10 00000 0000 00 2212 51 3 050 000,00
231 10 00000 0000 00 2212 6121 000 1 560 000,00 sítě Krsek, parkoviště Zámeček
231 10 00000 0000 00 2212 4 610 000,00
231 10 00000 0000 00 2219 5169 000 280 000,00 cyklostezka prohrnování, zeleň
231 10 00000 0000 00 2219 5329 000 61 333,00 DSO příspěvek na úroky
231 10 00000 0000 00 2219 5901 000 500 000,00 cyklostezka, sanační práce
231 10 00000 0000 00 2219 6121 000 100 000,00 chodníky – projekt
231 10 00000 0000 00 2219 6349 000 854 027,00 DSO, splátky úvěru cyklostezka
231 10 00000 0000 00 2219 1 795 360,00
231 10 00000 0000 00 22 6 405 360,00
231 10 00000 0000 00 3111 5171 000 500 000,00 MŠ zahradní úpravy + chodníky
231 10 00000 0000 00 3117 5192 000 310 000,00 ZŠ příspěvky žákům
231 10 00000 0000 00 3117 5331 000 1 070 000,00 ZŠ + MŠ příspěvek
231 10 00000 0000 00 3117 1 380 000,00
231 10 00000 0000 00 31 1 880 000,00
231 10 00000 0000 00 3314 5021 000 35 000,00 knihovna os. výdaje
231 10 00000 0000 00 3314 5136 000 6 540,00 knihovna knihy
231 10 00000 0000 00 3314 5137 000 5 000,00 knihovna DHDM
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 4 500,00 knihovna materiál
231 10 00000 0000 00 3314 51 16 040,00
231 10 00000 0000 00 3314 5229 000 14 300,00 knihovna, příspěvek Lanškroun
231 10 00000 0000 00 3314 65 340,00
231 10 00000 0000 00 3319 5021 000 2 500,00 kronika osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 3341 5171 000 15 000,00 místní rozhlas opravy
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000 20 000,00 kulturní činnost materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 260 000,00 kulturní činnost služby kultura 

pohoštění231 10 00000 0000 00 3399 5175 000 3 000,00
231 10 00000 0000 00 3399 5192 000 5 000,00 poplatek OSA
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 30 000,00 dary občanům k život. jubileu
231 10 00000 0000 00 3399 51 318 000,00
231 10 00000 0000 00 3399 5492 000 20 000,00 vítání občánků
231 10 00000 0000 00 3399 338 000,00
231 10 00000 0000 00 33 420 840,00
231 10 00000 0000 00 3419 5192 000 45 000,00 příspěvky cvičícím
231 10 00000 0000 00 3419 5229 000 140 000,00 příspěvek Sokol, Vodní sporty
231 10 00000 0000 00 3419 6901 000 340 000,00 víceúčel. hřiště – TJ Sokol
231 10 00000 0000 00 3419 525 000,00
231 10 00000 0000 00 3421 6121 000 1 300 000,00 hřiště u čp. 5 a na Zámečku
231 10 00000 0000 00 34 1 825 000,00
231 10 00000 0000 00 3612 5141 000 900 000,00 úroky z úvěrů
231 10 00000 0000 00 3612 5153 000 25 000,00 byty plyn
231 10 00000 0000 00 3612 5154 000 25 000,00 byty elektřina
231 10 00000 0000 00 3612 51 950 000,00
231 10 00000 0000 00 3631 5154 000 250 000,00 osvětlení elektřina
231 10 00000 0000 00 3631 5171 000 200 000,00 osvětlení opravy
231 10 00000 0000 00 3631 51 450 000,00
231 10 00000 0000 00 3639 5011 000 40 000,00 platy veřejně prospěšné práce
231 10 00000 0000 00 3639 5031 000 10 000,00 SP veřejně prospěšné práce
231 10 00000 0000 00 3639 5032 000 3 600,00 ZP veřejně prospěšné práce
231 10 00000 0000 00 3639 50 53 600,00
231 10 00000 0000 00 3639 5154 000 10 000,00 elektřina čp. 5
231 10 00000 0000 00 3639 5169 000 230 000,00 úpravy veřejného prostranství
231 10 00000 0000 00 3639 5171 000 50 000,00 opravy domu čp. 5
231 10 00000 0000 00 3639 51 290 000,00
231 10 00000 0000 00 3639 343 600,00
231 10 00000 0000 00 36 1 743 600,00
231 10 00000 0000 00 3721 5169 000 50 000,00 nebezpečné odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3722 5169 000 480 000,00 komunální odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3723 5169 000 600 000,00 tříděný odpad svoz
231 10 00000 0000 00 3745 5137 000 30 000,00 vzhled obcí DHDM
231 10 00000 0000 00 3745 5139 000 10 000,00 vzhled obcí, materiál
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 1 500 000,00 údržba zeleně, služby
231 10 00000 0000 00 3745 51 1 540 000,00
231 10 00000 0000 00 37 2 670 000,00
231 10 00000 0000 00 5512 5019 000 10 000,00 hasiči refundace
231 10 00000 0000 00 5512 5137 000 52 000,00 hasiči DHDM
231 10 00000 0000 00 5512 5139 000 5 000,00 hasiči materiál
231 10 00000 0000 00 5512 5151 000 500,00 hasiči voda
231 10 00000 0000 00 5512 5153 000 25 000,00 hasiči plyn

PODOBA SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014 (v korunách)

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

ČÁST I.  PŘÍJMY

231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 3 720 500,00 daň z příjmů fyz. osob

231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 106 300,00 daň z příjmů fyz. osob ze sam. 

231 10 00000 0000 00 0000 1113 000 461 700,00 daň z příjmů fyz. osob z kap. 

231 10 00000 0000 00 0000 1121 000 3 401 600,00 daň z příjmů práv. osob 

231 10 00000 0000 00 0000 1122 000 2 100 000,00 daň z příjmů obec

231 10 00000 0000 00 0000 11 9 790 100,00

231 10 00000 0000 00 0000 1211 000 7 547 200,00 DPH

231 10 00000 0000 00 0000 1340 000 680 000,00 míst. poplatek – odpady

231 10 00000 0000 00 0000 1341 000 33 000,00 míst. poplatek – psi

231 10 00000 0000 00 0000 1343 000 3 000,00 mistní popl. veřejné prostran.

231 10 00000 0000 00 0000 1351 000 60 000,00 provoz loterií

231 10 00000 0000 00 0000 1361 000 12 000,00 správní poplatky

231 10 00000 0000 00 0000 13 788 000,00

231 10 00000 0000 00 0000 1511 000 560 000,00 daň z nemovitostí

231 10 00000 0000 00 0000 2412 000 200 000,00 Vision splátky půjčky

231 10 00000 0000 00 0000 4112 000 318 000,00 souhrnný dotační vztah

231 10 00000 0000 00 0000 4131 000 7 108 000,00 převod z HČ

231 10 00000 0000 00 0000 41 7 426 000,00

231 10 00000 0000 00 0000 26 311 300,00

231 10 00000 0000 00 3314 2111 000 2 000,00 knihovna půjčovné

231 10 00000 0000 00 3399 2111 000 30 000,00 kultura vstupné

231 10 00000 0000 00 33 32 000,00

231 10 00000 0000 00 3725 2324 000 95 000,00 Eko – kom, příspěvky

231 10 00000 0000 00 6310 2141 000 12 000,00 úroky

231 10 00000 0000 00 6310 2141 12 000,00

231 10 00000 0000 00 6310 21 12 000,00

231 10 00000 0000 00 6310 12 000,00

231 10 00000 0000 00 63 12 000,00

231

PŘÍJMY 26 450 300,00
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ZÁKLADNÍ ZNĚNÍ ROZPOČTU JE NÁSLEDUJÍCÍ:

PŘÍJMY ROZPOČTU: 26 450 300,00

VÝDAJE ROZPOČTU: 23 400 300,00

FINANCOVÁNÍ  3 050 000,00
(splátka úvěrů na bytovou výstavbu; úroky z úvěrů jsou součástí 

výdajů rozpočtu) 

V rozpočtu obce na příští rok se odráží veškeré plánované 

investiční akce, které jsou uvedeny ve Strategickém plánu 

rozvoje obce na rok 2014. Kromě těchto investičních akcí 

a mandatorních výdajů je v rozpočtu zahrnuta dotace pro 

Základní školu a mateřskou školu Rudoltice, která je ve ste-

jné výši jako v předešlém roce, tj. ve výši 1 070 000 Kč. Dále 

zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Ru-

doltice na provoz žákovských oddílů ve výši 80 tisíc Kč, ale 

také 40 tisíc Kč na rekonstrukci elektroinstalace v budově 

TJ Sokol Rudoltice. Dalším příjemcem dotace ve výši 20 ti-

síc Kč je PS Vodní sporty, a to na podporu práce s mládeží 

v  obci. Obec dále i  pro příští rok počítá s  dotací ve  výši 

100 tisíc Kč obchodnímu družstvu KONZUM na podporu 

prodejny v lokalitě Zámeček. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO NA SVÉM VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ DNE 4. PROSINCE 2013 ROZ-

POČET OBCE NA ROK 2014 V PODOBĚ NÁVRHU, KTERÝ BYL PO DOBU 15 DNÍ PŘED JEHO PROJED-

NÁVÁNÍM ZVEŘEJNĚN NA FYZICKÉ I ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBECNÍHO ÚŘADU.

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

Lenka Bártlová, starostka obce



INFORMACE ZE SCHŮZKY 
DOMOVNÍCH DŮVĚRNÍKŮ

V pondělí 7. října 2013 se na sále místního kul-

turního domu konala v době od 16 do 18.10 

hod. schůzka zástupců obce s  domovními 

důvěrníky bytových domů ve vlastnictví obce. 

Schůzky se zúčastnilo celkem 21 domovních 

důvěrníků z  celkového počtu 29, když pět 

důvěrníků bylo omluveno a tři se nedostavili. 

Dále byl na schůzce přítomen jeden nájemník 

bytového domu, kde volba domovního dů-

věrníka dosud neproběhla. Za obec se zúčast-

nily starostka a místostarostka obce.

Hned v  úvodu schůzky byla konstatována 

výborná spolupráce obce s  domovními dů-

věrníky, což se mj. projevuje i  velkou infor-

movaností nájemníků ve  všech směrech, 

zejména pak v  oblasti možností řešení si-

tuací s  nedoplatky. Nedoplatky na  nájmech 

a  službách spojených s  užíváním bytu jsou 

v letošním roce skutečně minimální. Nájemníci 

ve valné většině případů problémy s dluhy řeší 

včas, a  to sjednáním splátkového kalendáře, 

popř. úhradou celé částky.

Stěžejním bodem programu však byly infor-

mace o dopadu nového občanského zákoní-

ku do oblasti nájmů.

Od 1. 1. 2014 vstoupí v platnost nový občan-

ský zákoník. Od tohoto data se všechny ná-

jemní vztahy (i  ty, které byly uzavřené před 

1. 1. 2014) řídí jeho ustanoveními. 

JAKÉ ZMĚNY NÁJEMNÍKY 
OBECNÍCH BYTŮ TEDY OD NOVÉHO 
ROKU ČEKAJÍ?

• Stávající nájemní smlouvy se od  1.  1.  2014 

měnit paušálně nebudou. Budou se měnit po-

stupně formou dodatků a u nových nájemníků 

se budou od  1. 1. 2014 samozřejmě uzavírat 

nové nájemní smlouvy. 

• Prováděcí předpisy ohledně rozúčtování 

služeb a běžné údržby a drobných oprav bu-

dou od 1. 1. 2014 zrušeny bez náhrady. Nově 

budou proto tato pravidla specifi kována 

v  nájemní smlouvě, resp. v  dodatku k  ná-

jemní smlouvě. Pravidla budou totožná s do-

sud platnými prováděcími předpisy. 

• Členy nájemcovy domácnosti již nebude 

možné uvádět v  evidenčních listech jménem 

a datem narození, ale budou uváděny již pouze 

počty osob (z důvodu ochrany osobních údajů).

• Podle nového občanského zákoníku bude moci 

obec stanovit maximální počet osob v bytě. Obec 

této možnosti využije a od 1. 1. 2014 tak učiní.

• V  případě dlouhodobé nepřítomnosti ná-

jemníka a osob spolubydlících v bytě (více jak 

dva měsíce) bude nájemník povinen oznámit 

svou nepřítomnost obci a současně by si měl 

stanovit zástupce na zajištění možnosti vstupu 

do bytu v případě, kdy to bude nezbytné. Po-

kud tak neučiní, stane se jím obec.

• Nový občanský zákoník dále umožňuje 

tzv. prolongaci (automatické prodlouže-

ní) nájemního vztahu v  případě, že ná-

jemce pokračuje v  užívání bytu po  dobu 

alespoň tří měsíců po  dni, kdy měl nájem 

bytu skončit, a  pronajímatel (obec) nevy-

zve v  této době nájemce, aby byt opus-

til. Takovéto ustanovení bude v  nájem-

ní smlouvě, resp. v  dodatku k  nájemní 

smlouvě vyloučeno.

• Nový občanský zákoník rovněž umožňu-

je byt využívat i k podnikání. Toto se ovšem 

neslučuje s dotačními podmínkami, a proto 

bude v  nájemní smlouvě uvedeno, že byt 

lze užívat pouze k bydlení.

• Neplacení nájmu min. po  dobu 3 měsíců 

nově umožní dát výpověď bez výpovědní lhůty.

• Nový občanský zákoník umožňuje vybírat 

až 6násobek nájemného jako kauci – obec 

ovšem musí dodržet dotační podmínky, kde 

lze na kauci vybírat pouze 3násobek nájem-

ného, a proto se situace nezmění.

• Podle nového občanského zákoníku již 

kauce nebude moci být umořována v  prů-

běhu nájemního vztahu jako doposud, ale 

až po skončení nájemního vztahu.

• Neužívání bytu bez vážného důvodu již 

nebude výpovědním důvodem.

• Nájem se bude kromě dosavadního pře-

chodu nájmu v případě úmrtí nájemce nově 

i dědit. Obec má ovšem právo dát výpověď 

z nájmu bytu ve  lhůtě 3 měsíců s 2měsíční 

výpovědí lhůtou bez uvedení důvodu poté, 

co se dozvěděla, že nájemce zemřel.

• Nový občanský zákoník dále umožňuje 

nájemníkovi dát do  podnájmu část bytu 

bez souhlasu pronajímatele v  případě, že 

v bytě sám trvale bydlí. Toto se ovšem ne-

slučuje s dotačními podmínkami, a proto 

bude tato možnost v  nájemní smlouvě 

vyloučena. 

• Nájemce má právo chovat v  bytě zvíře, 

nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostat-

ním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené 

poměrům v  domě. Vyvolá-li chov zvířete 

potřebu zvýšených nákladů na údržbu spo-

lečných částí domu, nahradí nájemce podle 

nového občanského zákoníku tyto náklady 

pronajímateli, tedy obci.

S  ohledem na  poměrně zásadní změnu le-

gislativy v  oblasti nájmu bytů bych touto 

cestou ráda požádala všechny nájemníky 

o zvýšení pozornosti k informacím ze strany 

obce a domovních důvěrníků v této oblasti. 

Spousta věcí není dosud zákonodárci vyjas-

něna, a proto rozhodně není vyloučen vývoj 

výše uvedených změn.

V případě jakýchkoliv dotazů je samozřejmě 

obec připravena na ně odpovědět.

Lenka Bártlová, starostka obce

231 10 00000 0000 00 5512 5154 000 6 000,00 hasiči elektřina
231 10 00000 0000 00 5512 5156 000 5 000,00 hasiči pohonné hmoty
231 10 00000 0000 00 5512 5163 000 6 000,00 hasiči pojištění
231 10 00000 0000 00 5512 5169 000 15 000,00 hasiči služby
231 10 00000 0000 00 5512 51 114 500,00
231 10 00000 0000 00 5512 6123 000 400 000,00 hasiči automobil
231 10 00000 0000 00 5512 524 500,00
231 10 00000 0000 00 6112 5021 000 85 000,00 komise osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 6112 5023 000 850 000,00 odměny členů zastupitelstva
231 10 00000 0000 00 6112 5031 000 120 000,00 zastupitelstvo SP
231 10 00000 0000 00 6112 5032 000 85 000,00 zastupitelstvo ZP
231 10 00000 0000 00 6112 50 1 140 000,00
231 10 00000 0000 00 6112 5167 000 15 000,00 zastupitelstvo školení
231 10 00000 0000 00 6112 5173 000 25 000,00 zastupitelstvo cestovné
231 10 00000 0000 00 6112 51 40 000,00
231 10 00000 0000 00 6112 1 180 000,00
231 10 00000 0000 00 6171 5011 000 580 000,00 VS platy zaměstnanců
231 10 00000 0000 00 6171 5021 000 90 000,00 VS osobní výdaje
231 10 00000 0000 00 6171 5031 000 145 000,00 VS SP
231 10 00000 0000 00 6171 5032 000 52 200,00 VS ZP
231 10 00000 0000 00 6171 5038 000 6 000,00 pojištění odpovědnosti
231 10 00000 0000 00 6171 50 873 200,00
231 10 00000 0000 00 6171 5136 000 30 000,00 VS knihy
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000 50 000,00 VS DHDM
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 70 000,00 VS materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5151 000 20 000,00 VS vodné
231 10 00000 0000 00 6171 5153 000 330 000,00 VS plyn
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 170 000,00 VS elektřina
231 10 00000 0000 00 6171 5161 000 45 000,00 VS poštovné
231 10 00000 0000 00 6171 5162 000 50 000,00 VS telefon
231 10 00000 0000 00 6171 5163 000 150 000,00 VS pojistné
231 10 00000 0000 00 6171 5164 000 20 000,00 VS nájem pozemků
231 10 00000 0000 00 6171 5167 000 15 000,00 VS školení
231 10 00000 0000 00 6171 5169 000 900 000,00 VS služby
231 10 00000 0000 00 6171 5171 000 100 000,00 VS opravy, udržování
231 10 00000 0000 00 6171 5173 000 5 000,00 VS cestovné
231 10 00000 0000 00 6171 5175 000 10 000,00 VS pohoštění
231 10 00000 0000 00 6171 5192 000 35 000,00 VS příspěvky
231 10 00000 0000 00 6171 51 2 000 000,00
231 10 00000 0000 00 6171 5229 000 2 800,00 příspěvek Svazu měst a obcí
231 10 00000 0000 00 6171 5321 000 120 000,00 VS policie
231 10 00000 0000 00 6171 5361 000 20 000,00 VS kolky
231 10 00000 0000 00 6171 5362 000 20 000,00 VS daně a poplatky
231 10 00000 0000 00 6171 53 160 000,00
231 10 00000 0000 00 6171 5901 000 2 650 000,00 nespecifi kované rezervy
231 10 00000 0000 00 6171 6121 000 900 000,00 čp. 95, rekonstrukce – MŠ
231 10 00000 0000 00 6171 6 586 000,00
231 10 00000 0000 00 61 7 766 000,00
231 10 00000 0000 00 6310 5163 000 65 000,00 bankovní poplatky
231 10 00000 0000 00 6310 5163 65 000,00
231 10 00000 0000 00 6310 51 65 000,00
231 10 00000 0000 00 6310 65 000,00
231 10 00000 0000 00 63 65 000,00
231 23 400 300,00

VÝDAJE 23 400 300,00

ČÁST III.  FINANCOVÁNÍ

231 10 00000 0000 00 0000 8124 000 -3 050 000,00 splátky úvěrů

FINANCOVÁNÍ -3 050 000,00

CELKEM PŘÍJMY 26 450 300,00

CELKEM VÝDAJE 3 400 300,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 3 050 000,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 050 000,00

ČÁST II.  VÝDAJE

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu
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PŘÍLOHA K ROZPOČTU 

ROKU 2014

Hospodářská 
činnost

tis. Kč

Vodné – pronájem 
vodovodu

99

Opravy vodovodu -150

Elektřina – čerpací 
stanice vody

-5

Kanalizace 
– stočné

630

Údržba kanalizace 
+ ČOV

-650

Elektřina ČOV 
261-265, 275

-52

Elektřina čerp. 
stanice kalů 
u Dvořáků

-3

Elektřina 
– ČOV Zámeček

-204

ČOV I. a II. sídliště 
elektřina

-36

Lesy – prodej 
dřeva

705

Lesy – prodej dřeva 
– zprostředkování 
(5 %)

-35

Lesy – pěstební 
práce

-309

Lesy – hospodář -46

Lesy – veřejně 
prospěšné práce 
(doplatek obce)

-116

Byty – nájmy 10 800

Byty opravy -1 000

Byty opravy 
střechy čp. 265

-520

Výměna kotlů v BD -200

Byty – právní služby -100

Prodej parcel 400

Daň z příjmů 
proúčtování 
(pložka rozpočtu 1122)

-2 100

PLÁNOVANÝ 
ZISK 
(položka rozpočtu 4131)

7 108
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO

AKTUÁLNÍ ČLENSKÁ ZÁKLADNA MAS LANŠKROUNSKO:

NÁZEV SUBJEKTU SEKTOR SÍDLO

Mateřské centrum Dětský svět neziskový Lanškroun, B. Martinů 980

Občanské sdružení Rudoltický Budulínek neziskový Rudoltice 95

Střední škola zemědělská a veterinární  Lanškroun neziskový Dolní Třešňovec 17, Lanškroun

Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice neziskový Rudoltice

TJ Sokol Lubník neziskový Lubník

Jezdecká společnost SÁRA Luková – Lanškroun neziskový Lanškroun, Wolkerova 109

TJ Sokol Rudoltice neziskový Rudoltice 64

Cyklotrénink – František Trkal neziskový Sázava 155

Sbor dobrovolných hadičů Žichlínek neziskový Žichlínek

Sbor dobrovolných hasičů Lubník neziskový Lubník

Český kynologický svaz – základní kynologická 

organizace č. 187
neziskový Luková

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun neziskový Dolní Třešňovec 17, Lanškroun

Věra Smejkalová fyzická osoba

Obec Ostrov veřejný Ostrov 285

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko veřejný Lanškroun, nám. J. M. Marků 12

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek podnikatelský Žichlínek 200

Agrochem a.s.  Lanškroun podnikatelský Lanškroun, Dvořákova 87/III

KOVO Koudelka s.r.o. podnikatelský Damníkov 62

Jiří Kněžour – soukromě podnikající zemědělec podnikatelský Ostrov 28

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. podnikatelský Rudoltice 16

Jatka Lanškroun, s.r.o. podnikatelský Lanškroun, Dukelských hrdinů 359

Robert Purkert podnikatelský Lubník 85

Mgr. Miloš Krejčí podnikatelský Lanškroun, Kežmarská 545

VÝSLEDKY ZÁKLADNÍHO DOTAZNÍKU

Vážení spoluobčané,

dovolte mi Vám poděkovat za účast v dotazníkovém šetření, které 

se uskutečnilo v období od poloviny října do poloviny listopadu 

letošního roku. Cílem tohoto prvního – základního dotazníku – 

bylo blíže specifi kovat prioritní oblasti rozvoje mikroregionu 

Lanškrounsko, jehož je i naše obec součástí, a tak docílit nejob-

jektivnějšího směřování budoucí podpory na  menší projekty 

a na podporu rozvoje obcí, občanského života, podnikání a sou-

visejících aktivit. Na tyto aktivity se společně s Vámi snažíme získat 

fi nanční prostředky z fondů EU na období let 2014-2020.

Prvního dotazníkového šetření, které se uskutečnilo ve všech obcí, 

na jejichž území MAS Lanškrounsko působí (14 obcí a 1 město), se 

zúčastnilo celkem 319 respondentů (134 mužů a 185 žen), z toho 

81 respondentů z naší obce. Naše obec je z pohledu míry účasti 

na dotazníkovém šetření druhá v pořadí, prvním je město Lanš-

kroun se 106 respondenty. 

I. OBCE LANŠKROUNSKA

Které tři podoblasti rozvoje 

z níže uvedených by se měly dle 

Vašeho názoru prioritně řešit?

1. Investice do technické 

infrastruktury (místní komunikace, 

chodníky veřejné osvětlení, 

telekomunikace a datové služby)

237 odpovědí, 73,37 % 

2. Investice do základní vybavenosti 

obcí − školství, zdravotnictví, veřejná 

správa, sociální služby

174 odpovědí, 53,87 % 

3. Podpora rozvoje občanské 

vybavenosti − pro sportovní, kulturní 

a jinou občanskou vybavenost, 

podpora dopravní obslužnosti

169 odpovědí, 52,32 % 

II. LIDÉ LANŠKROUNSKA

Které tři podoblasti rozvoje 

z níže uvedených by se měly dle 

Vašeho názoru prioritně řešit?

1. Podpora seniorům, podpora cílené 

sociální péče potřebným, podpora 

handicapovaným, pomoc mladým 

rodinám s dětmi

230 odpovědí, 71,21 %

2. Zajištění dostupnosti zdravotní 

péče, podpora činností v oblasti 

prevence zdraví obyvatel 

Lanškrounska

222 odpovědí, 68,73 %

3. Rozvoj předškolního, základního 

a středního vzdělání, podpora 

vzniku vyššího vzdělání

199 odpovědí, 61,61 %

III. EKONOMIKA 
A ZAMĚSTNANOST

Které tři podoblasti rozvoje 

z níže uvedených by se měly 

dle Vašeho názoru prioritně 

řešit?

1. Podpora malého a středního 

podnikání s cílem rozvoje trhu práce 

v regionu − pomoc při zahájení 

a rozvoji podnikání

249 odpovědí, 77,09 %

2. Podpora zvyšování kvalifi kace 

zaměstnanců, rekvalifi kace

155 odpovědí, 47,99 %

3. Podpora úspor energií a materiálů, 

využívání místních zdrojů s důrazem 

na využívání obnovitelných zdrojů

143 odpovědí, 44,27 %

IV. OBČANSKÁ 
SPOLEČNOST 
NA LANŠKROUNSKU

Které tři podoblasti rozvoje 

z níže uvedených by se měly dle 

Vašeho názoru prioritně řešit?

1. Podpora činnosti neziskových 

organizací v oblasti sportu, kultury, 

volného času pro děti, mládež 

i dospělé, pro handicapované

245 odpovědí, 75,85 %

2. Činnost při zachování kulturního 

dědictví − např. zachování a obnova 

historických památek a staveb, 

činnost při utváření a zachování 

historické paměti Lanškrounska

187 odpovědí, 57,89 %

3. Podpora činnosti všech 

subjektů Lanškrounska 

k zachování tradic 

a zvyků a pro budování 

identity občanů s územím 

Lanškrounska

158 odpovědí, 48,92 %

V  době, kdy čtete tyto řádky, je již možné vyplnit druhý dotazník, 

který podrobně rozpracovává vybrané prioritní oblasti. Jeho vypl-

nění probíhá stejným způsobem, tzn. elektronickou formou pro-

střednictvím odkazu, který naleznete na webových stránkách obce 

www.rudoltice.cz.

Budu samozřejmě moc ráda, pokud se zúčastníte i  tentokrát, neboť 

na základě jeho výsledků bude dále rozpracovávána Integrovaná stra-

tegie rozvoje území, za pomoci které budeme v budoucnu žádat o fi -

nanční prostředky na  rozvoj celého našeho regionu Lanškrounsko 

– tedy i na rozvoj naší obce!

Lenka Bártlová, předsedkyně MAS Lanškrounsko
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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. 1/2013:

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 po-

byt cizinců na území České republiky po-

bývá na území České republiky přechod-

ně 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  vlast-

nictví stavbu určenou k  individuál-

ní rekreaci, byt nebo rodinný dům, 

ve  kterých není hlášena k  pobytu 

žádná fyzická osoba, a to ve výši od-

povídající poplatku za jednu fyzickou 

osobu; má-li ke stavbě určené k indi-

viduální rekreaci, bytu nebo rodinné-

mu domu vlastnické právo více osob, 

jsou povinny platit poplatek společ-

ně 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 soc. služby pro seniory a handica-

pované občany, a to ve výši odpovídající 

poměrné části za každý celý měsíc strá-

vený z těchto důvodů mimo území obce.

SPLATNOST MÍSTNÍHO 

POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014 

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 trvalý 

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, 

které byl přiznán III. stupeň mimořádných 

výhod podle zvláštního právního předpisu, 

osoba provádějící výcvik psů určených k do-

provodu těchto osob, osoba provozující útulek 

zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 

nebo osoba, které stanoví povinnost držení 

a používání psa zvláštní právní předpis. 

(2) Od  poplatku se dále osvobozuje držitel 

psa z útulku v příslušném kalendářním roce, 

kdy došlo k jeho převzetí z útulku.

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

který je na jméno poplatníka trvale označen 

mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 
JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI 
DO 30. 4. 2014  

POUZE V HOTOVOSTI, 
a to přímo na obecním úřadu.

SAZBA POPLATKU 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK ČINÍ:

SAZBA POPLATKU: 

400,-/ROK/POPLATNÍKA

MÍSTNÍ POPLATEK JE SPLATNÝ 

NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2014.  

Do tohoto data je rovněž třeba si na míst-
ním obecním úřadu vyzvednout oproti 
podpisu roční nálepky na popelnice. Ná-
lepky budou označovat každou popel-
nici, která je součástí sytému sběru a  li-
kvidace odpadu, jenž pro obec zajišťuje 
EKOLA České Libchavy a.s. Popelnice, 
která touto nálepkou po  31. 3. 2014 ne-
bude označena, bude považována za po-
pelnici, jež do systému nepatří, a nebude 
proto vyvezena!

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

SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2014 

PRO OBEC RUDOLTICE

DRUH 

ODPADU

ČETNOST 

SVOZŮ ZA ROK

SVOZOVÝ 

DEN

ČÍSLO 

TÝDNE

SMĚSNÝ 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vystaveno 
od 5.00 do 24.00 hod.

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

52x Zámeček Pondělí Každý týden

PAPÍR

13x Úterý 
1,5,9,13,17,21,25,
29,33,37,41,45,49

13x Čtvrtek
3,7,11,15,19,23,27,
31,35,39,43,47,51

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

Nádoby označené do 31. 3. 2014

CENÍK INZERCE 
V RUDOLTICKÉM ZPRAVODAJI

Celá strana 3600 Kč
– opakování: 2x a více 3240 Kč

1/2 strany 1860 Kč
– opakování: 2x a více 1680 Kč

1/4 strany 960 Kč
– opakování: 2x a více 870 Kč

Plošná inzerce 8 Kč/1cm2

Řádková inzerce 25 Kč/řádek

Příplatek:
rámeček, foto, logo 40 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Čistý formát čtvrtletníku: 
210 x 297mm

PŘIJÍMÁME:

Kompozitní tiskové PDF, CMYK, 

300 dpi. (Všechny texty vykřivkované. 

Pokud nejsou, musí být všechny fonty 

korektně vložené do PDF.)

Rastrové podklady: TIF a EPS 

(300 dpi, CMYK).

Texty do řádkové inzerce.

SOUBORY – s rozlišením nižším než 

300 dpi (považujeme za náhledy), 

a s písmem menším než 5 b – TYTO 

VRACÍME ZPĚT!

Inzeráty obsahující přímé barvy, RGB, 

LAB, ICC profi ly – převedeme bez 

dalšího upozornění!
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DRUH SLUŽBY MJ
CENA PRO 

OBČANY RUDOLTIC
CENA PRO 
OSTATNÍ

ČERPÁNÍ A ULOŽENÍ KALŮ TRAKTOROVÝM FEKÁLEM:

• Splaškové vody z domácností (septiky, žumpy)

• Kaly z ČOV

km

m3

m3

  27 Kč

184 Kč

368 Kč

  27 Kč

230 Kč

460 Kč

STAVEBNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST:

• zajišťování územního a stavebního řízení (RD, ČOV)

• zajišťování povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

• zajišťování geodetického zaměření parcel vč. zápisu do KN

cena smluvní

NOVÉ SLUŽBY PRO OBČANY OD 1. 1. 2014

Obec Rudoltice nabízí prostřednictvím své společnosti VISION Rudoltice s.r.o. novou službu zejména pro občany obce:

Objednávky přijímá společnost VISION Rudoltice ve své kanceláři v budově obecního úřadu čp. 95, tel.: 463 351 554.  



(2) Za  fyzické osoby tvořící domácnost 

může poplatek platit jedna osoba. Za fyzic-

ké osoby žijící v  rodinném nebo bytovém 

domě může poplatek platit vlastník nebo 

správce. Osoby, které platí poplatek za více 

fyzických osob, jsou povinny obecnímu 

úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, 

příjmení a data narození osob, za které po-

platek 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) vyhláš-

ky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k  individuální 

rekreaci nebo rodinného domu; není-li stav-

ba nebo dům označen evidenčním nebo 

popisným číslem, uvede poplatník parcel-

ní číslo pozemku, na  kterém je tato stavba 

umístěna. V  případě bytu je poplatník po-

vinen ohlásit orientační nebo popisné číslo 

stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, 

popřípadě popis umístění v  budově, po-

kud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, 

ve které se byt nachází, označena orientač-

ním nebo popisným číslem, uvede poplatník 

parcelní číslo pozemku, na kterém je umístě-

na stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou 

poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 

zánik své poplatkové povinnosti v  důsled-
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ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Obec Rudoltice touto vyhláškou zavádí 

místní poplatek za provoz systému shroma-

žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a  odstraňování komunálních odpadů (dále 

jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1

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

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-

straňování komunálních odpadů platí2:

a) fyzická osoba, 

1) která má v obci trvalý pobyt,

2) které byl podle zákona upravujícího po-

byt cizinců na  území České republiky po-

volen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 

na dobu delší než 90 dnů,

3) která podle zákona upravujícího pobyt 

cizinců na  území České republiky pobý-

vá 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 dočas-

nou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stav-

bu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k poby-

tu žádná fyzická osoba, a  to ve výši odpoví-

dající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li 

ke stavbě určené k individuální 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 kalen-

dářního 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 kte-

rém poplatková povinnost vznikla, nejpoz-

ději však do  konce příslušného kalendář-

ního 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 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 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 povinnosti 

zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za za-

placení poplatku tento poplatník a  jeho 

zákonný zástupce společně a  nerozdílně;

zákonný zástupce má v  takovém 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. 1/2012 ze dne 10. 12. 2012.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před na-

bytím účinnost této vyhlášky se posuzují po-

dle dosavadních právních předpisů.

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

na 2014.

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

PŘÍLOHA Č. 1
k  Obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 

o  místním poplatku za  provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a  odstraňování komunálních 

odpadů

ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA  SBĚR 

A SVOZ NETŘÍDĚNÉHO KOMUNÁLNÍHO 

ODPADU

•  Skutečné náklady za  rok 2012 na  sběr 
a  svoz netříděného komunálního odpa-
du činily:     381 316  Kč a byly rozúčto-
vány takto:

•  Náklady 381  316: 1990 (1 783 počet 

osob s  pobytem na  území obce + 207 

počet staveb určených k  individuál-

ní rekreaci, bytů a  rodinných domů, 

ve kterých není hlášena k pobytu žád-

ná fyzická osoba) = 191,62 Kč.

•  Z této částky je stanovena sazba poplatku 

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

V Rudolticích dne 4. 12. 2013

Lenka Bártlová, starostka obce

Erika Kohoutová, místostarostka obce

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA  SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 4. 12. 2013 USNESENÍM Č. OZ/04/12/13 USNESLO VYDAT 

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

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

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

ku změny pobytu nebo v  důsledku změny 

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 209,- Kč za kalendářní rok a

b) z  částky 191,- Kč za  kalendářní rok. Tato 

částka je stanovena na  základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunální-

ho odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na  sběr 

a  svoz netříděného komunálního odpa-

du za  osobu a  kalendářní rok je obsaženo 

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. 1/2013,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

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

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

RUDOLTICKÝ 
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Vydává Obec Rudoltice

Rudoltice 95, 561 25

Tel.: 465 323 124

e-mail: ou@rudoltice.cz

http://www.rudoltice.cz

Vychází 4x ročně.

Příspěvky je možno 

zasílat na e-mail: 

dialog.machackova

@centrum.cz, 

ou@rudoltice.cz

Uzávěrka příštího čísla 

je 28. 2. 2014. 

Příští číslo vyjde 

v březnu 2014.

Redakční zpracování: 

Mgr. Marcela Macháčková, 

Lenka Bártlová

Autoři fotografií: 

Lenka Bártlová,

Petr Celý,

Věra Faltusová,

Lenka Havlenová,

Marcela Krystlová,

Radek Lepka,

Josef Motyčka,

Pavla Osohová,

Iva Stránská,

Krasava Šerkopová,

Filip Šutor,

Hostimil Tomášek.

Tisk: DOBEL, s. r. o. 

Dolní Čermná

Náklad 800 ks. Neprodejné.

Distribuce zdarma.

Registrováno u Ministerstva 

kultury ČR pod evidenčním 

číslem:  MK ČR E 18073



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – ŘÍJEN 2013
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Po  úvodních slovech paní místostarostky 

zahájily ve  14 hodin slavnostní odpoledne 

děti ze základní školy v doprovodu paní vy-

chovatelky Stránské. Malí občánci si se svými 

rodinami vyslechli krásné tématické písničky, 

které si pro ně naše děti připravily.

Po slavnostním projevu paní starostky k to-

muto vzácnému okamžiku následovaly 

zápisy obou rodičů do pamětní knihy, gratu-

lace zástupců obce, květiny pro maminky 

i  drobné dárky pro nové občánky včetně 

vkladních knížek s  drobným fi nančním ob-

nosem od obce.

Na  říjnovém vítání občánků v  roce 2013 

byli přivítáni:  Damián Kulaxidis, Domini-

ka Jarmerová, Vojtěch Diblík, Matěj 

Dolejš, Bořek Tejkl, Eliška Stratílková, 

Marie Dubská, Dominik Prokop a  Eliška 

Dolečková.

Malým občánkům a  jejich rodičům přejeme 

ještě jednou jen to nejlepší – hodně štěstí, 

láskyplnou rodinnou pohodu a hlavně zdraví.

Obecní úřad Rudoltice

V NEDĚLI 6. ŘÍJNA 2013 SE NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU OPĚT KONALA MILÁ A SLAVNOSTNÍ 

CHVÍLE. OBEC MEZI SVÉ OBČANY PŘIVÍTALA DALŠÍCH 9 MALÝCH OBČÁNKŮ – 4 DÍVKY A 5 CHLAPCŮ. 

UVÍTÁNY BYLY DĚTI NAROZENÉ OD ZAČÁTKU BŘEZNA DO POLOVINY ZÁŘÍ LETOŠNÍHO ROKU.

Fotografie ze slavnostního 
odpoledne pořídil p. Radek Lepka 

z lanškrounského FG ATELIÉRu.

Fotografie ze slavnostního 
odpoledne pořídil p. Radek Lepka 

z lanškrounského FG ATELIÉRu.

Zajímalo mě, čím jsou jiné a  jak žijí tyto 

obce, že se jim povedlo dosáhnout na zla-

tou, modrou, bílou, zelenou, či oranžovou 

stuhu, či na  ocenění nejvyšší – titul Ves-

nice roku? Hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický říká, že život na venkově 

je v  posledních letech na  řadě míst stá-

le atraktivnější, vesnice přestává být jen 

místem pro přespání. Aktivizují se tradič-

ní spolky a zakládají se nové, a pokud má 

obec i  šikovné vedení, dostane její rozvoj 

řád a seženou se i potřebné peníze. V sou-

těži Vesnice roku vidí krásné příklady, jak 

to jde. Každá obec má jiné podmínky a li-

mity pro svůj život i  další rozvoj, ale kaž-

dá má co nabídnout a  ukázat. Jedno je 

však všem do soutěže přihlášeným obcím 

společné. Je to snaha a úsilí občanů něco 

zlepšovat, zvelebovat, zkrášlovat, ale také 

žít čilým společenským životem. To mě při-

mělo ke krátké rekapitulaci společenského 

života v naší obci. Čím žila obec Rudoltice 

v roce 2013? 

Tradičním zahájením společenského živo-

ta naší obce jsou bezpochyby Sportovní 

ples, Hasičský ples  a  Dětský maškarní 

karneval. Nedílnou součástí společenské-

ho života obce se v posledních letech stal 

i  Rudoltický masopust, na  jehož organi-

zaci se podílí obec, TJ Sokol i SDH Rudolti-

ce. S nadcházejícím jarem pravidelně při-

pravuje  ZŠ a MŠ za spolupráce ochotných 

rodičů a prarodičů Den otevřených dveří 

a Vítání jara. A že zde máme opravdu ši-

kovné děti, o tom se můžeme každoročně 

přesvědčit právě na dni otevřených dveří. 

Na jaře a na podzim vítá obec nové rudol-

tické občánky za asistence dětí z naší ško-

ly. Občas u nás hostují divadelníci z oko-

lí, letos nás pobavili komedií „Světáci“ 

ochotníci Divadla ve středu z Lanškrouna.  

Důležitou součástí společenského živo-

ta v  naší obci je i  místní, stále oblíbeněj-

ší ochotnický soubor BACHADEJ, jehož 

představení mohli občané Rudoltic pro 

velký zájem zhlédnout v  tomto roce do-

konce dvakrát. Dlouholetou tradici má 

v  obci Pálení čarodějnic v  režii členů TJ 

Sokol, ale také Prvomájová veselice po-

řádaná organizací KSČM. Jednou z  ob-

líbených a  hojně navštěvovaných akcí 

se stala po  letech obnovená Rudoltická 

pouť, kterou za značné podpory sponzorů 

pořádá obec za spolupráce TJ Sokol i SDH 

Rudoltice. 

S  příchodem podzimu připravili členové 

SDH Vítání podzimu a ZŠ a MŠ již tradiční 

Drakiádu, na  niž obec fi nančně přispěla. 

V souvislosti s přípravou projektu a žádosti 

o dotaci na výstavbu parku s herními prv-

ky u  památkově chráněného objektu čp. 

5 zorganizovala obec autobusový zájezd 

do rodinného Parku Mirakulum. Pro velký 

zájem dětí i  rodičů byl přiobjednán ještě 

druhý autobus, zájezdu se tak zúčastnilo 

91 osob, z  toho 56 dětí. Dopravu a  zlev-

něné vstupné za  děti platila obec, rodiče 

si vstupné platili sami. Zájezd byl součástí 

připravovaného projektu, dětmi namalo-

vané obrázky ze zájezdu se stanou přílo-

hou projektu k žádosti o dotaci. Park musí 

plně respektovat připomínky jak památká-

řů, tak odboru životního prostředí a správ-

ce vodního toku a bude samozřejmě obsa-

hovat odnímatelné herní prvky, aby tyto 

nemohly v  případě záplav tvořit ucpávky 

a zvyšovat nebezpečí záplav.

Již třetím rokem obec pořádala v  měsíci 

říjnu oslavu Dne seniorů, na  který jsou 

osobními pozvánkami zváni všichni obča-

né obce starší 60 let. Těchto oslav se ov-

šem běžně účastní i další občané bez ohle-

du na  věk. Vedle hlavního programu se 

na akci podílejí i děti ze ZŠ a MŠ, Rudoltic-

ké roztleskávačky a střídavě i další zpěváci 

a tanečníci z řad občanů. Letos byli našimi 

hosty herečka Květa Fialová a  MUDr.  Ra-

dim Uzel. Samozřejmostí se v naší obci sta-

ly i adventní koncerty. 

Je zcela logické, že tak jako jakákoliv jiná 

činnost, i  tyto aktivity vyžadují  fi nanční 

zajištění a  při schvalování rozpočtu obce 

se na ně s částečnými náklady obce počítá. 

Jednou z  mála společenských akcí, pořá-

daných obcí a  plně hrazených z  rozpočtu 

obce, je Den seniorů.   Je to projev naši 

úcty a  také poděkování naším starším 

spoluobčanům za  jejich celoživotní práci 

pro společnost.

Můj výčet není zcela jistě kompletní, neu-

váděla jsem třeba sportovní aktivity, nic-

méně je evidentní, že společenský život 

v  obci je na  vzestupu a  většinou občanů 

je hodnocen pozitivně. Jistě se najdou 

i  škarohlídi, kterým vadí, že obec vydává 

finanční prostředky na  společenské akti-

vity. Bohužel, žijeme v  době plné stresu 

a  starostí o  to, co přinese zítřek, v  době, 

kdy mnohé rodiny s  dětmi, nezaměstna-

ní a  senioři zápasí s  nedostatkem finanč-

ních prostředků a  o  návštěvě kulturních 

stánků si mohou nechat jenom zdát. Ja-

kýkoliv společenský život se pro tyto lidi 

stává nedostupným. Naší povinností je 

vytvořit z obce příjemné místo pro život 

všech našich občanů. Podporovat v  ro-

zumné míře společenský život obce, a to 

i finančně, je potřebné a správné! Naším 

přáním je, aby se do  společenského dění 

v obci zapojili všichni občané, aby se tady 

cítili dobře a Rudoltice byly pro ně skuteč-

ným domovem, kam se budou i po letech 

rádi vracet. Z reakcí spoluobčanů při osob-

ních setkáních se zdá, že se nám to daří. 

Naše obec žije, a to je důležité.

Erika Kohoutová, místostarostka obce

SOCIÁLNÍ POLITIKA OBCE – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

18 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

NA POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE SE MI DOSTALA DO RUKOU ÚTLÁ 

BROŽURKA – VESNICE ROKU 2013 PARDUBICKÉHO KRAJE, KTERÁ MĚ ZAUJALA.
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CO SE DĚLO NA PODZIM V ZÁKLADNÍ    A MATEŘSKÉ ŠKOLE RUDOLTICE

ČÍSLO 4/2012, PROSINEC 21

F
o

ta
: M

g
r.

 P
a

v
la

 O
so

h
o

v
á

, M
a

rc
e

la
 K

ry
st

lo
v

á
, M

g
r.

 L
e

n
k

a
 H

a
v

le
n

o
v

á
 

BĚH DO LANŠKROUNSKÉ 
SJEZDOVKY

Ve středu 9. 10. 2013 se čtrnáct 

sportovců z naší školy zúčastnilo 

náročného běhu do sjezdovky v oblasti 

lanškrounských rybníků.

Závody měly pěknou atmosféru, protože rudoltickým sportovcům přišla 

fandit celá naše škola. S dopravou na závody pomáhali rodiče, za to 

jim patří velké poděkování. Všichni naši sportovci si zaslouží  pochvalu 

za houževnatost a bojovnost při závodech.
Mgr. Lenka Havlenová

DÉLKA TRATÍ

1.- 2. třída žáci 120 m

1.- 2. třída žákyně 120 m

3.- 4. třída žáci 150 m

3.- 4. třída žákyně 150 m

5.- 6. třída žáci 180 m

5.- 6. třída žákyně 180 m

DRAKIÁDA

Slunečné a lehce větrné 

počasí letos na fotbalové 

hřiště přilákalo spoustu 

krásných draků. Mezi těmi 

koupenými  se pyšnilo 

i několik draků doma 

vyrobených. Soutěžilo se 

ve třech kategoriích – nejlepší 

dětský drakvodič, nejvýše 

létající drak a nejzajímavější 

drak. Pro letošní rok byl 

vyhlášen i největší rudoltický 

smolař a cena za „živého“ 

draka. Všichni vítězové byli 

bohatě odměněni.

Marcela Krystlová, DiS

PŘEHLÍDKA EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

V pátek 1. 11. 2013 nás navštívil pan Pecháček, majitel Teracentra v Dolní Čermné. 

Přivezl terária s několika exotickými zvířaty z říše plazů. Velice poutavě nám vyprávěl 

a odpovídal na otázky. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě a chovu hadů 

a ještěrek. Nezapomenutelným zážitkem pro některé děti byla možnost potěžkat si 

hada a pohladit jeho kůži. Jaké překvapení,  had není slizký! Chameleonovi se mezi 

námi moc líbilo, a tak jsme neviděli jeho barevnou přeměnu. 

Pan Pecháček se s námi rozloučil pozváním do soukromého terária s dětským 

zookoutkem v rodinném domě v Dolní Čermné, kde chová spoustu dalších zvířat.

Mgr. Renata Pávková

ČÍSLO 4/2012, PROSINEC20

EKOCENTRUM APOLENKA

V pondělí 21. 10. 2013 se všichni žáci a učitelé 

sešli ráno před školou už po 6. hodině. 

Na rudoltickém nádraží jsme nasedli do vlaku, 

v České Třebové bleskově přesedli a mířili směr 

Pardubice. Městskou hromadnou dopravou 

jsme se dopravili do naší cílové stanice – 

ekocentra Apolenka.

Po příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny –

žáci 1.-3. ročníku absolvovali program O beránkovi 

a ovečkách a žáci 4. a 5. ročníku program Odkud 

máme mléko. Mladší děti se dozvěděly, proč se 

ovce chovají a co všechno z nich člověk využívá, 

také se seznámily se zpracováním ovčího rouna 

– od vyčesávání po předení a tkaní. Starší děti 

se potkaly s hospodářskými zvířaty, které jsou 

chovány pro mléko, zjistily, jaké jsou odlišnosti 

ve vemenech zvířat i odlišnosti v mléku, které 

produkují, a seznámily se s procesem zpracování 

mléka a výroby mléčných produktů. Zkusily si také 

podojit kozu. Všichni žáci absolvovali procházku 

celou ekofarmou, kde si prohlédli všechna místní 

zvířata a na konci si z přírodních materiálů vyrobili 

malou ovečku na památku.

Po svačině a odpočinku na místním 

dětském hřišti jsme se přesunuli na nádraží 

a po krátkém rozchodu jsme se bez obtíží 

dopravili zpět do Rudoltic obohaceni o krásné 

zážitky a nové vědomosti.

Mgr. Lucie Stránská UMÍSTĚNÍ

3. MÍSTO

KLÁRA KAČMARIKOVÁ 

(3. třída – 150 m)

DIVADLO ŠTAFLIČKYV MŠ

V pondělí 30. 9. 2013 nás 

navštívilo divadlo Štafl ičky se 

svojí pohádkou „Detektivní 

kancelář pejska Fouska: Záhada 

ztracených jablíček“. Pohádka 

byla zábavná i poučná a byla 

plná písniček, básniček 

a říkadel. Již nyní se těšíme, že 

za námi divadlo Štafl ičky zase 

brzy přijede s nějakou další 

pohádkou.           

 Učitelka MŠ Alena Prícká

DIVADLO JÓJO VE ŠKOLCE

V úterý  5. 11. 2013 zavítalo do naší 

školky divadlo JÓJO, které dětem zahrálo 

pohádku „Palečkovo dobrodružství“. 

Základem příběhu byla klasická pohádka 

O Palečkovi, kdy se mamince a tatínkovi 

dlouho nemohlo narodit děťátko, ale 

nakonec k nim do rodiny přece jen 

přibyl chlapeček malý jako paleček. 

Paleček se vydal do světa a začal prožívat 

různá dobrodružství. Pohádka byla 

provázena hezkými písničkami a byla 

obohacena o dvě postavy detektivů. 

Děti byly vtaženy do děje pohádky 

také. Odpovídaly například na to, jak se 

jmenují, dávaly detektivům do notýsku 

otisky svých prstů, sbíraly rozházené 

brambory, nebo trhaly a ukládaly 

do košíku hrušky z tatínkovy hrušně.  

V pohádce nakonec všechno dobře 

dopadlo. Detektivům se podařilo odhalit, 

kdo vyloupil královskou kasu, a když 

za odměnu dostali od pana krále Metál 

zlatého Fridolína, rozdělili se s dětmi 

i o bonbóny.
 Učitelka MŠ Alena Prícká

EKOLOGICKÝ VÝUKOVÝ PROGRAM 
„VELKÁ PLAVBA“ 

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 proběhl ve školce 

ekologický výukový program s názvem „Velká 

plavba“, který pořádalo  Ekocentrum Červenka 

z  České Třebové. Děti se hravou formou 

seznámily se stravovacími návyky a se zdravými 

i nezdravými potravinami. Děti si také zahrály 

pohybovou hru a ochutnaly zdravé pamlsky.

 Učitelka MŠ Alena Prícká



23ČÍSLO 4/2013, PROSINEC 23ČÍSLO 2/2013, ČERVEN

F
o

ta
: 

 L
e

n
k

a
 B

á
rt

lo
v

á
. 

V
íc

e
 f

o
to

g
ra

fi
í 

n
a

 w
w

w
.r

u
d

o
lt

ic
e

.c
z

V SOBOTU 19. ŘÍJNA 2013 POŘÁDALA OBEC VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU A MATEŘSKOU ŠKOLOU 

RUDOLTICE AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO RODINNÉHO PARKU MIRAKULUM. 

Rodinný Park Mirakulum leží na  ploše 

10  hektarů v  Milovicích (u  Nymburka). 

V parku se nachází několik desítek herních 

prvků, jako jsou například obří houpačky, 

velká trampolína, pohádkový hrad, země 

prasátka Pigyho, minizoo, ale třeba i  lesní 

naučná stezka.

Vedle toho jsme měli možnost zhlédnout 

i velmi zajímavý program - divadelní a hudeb-

ní představení, šermířské souboje, ale mohli 

jsme vstoupit i do sousedního tankodromu. 

Zde probíhaly bojové ukázky klubu vojen-

ské historie, soutěže o  jízdy na  čtyřkolkách, 

stál zde výcvikový camp a  bojová základna 

US Army.   Návštěvníci měli možnost jízdy 

obrněným transportérem BVP či Hummerem 

nebo se proletět vrtulníkem.

Zájezd se uskutečnil dvěma plně vybavený-

mi autobusy p.  Jaroslava Hnáta z  Radiměře. 

Odjížděli jsme pár minut po  půl desáté do-

poledne a  poslední účastník zájezdu vystu-

poval z autobusu ve 20.30 hodin. Zájezdu se 

nakonec zúčastnilo celkem 91 osob, z toho 

bylo 56 dětí. Pedagogický dozor nad dětmi 

bez doprovodu rodinného příslušníka zajiš-

ťovaly učitelky ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Jana 

Hejkrlíková, Stanislava Vávrová a Mgr. Renata 

Pávková, za což jim patří skutečně velký dík.

Již tradičně nám přálo počasí, byl nádherný 

slunečný den bez mráčků. Děti si tak moh-

ly plně užít veškerých atrakcí, které na  ně 

v  parku čekaly. Věříme proto, že se zájezd 

všem účastníkům líbil, že byly zejména děti 

spokojené, a těšíme se na setkání na některé 

z příštích akcí.

23ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

ZÁJEZD DO RODINNÉHO PARKU MIRAKULUM

Lenka Bártlová, starostka obce

2222 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC
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V PRVNÍCH LEDNOVÝCH DNECH PROBĚHNE V NAŠICH OBCÍCH A MĚSTECH TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 

UŽ POČTRNÁCTÉ NAVŠTÍVÍ NAŠE DOMÁCNOSTI TŘI KRÁLOVÉ S PŘÁNÍM ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A POKOJE. 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 2013 vybralo 

v našem regionu 458 skupinek 

celkem 1.943.681,- Kč. 

65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě 

a tato částka byla použita v souladu se 

záměry, např. na zajištění činnosti služby 

„Šance pro rodinu“ – sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, na zajištění 

domácí hospicové péče nebo stavební 

úpravy Centra pod střechou v Letohradě.

1. Občanská poradna - rozšíření služby (provozní doby)

2. Sociální rehabilitace Lanškroun 

3. 
Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova Lanškroun – 
zajištění služby

4. Centrum pod střechou Letohrad – technické úpravy

5. „Šance pro rodinu“ – zajištění služby

6. 
Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče – 
úprava suterénních prostor (zázemí)

7. Rodinné centrum Kopretina Sloupnice – zajištění služby

8. Fond na rozvoj stávajících projektů

9. Přímá pomoc

10.   Pomoc do Indie (domky pro chudé)

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.

24 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

Tříkrálová sbírka 2014

Paní Kateřina: „Dokážu se 
postarat o malé dítě“

Sociální pracovnice služby „Šance pro rodinu“ 

chodí do  17 rodin na  Orlickoústecku. Jed-

nou z nich je paní Kateřina z Ústí nad Orlicí, 

která má diagnostikovanou psychotypální 

poruchu osobnosti, a je proto v invalidním 

důchodu. Nemoc se projevuje např. poru-

chami myšlení, sociální izolací nebo nepři-

měřenými reakcemi. Po svatbě se Kateřině 

narodilo miminko a  z  obavy, zda zvládne 

péči o dítě, se dostala ke službě „Šance pro 

rodinu“. Pracovnice služby k  ní docházejí 

a  poskytují podporu v  péči o  malého Do-

minika, připravují ji na  různé neočekávané 

situace tak, aby je pak mohla sama bezpeč-

ně zvládnout, vyjadřují ocenění její snahy. 

A práce se daří. Sama klientka k tomu říká: 

„Starat se o malé dítě je náročné, ale mám ra-

dost, že to zvládám. Postupně se mi daří dělat 

věci, na  které nemůžu být dopředu připrave-

ná. Třeba jsem si myslela, že přebalím a nako-

jím syna a  pak si budu něco dělat sama, ale 

ono to tak nejde, protože přebalím, nakojím 

a pak dítě brečí a já si nemůžu jít nic dělat. Ne-

zbývá mně nic jiného, než to přijmout a v tom 

mi hodně pomáhá právě Charita. Pro mě je 

hlavní ujištění, že dělám věci správně a  že si 

můžu s  někým promluvit o  tom, co mě tíží,“ 

uzavírá paní Kateřina. Prožívá teď po boku 

manžela pěkné chvilky s  malým synkem. 

Není to idylka, jak by se mohlo zdát. Za tím 

vším je totiž mnoho práce, trápení, depre-

sí, trvalé braní léků, všudypřítomná mož-

nost ataku nemoci, a  také roky trpělivosti 

a dobré vůle lidí, kteří klientce kdy pomohli. 

Jedním z těch, kdo jsou jí nyní v životě na-

blízku, jsou i pracovníci „Šance pro rodinu“ 

z Oblastní charity Ústí n. O., jejíž činnost byla 

podpořena z Tříkrálové sbírky 2013. 

Paní Marie: „Stiskli jsme si ruku 
a maminka zemřela“

Paní Marie z  Ústí n. O. se starala o  svoji 

78letou maminku, která umírala na rakovinu. 

Půl roku k ní do bytu dojížděly 2x denně ses-

try z charitní domácí hospicové péče, která 

je částečně zajišťována z  Tříkrálové sbírky, 

a pomáhaly s ošetřováním maminky. 

Paní Marie vypráví o  zkušenosti s  hospico-

vou péčí: „Sestřičky ráno přišly, zkontrolovaly 

potřebné funkce, umyly mamku, daly injekci, 

bandážovaly nohy. Vždycky přišly v určený čas, 

s úsměvem, pohladily ji, byly přirozené, laska-

PODPOROU CHARITNÍCH SLUŽEB POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA KONKRÉTNÍM LIDEM. 

NABÍZÍME VÁM PŘÍBĚHY NĚKTERÝCH Z NICH:

25ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2014 jsou tyto:

vé a  dokázaly potěšit. Maminka slyšela 

vlídné slovo a brala je jako své přítelkyně. 

V  závěru byly k  dispozici i  v  noci. Ztrátu 

nejbližších jsem už pocítila – zemřely mi 

dvě malé děti. Přesto jsem ale měla obavy, 

jaké to bude, až zemře mamka? V  tomto 

mi pomohla sestřička Kaplanová, protože 

nás upozornila, že se blíží konec a pokud 

chceme mamince poděkovat za  život, ať 

to uděláme teď. Mě by to ani nenapad-

lo říkat, protože jsme nebyli zvyklí pro-

jevovat si city. Je to zvláštní, když vidíte 

blízkého člověka, který ještě dýchá, ale 

víte, že umírá. Zavolala jsem bratry, ať 

přijedou, že mamka odchází. Ještě jsem 

jí šeptala: „Mami, počkej ještě, přijedou 

bráchové…“ Bratři přijeli, rozloučili jsme 

se s  ní, pohladili ji a  poděkovali za  život. 

Stiskli jsme si ruku a  maminka zemřela. 

Sestřičky po  smrti ještě maminku umyly 

a připravily tělo k odvozu – za to jsem jim 

byla moc vděčná. Jsem moc ráda, že jsme 

se s maminkou mohli v klidu rozloučit, do-

kud ještě dýchala. Jen díky službě domácí 

hospicové péče jsme ji mohli mít doma, 

sama bych to nezvládla. Sestřičky dělají 

svou práci naprosto profesionálně a přiro-

zeně. Jsem ráda, že jsme to vše prožili, že 

můžeme v sobě mít pocit klidu. Hodně nás 

to vše obohatilo,“ uzavírá paní Marie.

Paní Lenka: „S novými 
dveřmi se tak nebojím“

Vedle podpory charitních služeb je část 

sbírky každoročně použita jako přímá 

pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nou-

zi. Vypráví o tom příběh paní Lenky:

Paní Rollerové z Kunvaldu před rokem vy-

kradli dům a do týdne její manžel spáchal 

sebevraždu. Zůstala sama se třemi dětmi. 

Sama na  vzpomínky. Sama na  otázku: 

„Proč?“ I  děti na  to vše zůstaly samy – 

přestože mají starostlivou a  nesmírně 

statečnou maminku.

„Náš dům rozhodně není honosný, ale 

bydlíme na samotě, proto si nás asi vyti-

povali. Vykradli nás profesionálové – kri-

minalisté těžko hledali jakékoliv stopy, ač-

koliv bylo nasněženo. Manžel byl hajný, já 

pracuji ve škole jako kuchařka. Na všech-

no, co máme, jsme dlouho a těžko šetřili. 

Když jsme vykrmili jalovici nebo býka, 

koupili jsme si televizi, foťák nebo nářadí 

do dílny. Za sázení stromků v lese jsem si 

koupila kolo. Za  vším, co jsme měli, byla 

spousta dřiny a práce. A to všechno nám 

ukradli. Mám velký pocit nespravedlnosti 

– vzali všechno i  dětem z  pokojíčku. Na-

šemu 7letému Vojtíškovi sebrali poklad-

ničku, kam si šetřil peníze, za které si chtěl 

koupit traktor na dálkové ovládání. 

Policie nakonec ty lidi dopadla. V  proto-

kolu bylo napsáno, že měli zbraně, které 

neváhali použít, takže jsem byla ráda, že 

nikdo nebyl v té době doma. 

Někdy si říkám, že už to je dobré. Jsem za-

ložením veselý člověk a mezi lidmi se cítím 

dobře. Ale doma to na mě padne. Před spa-

ním se mi vše promítá jako fi lm, nemůžu 

spát, bolí mě hlava. Vím, že na tom jsou lidé 

ještě hůř, ale je to tak moc těžké… Děti byly 

ze všeho také v šoku a vyrovnávaly se s tím 

každé podle své povahy. Některé se trápí 

samo v sobě, někdo měl potíže ve škole, ale 

díky pomoci učitelů se snad vše spravilo. 

Vojta stále hledá tátu, nemá si s kým poví-

dat o traktorech. Všem nám moc chybí…“

Paní Lenka splácí dům, který potřebuje 

řadu různých oprav. Aby si přivydělala, 

chodí vypomáhat do lesa. A nad vodou 

ji drží starost o  děti: „Ještě že mám děti, 

musím s  nimi mluvit, reagovat na  jejich 

starosti a potřeby…“ Oblastní charita po-

skytla paní Rollerové fi nanční příspěvek 

z Tříkrálové sbírky na zakoupení bezpeč-

nostních dveří. Původní nové modřínové 

dveře zloději vyvrátili a zničili. „Víte, když 

jsem sama doma, tak se tady bojím, ale 

s těmi dveřmi je to lepší… A Charitě jsem 

moc vděčná za pomoc, hodně lidí mi po-

máhá, nestačím ani všem poděkovat,“ 

uzavírá paní Lenka. Některé lidské osudy 

vypovídají o síle konkrétních lidí a učí nás 

vážit si všedních věcí. 

Děkujeme všem, kdo přijmete 

koledníky i tentokrát. Každý, kdo 

přispěje do Tříkrálové sbírky, může 

prostřednictvím Charity pomáhat.

Bližší informace naleznete 

na webu www.uo.charita.cz nebo 

v časopise Charitní aktuality, který 

budou roznášet koledníci.

I. Marková, Oblastní charita Ústí nad 

Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad

Krásné Vánoce v kruhu 
rodiny, pevné zdraví 

a úspěšný nový rok 2014 přeje
Ing. Josef Macháček 

se všemi farníky
www.farnost.rudoltice.info

Římskokatolická 

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 poledne 23. 12. 

v kostele i na faře.

„PŮLNOČNÍ 
BOHOSLUŽBA“ 

– za zpěvu koled se bude slavit 

na Štědrý večer 24. 12. 

od 21 hodin.

VÁNOČNÍ MŠE 
– na Slavnost Narození Páně 

25. 12. a na Nový rok 1. 1. 2014 

začnou v 10 hodin.

INSTALOVANÝ BETLÉM 
– v kostele bude opět přístupný 

po všechny sváteční dny 

od 24. 12. do 2. 2. 2014. 

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

KOSTEL SV. PETRA 

A PAVLA

farnost 
Rudoltice



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 30. 11. 2013

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1788

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 683

•  v rodinných domech: 47

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 35,94

•  muži 34,69

•  ženy: 37,21

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 72

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 72

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2013: 18

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2013: 8

Poslání
Pomáháme rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli 

v nepříznivé životní situaci. Podporujeme je tak, 

aby mohli žít běžný život. Službu poskytujeme 

v domácnostech klientů na území Orlickoústecka.

Cíle
Pomoci klientům k dosažení samostatnosti, 

soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:

– rozvojem znalostí a dovedností

– posilováním správných návyků

–  nácvikem činností potřebných k samostatnému 

bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí 

podmínek běžného života

Cílová skupina
Lidé od 18 do 64 let, kteří jsou:

–  osobou v krizi

–  rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné)

–  osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

(rovněž osoby z náhradní rodinné péče)

–  osobou s lehkým mentálním postižením

Základní činnosti
při poskytování služby sociální rehabilitace se 

zajišťují v rozsahu úkonu dle zák. č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona. 

Jsou to:

–  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní 

osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik 

péče o domácnost, nácvik péče o děti atd.)

–  zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, 

k lékaři, nácvik chování, komunikace atd.)

–  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(upevňování získaných motorických, psychických 

a sociálních schopností a dovedností)

–  pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ambulantní forma
PORADENSTVÍ, WORKSHOPY NA ADRESE:

Centrum sociálních služeb

Havlíčkova 1129

563 01 Lanškroun

Tel.: 734 281 416

e-mail: centrum.lan@orlicko.cz

Provozní doba:

Úterý 8:00 – 12:00 hod.

Čtvrtek 12:00 – 16:00 hod.

Terénní forma
V DOMÁCNOSTECH KLIENTŮ

Provozní doba:

Pondělí: 7:30 – 16:00 hod.

Úterý 12:00 – 16:00 hod.

Středa 7:30 – 16:00 hod.

Čtvrtek 7:30 – 12:00 hod.

Pátek 7:30 - 16:00 hod.

Byty pro sociální rehabilitaci
KLIENTŮM JE K DISPOZICI 6 NÁJEMNÍCH NÁCVI-

KOVÝCH BYTŮ s délkou pobytu zpravidla jeden rok.

Posláním bytů je poskytnout zázemí v klidném 

a bezpečném prostředí osobám v situaci, která ohrožuje 

běžný způsob života (např. ztráta bydlení, domácí násilí, 

trestná činnost, alkoholismus partnera atd.), pomoci jim 

nalézt aktivní řešení.

Kontakt
Centrum sociálních služeb

Havlíčkova 1129

563 01 Lanškroun

Eva Ježková, DiS., vedoucí

Tel.: 734 281 416

E-mail: centrum.lan@orlicko.cz

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

ŠANCE PRO RODINU
– Sociální rehabilitace Lanškroun

PAMĚTNÍ MEDAILE

RADA MĚSTA LANŠKROUNA UDĚLILA PAMĚTNÍ MEDAILI ZA VÝZNAMNOU, DLOUHOLETOU A TRPĚLIVOU 

PRÁCI V OBLASTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTVÍ PANÍ MUDR. KARLE PELANTOVÉ

Foto: Petr Celý

Paní doktorka Karla Pelantová se naro-

dila v Bystřici pod Hostýnem a příští rok 

oslaví významné životní jubileum.

Maturitu složila na gymnáziu v Miku-

lově. Vysokoškolské vzdělání získala 

studiem Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně, studovala obor dět-

ské lékařství. V  rámci předatestační 

praxe pracovala v nemocnicích v Kro-

měříži, Uherském Hradišti a  v  ko-

jeneckém ústavu v  Luhačovicích. 

Do  roku 1966 působila na  dětském 

středisku v  Holešově a  na  porodnici 

v Přílepích. Od roku 1966 ordinovala 

na  dětském středisku v  Lanškrouně 

a také na novorozeneckém oddělení 

porodnice v Lanškrouně. 

Až do  podzimu roku 2010 zastupo-

vala své kolegy v ordinacích praktic-

kých a dětských lékařů.

Nezapomenutelný je i  její smysl pro 

humor, který dokazuje její výrok před 

udělením pamětní medaile: „Včil nedě-

lám nic, ale přesto dostanu medaili.“

Každý, kdo pečuje o  lidské zdraví 

s  takovou trpělivostí a  citem, jako to 

po celý svůj život činila paní doktorka 

Pelantová, si zaslouží náš vděk a úctu. 

Paní doktorka Karla Pelantová žije se 

svou rodinou v obci Rudoltice.

Zdroj: Listy Lanškrounska č. 23/2013

26 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC 27ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

VE STŘEDU 30. ŘÍJNA 2013 BYLY V OBŘADNÍ SÍNI LANŠKROUNSKÉHO ZÁMKU SLAVNOSTNĚ PŘEDÁNY 

Z RUKOU STAROSTKY MĚSTA STANISLAVY ŠVARCOVÉ PAMĚTNÍ MEDAILE.

www.uo.charita.cz



ZPRÁVA PREVENTIVNĚ INFORMAČNÍ SKUPINY POLICIE ČR, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

  Po  přečtení říjnového čísla Rudoltického 

zpravodaje se nabízí souhlasit s tím, že žijeme 

v hezké a  idylické obci. Nejenže se provedly 

nebo těsně před volbami plánují investiční 

akce různého druhu, ale obec žije i kulturou, 

a co je pro obyvatele úžasné, s blížícími se vol-

bami stále častěji zcela zadarmo.

  Rekonstrukce, která se obci opravdu po-

vedla a  kterou snad všichni kolemjdoucí 

lidé hodnotí pozitivně, je nový, velmi slušivý 

kabát mateřské školky. Škoda jen, že z dob-

ře vykonaného díla chybí radost nás všech. 

To je bezpochyby způsobeno výběrovým ří-

zením na novou ředitelku školy. Většina lidí, 

rodiče a možná ani děti se nesmířili s novou 

ředitelkou p. Pávkovou, přestože je to velké 

přání p. starostky. Výběrové řízení, jak se zdá, 

poznamenalo na duši nás všechny.

  Nebýt vyvěšeného parte u Konzumu, tak 

ani nevíme, že zemřel p. Kolomý. Ve zpravodaji 

možná pro samé obrázky o idylické obci ne-

zbylo místo ani pro malé poděkování. Alespoň 

touto malou vzpomínkou bychom chtěli po-

děkovat p. Kolomému  třeba za to, že si všichni 

rádi zatopíme plynem a možná mnoho lidí by 

dnes nebydlelo v  takových bytech, jak dnes 

bydlí, o jejich ceně ani nemluvě. Díky těmto 

bytům a jejich obyvatelům má obec slušný 

rozpočet a je možné dotovat třeba právě kul-

turní akce a zájezdy zadarmo pro pár lidí.

  P. starostka nám oznamuje koupi č. p. 5 

a vyhlašuje připomínkovou anketu na využi-

tí tohoto domu.  Z ankety jde docela strach, 

protože podobná anketa, a  sice na  využití 

prostoru mezi budovami školy, již v  minu-

losti proběhla. Té se v dobré víře zúčastnily 

i učitelky a děti naší školy, nakonec se však 

stala jedním z  pádných důvodů na  odstra-

nění p. Havlenové z funkce ředitelky.

  Dalším závažným argumentem, proč 

do  prostoru mezi školními budovami ne-

investovat peníze, byla údajná záplavová 

zóna. Ptáme se: „Č. 5 není v záplavové zóně, 

zde jsou investice možné?“ Pokud tento-

krát záplavy rekonstrukci nebrání, tak se 

nám líbí myšlenka uvedená na  stránkách 

www.lanskrounsko.cz umístit do  těchto 

prostor pamětní desku na památku p. Ko-

lomého, zejména když „číslo 5 stále žije“.

  Ve všech zpravodajích také chybí zmínka 

o krádežích a autonehodách v naší obci, kte-

ré nejsou zanedbatelné a určitě nebudí pocit 

idylické obce. Dovolili jsme si proto požádat 

Policii ČR o příspěvek na toto téma a doufá-

me, že jej p. starostka ve zpravodaji zveřejní.

Za Naše Rudoltice

PŘÍSPĚVEK K DĚNÍ V OBCI

28 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

VYJÁDŘENÍ 
OBECNÍHO 
ÚŘADU 
RUDOLTICE
Obecní úřad Rudoltice informuje, že 

říjnové číslo Rudoltického zpravoda-

je č.  3/2013 bylo vydáno a  zveřejněno 

na webových stránkách obce dne 27. září 

2013, tj. den přede dnem úmrtí bývalého 

starosty RNDr.  Oldřicha Kolomého. Ne-

bylo proto v silách obce informaci o této 

smutné události zveřejnit v již zmíněném 

říjnovém čísle zpravodaje.

Obecní úřad se informace o úmrtí občanů 

dozvídá z doručených smutečních ozná-

mení, které obratem zveřejňuje v obecní 

vývěsce u  prodejny KONZUM. Smuteční 

oznámení o  úmrtí RNDr.  Oldřicha Kolo-

mého bylo obecnímu úřadu se žádostí 

o jeho zveřejnění doručeno až týden poté.

Obec poskytla na  webových stránkách 

obce prostor ke  zveřejnění nekrologu 

bývalého starosty stejně tak jako v  Ru-

doltickém zpravodaji a  učinila by tak 

samozřejmě i v případě každého občana 

naší obce.

29ČÍSLO 4/2012, PROSINEC

INFORMACE PČR O PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍCH V OBCI

Policisté Územního odboru Ústí nad Orlicí 

v  období od  1. 1. 2013 do  současné doby 

evidují v obci Rudoltice šedesát skutků zjiš-

těného protiprávního jednání.  Z tohoto po-

čtu strážci zákona v devíti případech zjistili 

porušení zákona o silničním provozu, za kte-

ré následně řidičům uložili blokové pokuty. 

V  důsledku nerespektování tohoto zákona 

měli v  obci čtyři řidiči dopravní nehody, 

v  odkaze je zveřejněna jedna z  posledních 

dopravních nehod http://www.policie.cz/

clanek/cyklista-vedouci-psa-havaroval.aspx.

CYKLISTA VEDOUCÍ PSA 
HAVAROVAL

RUDOLTICE – Pomozte nám objasnit prů-

běh kolize. Ve  čtvrtek 7. listopadu 2013 se 

v obci Rudoltice při pádu z jízdního kola zra-

nil padesátiletý muž. O půl druhé odpoledne 

jel cyklista na  jízdním kole značky Author 

po místní komunikaci u bytového domu čp. 

612 v obci Rudoltice. Při jízdě vedl na vodít-

ku svého psa, který patrně při spatření psa 

čtyřiačtyřicetileté ženy strhl muže z bicyklu 

na vozovku. Havárie podle výpovědi cyklisty 

proběhla tak, že mu pravděpodobně do jízd-

ní dráhy  vběhl volně pobíhajícího pes jeho 

majitelky. Muž po  střetu s  tělem psa z  kola 

havaroval. Při pádu se zranil a  byl rychlou 

lékařskou pomocí transportován do  ne-

mocnice. Na  místě jsme u  cyklisty provedli 

dechovou zkoušku na alkohol, při které jsme 

požití alkoholu vyloučili.bV  současné době 

přesnou příčinu havárie intenzivně prově-

řujeme a žádáme případné svědky popsané 

události, kteří by svým svědectvím mohli 

objasnit průběh kolize, aby nás kontakto-

vali na tísňové lince 158 nebo přímo na do-

pravním inspektorátu na tel. č. 974 580 251. 

Za případně informace předem děkujeme.

11. listopadu 2013

nprap. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí

Z  oblasti majetkové trestné činnosti se pa-

chatelé v devíti případech vloupali na území 

obce do různých objektů. Ve čtyřech přípa-

dech spáchali krádeže jízdních kol, ve dvou 

případech se dopustili krádeží druhotných 

surovin a  stejného počtu krádeží mobil-

ních telefonů. K  vloupáním došlo nejčastě-

ji v  rozmezí od  14.00 do  8.00 hodin, tudíž 

v odpoledních, večerních, nočních a brzkých 

ranních  hodinách. Ke  krádežím jízdních kol 

dochází nejčastěji ve společných prostorách 

domů v době od 14.00 do 5.00 hodin. Z les-

ního porostu neznámý zloděj či zloději odci-

zili uložené dřevo, více se dočtete v odkaze 

http://www.policie.cz/clanek/uo-usti-n-orli-

ci-kradez-dreva-v-lese.aspx. 

KRÁDEŽ DŘEVA V LESE

RUDOLTICE – Lup odvezl neznámo kam.    

Přísloví „Bez práce nejsou koláče“ není 

zřejmě vlastní dosud neznámému pacha-

teli, který v  průběhu měsíce srpna odcizil 

z  lesa v  katastru obce Rudoltice uložené 

dřevo. Zloděj z  lesního porostu odcizil 7,5 

krychlových metrů smrkové dřevní hmo-

ty, která byla po provedené těžbě uložena 

na  hromadě. Podle prvotního výsledku 

prověřování došlo ke krádeži v době od 9. 

srpna 13.00 hodin do 26. srpna 10.30 hodin. 

Protiprávním jednáním  vznikla poškozené 

společnosti škoda vyčíslená na téměř 7 200 

korun. Po  pachateli v  současné době in-

tenzivně pátrají policisté z  lanškrounského 

odvodního oddělení. V  případě dopadení 

hrozí neznámému nenechavci až dvouleté 

vězení. Policisté uvítají jakékoliv informace, 

které by jim pomohly k rychlému dopadení 

pachatele. Policii mohou občané kontakto-

vat na bezplatné lince tísňového volání 158, 

nebo přímo na Obvodním oddělení v Lanš-

krouně na tel. č. 974 580 731. 

27. srpna 2013

nprap. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ V OBCI

Na  žádost paní Jolany Kobzové zaslala Preventivně informační skupina Policie ČR se sídlem 

v Ústí nad Orlicí přehled protiprávních jednání v obci za období od 1. 1. 2013 do 27. 11. 2013, 

kterou níže uvádíme. Zprávy o  trestné činnosti v  obci po  uplynutí kalendářního roku obci 

zasílá Obvodní oddělení Policie ČR Lanškroun, o spolupráci na základě veřejnoprávní smlou-

vy informuje Městská policie Lanškroun. Zprávu o spolupráci s městskou policií za rok 2011 

naleznete na webových stránkách obce a v Rudoltickém zpravodaji č. 1/2012. Zprávu o trestné 

činnosti v obci za rok 2012 obec zveřejnila na webových stránkách obce a dále v Rudoltickém 

zpravodaji č. 1/2013. Zprávu o trestné činnosti za kalendářní rok 2013 obec zveřejní, jakmile ji 

bude mít k dispozici od obvodního oddělení PČR.

Lenka Bártlová, starostka obce

Vandal poškodil i veřejné osvětlení na cyklostez-

ce v úseku Lanškroun – Rudoltice, více informací 

je uvedeno v odkaze http://www.policie.cz/cla-

nek/vandal-poskodil-verejne-osvetleni.aspx .

VANDAL POŠKODIL 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LANŠKROUNSKO – Cyklostezka bez osvětlení. 

Policisté lanškrounského obvodního odděle-

ní intenzivně pátrají po  vandalovi, který rozbil 

umělohmotné kryty osvětlovacích lamp veřej-

ného osvětlení na  cyklostezce v  úseku Lanš-

kroun – Rudoltice. Lampy veřejného osvětlení 

si jako terč svého útoku vyhlédl dosud neznámý 

pachatel. K události došlo v době od 19. srpna 

15.00 hodin do 21. srpna 7.00 hodin na cyklo-

stezce v  katastru obce Rudoltice. Vandal rozbil 

umělohmotné kryty zatím nezjištěným před-

mětem. V důsledku poškození přestala některá 

osvětlovací tělesa svítit. Policisté na místě zajis-

tili několik stop, které by mohly vést k dopadení 

pachatele nebo pachatelů. Majitel škodu vyčíslil 

na 8 tisíc korun. V případě dopadení pachatele 

či pachatelů jim vzhledem k napáchané škodě 

za přečin poškození cizí věci hrozí až jeden rok 

odnětí svobody nebo peněžitý trest.

22. srpna 2013

nprap. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí

 

V devíti případech policisté mezi občany řešili 

přestupky proti občanskému soužití.

S pozdravem a přáním pěkného dne 

nprap. Bc. Lenka Vilímková vrchní inspektor

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 

PARDUBICKÉHO KRAJE

Kancelář ředitele

Preventivně informační skupina

Dělnická 1188

562 27  Ústí nad Orlicí 



VZPOMÍNÁ JEHO BRATR 

JAN KOLOMÝ

Oldřich se narodil v  Kunčicích  u  Letohradu 

(tehdy  Kyšperk) 6. dubna 1946 jako třetí syn 

ze čtyř synů  rodičů  Ladislava  a Jarmily. Otec 

byl stavební mistr  a matka dámská krejčová. 

Po  absolvování stavební průmyslovky 

nastoupil Oldřich Kolomý na  Matema-

ticko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy   

v  Praze. Studium zakončil nástavbovým 

doktorandským studiem s červeným diplo-

mem. Po studiích nastoupil v roce 1969 jako 

programátor analytik do Tesly  Lanškroun.  

V roce 1968 se oženil a s manželkou Mirkou 

měli 4 děti.  

Starostou Rudoltic byl od roku 1990 až do čer-

vence roku 2008. 

Starostoval vždy jako vedlejší pracovní činnost. 

Osobně se živil výpočetní technikou – tvor-

bou programů. Po  skončení   starostová-

ní  i  při  velkém zdravotním handicapu neu-

stále dále programoval a ve  své profesi byl 

aktivně činný prakticky až do svého skonu. 

Doslova  ho držela jen práce, nikdy  nebyl 

na dovolené – to pro něj byla ztráta času. 

Vzpomínám, jak mi na  svatbě  mého nej-

staršího syna řekl:  „To je můj po  dlouhé 

době první odpočinkový den, kdy jsem se 

dobře bavil a odpočíval“.  

Doslova   neznal neděli, svátek  ani odpo-

činek. Pamatuji, jak kolikrát přijel  ke  mně 

domů ve 22 hodin a řešili jsme různé pro-

blematiky. Znal jen spánek a práci.

Z ROZHOVORU 

S NĚKOLIKA DŘÍVĚJŠÍMI 

SPOLUPRACOVNÍKY 

RNDR. KOLOMÉHO

Jako starosta uplatňoval několik jednodu-

chých zásad:

Lidé potřebují mít dostupnou práci a návaz-

ně i dostupné bydlení.

Pořád je potřeba mít na paměti celkovou fun-

gující infrastrukturu obce.

Své vlastní zkušenosti programátora uplatňo-

val na provoz obce, zejména hledal způsoby, 

jak fi nancovat všechny projekty („Sídliště Zá-

meček svými budoucími příjmy bude zpětně 

přispívat k fi nancování provozu obce“).

Sám přispíval k příjmům obce tím, že vytvá-

řel a  prodával jménem Rudoltic programy 

pro obce okolo.

Cítil, jak je potřebné podporovat a  motivo-

vat rodiny s dětmi – děti dostávaly od obce 

významný fi nanční příspěvek po absolvová-

ní každé z 5 tříd základní školy. Obnovilo se 

Vítání občánků rovněž s významným fi nanč-

ním příspěvkem pro každé novorozené dítě.

Měl představu Rudoltic jako „vesnice západ-

ního typu“. 

VÝSTAVBA OBYTNÉ ZÓNY 

ZÁMEČEK 

Plánovala se několik let a projekty zpraco-

vávala projekční kancelář v Moravské Tře-

bové. Jejich představitel Ing.  Bohdan Král 

projektem doslova žil.

Sídliště „Zámeček“ mělo zpočátku nepa-

trnou podporu vlivných činitelů. Základ-

ní protiargument zněl: jak to, že obec se 

zhruba 800 obyvateli chce stavět obytnou 

zónu pro dalších 800 obyvatel? To se pova-

žovalo za nesmysl.

Proto starosta Kolomý nechal v  projekční 

kanceláři zhotovit trojrozměrnou maketu 

sídliště na  desce asi 60 x 100 centimetrů 

a  tu vozili do  Prahy ukazovat poslancům 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 

obyčejně ve  skupině, nejčastěji starosta 

Kolomý, Ing. Smejkal, Jaroslav Suchý a Mi-

loš Šrámek. 

Starosta Kolomý se sešel s  řadou vedou-

cích představitelů jednotlivých politických 

stran a  seznamoval je s  rudoltickou vizí. 

Bylo mu jasné, že tak velký projekt, který 

bylo třeba  financovat ze Státního fondu 

rozvoje bydlení, by se bez podpory praž-

ských politiků neobešel. Sám ředitel Fon-

du JUDr.  Jan Wagner navštívil Rudoltice 

několikrát. 

S  projektem byl osobně seznámený 

Mgr. Radko Martínek, někdejší starosta Mo-

ravské Třebové, tehdy poslanec Poslanecké 

sněmovny PČR, který se stal později, v době 

výstavby sídliště Zámeček, v letech 2005 až 

2006, ministrem pro místní rozvoj.

Starosta Kolomý měl vytvořený byznysplán, 

podle něhož by se postupná výstavba sídli-

ště sama fi nancovala. Dnes se ví, že Rudolti-

ce našly model, jak postavit byty za 800 tisíc 

korun, v  době, kdy standardní cena činila 

2 miliony korun.

Ve  své vizi starosta Kolomý přirovnával 

obec k  podnikatelskému systému, kdy se 

finance  v obci vytvářejí a následně využí-

vají. Čekání na pouhé státní dotace nebylo 

jeho krédem. Zastával názor, že uskuteč-

něný a již žijící projekt musí pro obec při-

nášet peníze zpět a činit tak Rudoltice bo-

hatou lokalitou a  příkladem, inspirujícím 

dnes mnohé starosty. 

OFICIÁLNÍ OSTRÝ START 

Ofi ciální ostrý start nastal v  době, kdy už 

bylo hotových několik základových de-

sek pod první bytovky. Na  jedné z nich byl 

do náznaku cihlové zdi vestavěný žulový zá-

kladní kámen.

Dne 10. května 2004, při příležitosti semi-

náře na téma „Rozvoj lidských zdrojů a pod-

mínky získání dotací“, šest významných 

představitelů poklepalo na  tento základní 

kámen. Mezi nimi poslanec PČR Mgr.  Rad-

ko Martínek, ředitel  Státního fondu rozvoje 

bydlení JUDr. Jan Wagner, náměstek minis-

tra pro místní rozvoj Petr Forman a tehdejší 

první náměstek hejtmana Pardubického 

kraje Michal Rabas.

Organizací stavby se zabývala obec Rudol-

tice bez zbytečných a drahých mezičlánků. 

Muselo však být přijímáno mnoho oka-

mžitých rozhodnutí, a tak se v Rudolticích 

jako snad v jediné obci v zemi konala zase-

dání devítičlenného zastupitelstva každý 

čtvrtek od 20 hodin (v zimě od 19 hodin). 

Vždy byla jeho součástí pracovní schůzka 

ohledně výstavby, a tak měli všichni zastu-

pitelé stále reálné informace o  průběhu 

rozhodování o všech smlouvách a případ-

ně je hned schvalovali, aby nenastávaly 

prodlevy na stavbě. Zastupitelstvo si počí-

nalo nadstranicky, starostovo nadšení bylo 

přesvědčivé.

Stavbou starosta Kolomý žil. Na stavbu chodil 

často, a  to i v modrákách, a dělal manuálně 

s ostatními.

Byl to tvrdý a  nekompromisní člověk, tvrdě 

jednal se všemi dodavateli, nehleděl na vyjed-

návací čas a dosahoval velkých úspor v cenách 

i  nákladech. I  dodavatelé přiznávali: „Kdyby 

nebylo vás, tak stavba nebude.“ On obvykle 

poukazoval na to, že kdyby nebyl obklopený 

talentovanými lidmi, moc by toho nedokázal.

Účastníci oslavy šedesátin starosty Kolomého 

jednou v pátek v rudoltické Hospůdce neza-

pomenou, jak se tam najednou objevil mi-

nistr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. 

Ten jel za rodinou na víkend do Moravské Tře-

bové. Srdečně popřál panu starostovi hodně 

elánu a dobré zdraví. Bylo vidět, jak jsou nala-

děni na stejnou notu. Avšak zdraví už tehdy 

starostu Kolomého začínalo zrazovat.

I DNES SE VE VYSOKÝCH 

PATRECH POLITIKY O OBYTNÉ 

ZÓNĚ ZÁMEČEK VÍ 

Prezident republiky Miloš Zeman při své ne-

dávné cestě po Pardubickém kraji ve třech 

blízkých městech – Ústí nad Orlicí, České 

Třebové a Moravské Třebové ve svých pro-

jevech vždy zmínil Zámeček jako úspěšný 

projekt startovacích bytů pro nízkopříjmo-

vé skupiny obyvatel. Pan prezident osobně 

poznal Zámeček při návštěvě Lanškrouna 

jako soukromá osoba před asi dvěma lety, 

kdy jej místní představitelé SPOZ na Záme-

ček zavezli a Ing. Smejkal mu poskytl zasvě-

cený výklad.

Za RNDr. OLDŘICHEM KOLOMÝM
ŽIVOTNÍ CESTA PANA RNDR. OLDŘICHA KOLOMÉHO SE UZAVŘELA 

V SOBOTU 28. ZÁŘÍ 2013, PO DLOUHÉ NEMOCI. 

30 ČÍSLO 4/2013, PROSINEC 31ČÍSLO 4/2013, PROSINEC

Mezi lety 1990 až 2008 byl starostou obce Rudoltice, a to po čtyři po sobě jdoucí úplná volební období. V pátém 

volebním období starostoval dva další roky. Od jeho nástupu do funkce v roce 1990 se počet obyvatel Rudoltic 

téměř zdvojnásobil z 884 (1990) na 1481 (2008) a dále roste, hlavně zásluhou nové Obytné zóny Zámeček.

JAK K TOMU DOŠLO A ZA CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI BÝT OLDŘICHU KOLOMÉMU VDĚČNÍ?
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Chtěla bych jménem svým i  spoluobčanů, kteří 

dovedou ocenit práci druhých, vzpomenout a po-

děkovat bohužel již zesnulému panu Oldřichu 

Kolomému, starostovi, který se zasloužil o  rozvoj 

obce v nebývalé míře. Jeho zásluhou nám mnoho 

sousedních obcí může jen tiše závidět, třeba tak 

obyčejný plyn nebo i výši obecního rozpočtu díky 

výstavbě na Zámečku. 

J. K.

PODĚKOVÁNÍ 
PANU KOLOMÉMU

ZÁVĚR

Někdejší starosta Rudoltic RNDr. Oldřich 

Kolomý si několika let důchodu nikterak 

neužil. Zdraví mu selhávalo a  prožíval 

v Rudolticích řadu osobních zklamání. Lé-

čil to neustálou pracovní činností.

Jednou, a  jistě to nebude za  dlouho, se 

dočkáme, že na  jeho počest bude někde 

na významném místě instalovaná pamětní 

deska připomínající, že zde působil člověk, 

jehož uskutečněná vize bude v příštích de-

setiletích poskytovat solidní bydlení mnoha 

stům lidí žijících z omezených prostředků.

(Sestaveno ze vzpomínek a dokumentů těch, 

co byli u toho: Ing. Antonín Smejkal, Jaroslav 

Suchý, Miloš Šrámek, Jan Kolomý a  Ing.  Jiří 

Kohout. Fotografi e: Jiřina Straková, Jaroslav 

Suchý, Miloš Šrámek a archiv.)

Ing. Jiří Kohout, Lanškroun

DODATEK

Velmi výmluvné jsou údaje z  Profi lu obce 

Rudoltice, vytvořeného v  květnu 2004 pro 

lobování ve prospěch chystané obytné zóny 

Zámeček. Citujeme výňatky z dokumentu:

STAV OBCE DO ROKU 1990:

•  V  obci nebyl zaveden vodovod ani zemní 

plyn, škola i obecní úřad byly v havarijním 

stavu, obecní cesty byly vesměs štěrkové, 

ve vesnici byl jeden krám a jedna hospoda.

STAV OBCE V ROCE 2004:

•  Zaveden obecní vodovod, zemní plyn, 

provedena rekonstrukce základní ško-

ly s  tím, že v  této budově byly provede-

ny nové podlahy, omítky, voda, odpady 

(včetně čističky), topení, elektrika a  čás-

tečně i nosná konstrukce stropů, tj. z bu-

dovy z roku 1830 zbyly prakticky jen holé 

zdi. V  roce 2002 byla dokončena půdní 

vestavba s novou třídou.

•  Dále byla provedena rekonstrukce obec-

ního úřadu, zahrnující v  sobě novou in-

stalaci vody, odpadů (včetně čističky), 

elektřiny a topení.

•  Ve vesnici jsou 3 obchody a 4 hospody.

•  Asfaltováno cca 4 km obecních cest, po-

stavena točna autobusů.

•  Všechny veřejné budovy, tj. škola, škol-

ka, TJ Sokol, hasičská zbrojnice, obecní 

úřad, byly nákladem obce vybavené ra-

diátory s topením na zemní plyn.

•  V roce 2001 byla dokončena výstavba 71 

bytových jednotek.

•  V roce 2003 byla provedena s významným 

přispěním Pozemkového úřadu v Ústí nad 

Orlicí výstavba 2 komunikací v délce cca 

5 km s asfaltovým povrchem.

•  V  roce 2003 byla dokončená výstavba 

lékařské ordinace v  objektu obecního 

úřadu v rámci akce EU SAPARD.

•  Obec již vlastní průmyslovou zónu o plo-

še cca 5 ha podél silnice první třídy č. 1/43.

V ROCE 2004 PROBÍHALO:

•  Změna Územního plánu zahrnující mj. 

další pokračování probíhající výstavby 

na Zámečku tak, aby celkově plánovaných 

800 bytových jednotek bylo ze 40 % kry-

to rodinnými domky. Dále se ve  Změně 

Územního plánu počítá s  rozšířením plo-

chy pro průmyslovou zónu o cca 11 ha.

•  Výstavba 108 bytů v lokalitě Zámeček.

•  Zasíťování 90 parcel pro rodinné dom-

ky v lokalitě Zámeček o ploše 10,5 ha.

OBEC V ROCE 2004 

PŘIPRAVOVALA:

•  Stavbu otevřeného koupaliště uvnitř 

vesnice u fotbalového stadionu.

•  Výstavbu krytého aquacentra s  atrak-

cemi v  lokalitě Zámeček ve  spolupráci 

s  ostatními 21 obcemi Dobrovolného 

svazku obcí Lanškrounsko.

•  Výstavbu dalších lokálních čističek od-

padních vod.

•  Ve shodě s Územním plánem pokračující 

asfaltizaci cest.

•  Realizaci školního sportovního areálu 

v prostoru mezi školou a školkou včetně 

miniposilovny.

•  Výstavbu cyklostezky Rudoltice – Luková

•  Cyklostezku Rudoltice – Lanškroun

•  Cyklostezku Rudoltice – Třebovice

•  Výstavbu suchého poldru nad vesnicí 

směrem k Ostrovu

•  Výstavbu suchého poldru nad vesnicí 

nad fotbalovým stadionem.

•  Výstavbu lyžařského vleku na  Třebov-

ských stěnách.
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VÍTÁME MEZI NÁMI                               

Natálie Šutorová, * 7. 10. 2013, 
Rudoltice 145

Julia Mitrović, * 26. 10. 2013, Rudoltice 
606

Aneta Jadrná, * 30. 10. 2013, 
Rudoltice 266

Matěj Beneš, * 28. 11. 2013, 
Rudoltice 300 

ROZLOUČILI JSME SE                                           

Jaromír Oppa, * 23. 12. 1956, 
Rudoltice 207, + 5. 8. 2013 – 56 let

RNDr. Oldřich Kolomý, 
* 6. 4. 1946, Rudoltice 259, 
+ 28. 9. 2013 – 67 let

SŇATEK UZAVŘELI                                            

Jiří Rosypal a Soňa Rosypalová 
roz. Kristková, 
– 7. 9. 2013, Rudoltice 24

Libor Slouka a Dana Slouková 
roz. Faltová, 
– 21. 9. 2013, Rudoltice 605

Zdeněk Košek a Renata Košková 
roz. Fadrná, 
– 29. 11. 2013, Rudoltice 265

GRATULUJEME JUBILANTŮM                                

František Božák, 75 let, 
* 14. 7. 1938, Rudoltice 265

Anna Hrabáčková, 90 let, 
* 12. 9. 1923, Rudoltice 256

Pelageja Šustrová, 90 let, 
* 30. 10. 1923, Rudoltice 154

Marie Kosová, 94 let, 
* 13. 11. 1919, Rudoltice 77

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NATÁLIE ŠUTOROVÁ, *7. 10. 2013
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přiváděna až ze 7 – 8 km vzdáleného Tr-

píku. Všichni víme, že před několika lety 

byl v  obci proveden vrt, dvakrát zkouška 

po  třech týdnech čerpání – to vše za  cca 

800 000,- Kčs, které jsou vlastně zahozené. 

Najednou se zjistilo, že by nebylo zajištěno 

bezpečnostní pásmo apod. Jistě věc k za-

myšlení. Nehledě na  zvýšené náklady při 

transportu vody až se vzdáleného Trpíku. 

Faktem zůstává, že usnesením rady okresní-

ho národního výboru č. 240/84 ze dne 20. 9. 

1984 se schvaluje projektový úkol na stavbu 

vodovodu o celkovém rozpočtovém nákladu 

2 139 000,- a HD 1 953 000,- Kčs. Stavba bude 

realizována investiční formou akce Z s podí-

lem nákladů 60 % z HD. Stavba bude zahájena 

v květnu 1985, ukončena v červenci 1988.

Rada ONV ukládá radě MNV Rudoltice:

1)   Dokončit výstavbu vodovodu ve stanove-

ném termínu a dodržet schválenou HD

2)   V průběhu výstavby usměrňovat 

skutečné fi nanční náklady s cílem 

dosáhnou dalšího snížení proti 

schválenému podílu fi nančních nákladů
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Fotodokumentace rok 1984

  Mateřská škola. Fotografie znázorňuje vý-

stavbu mateřské školy v období srpen – září, kdy 

se započalo s prováděním vnějších omítek. Nej-

dříve se ohazoval hospodářský pavilon, potom 

část se třídami. Na snímku jsou stálí pracovníci 

s. Šebrle S., Dohnal J. a  dva brigádníci. Fasáda 

sama byla dohotovena do  konce září. Je líbivá, 

vzhledu pomohly obkládané sloupky členící 

stěny směrem k Jednotě a k potoku. 

Na  další fotografii je již fasáda dokončena. 

Od  té doby se ještě začalo na  vnějších terén-

ních úpravách. Usadily se sloupky plotu, brá-

ny, byla rozhrnuta navezená zemina, provede-

ny chodníkové dlažby. Na  rok 1985 

zůstává ještě mnoho práce. Vybu-

dovat hřiště, upravit a  osít pozemky 

travou. Stavba sama je v  podstatě 

připravena, částečně vybavena. Do-

dělávají se ještě některé řemeslnické 

práce stavebním podnikem. Školka 

má být předána uživateli, Státnímu 

statku Lanškrounu, v  únoru. Pokud 

mám zprávy, zřejmě k  tomu nedo-

jde. Současné mrazivé počasí a  ně-

které detaily otevření školky oddálí. 

I  přes veškeré problémy, několikeré 

prodloužení otevření, nedostatky 

v  materiálním zabezpečení i  lidech 

je školka zatím největší a nejpěknější 

dílo, které bylo v naší obci svépomo-

cí dokončeno. Po provedených úpra-

vách se stane ve středu obce pěkným 

výstavním místem. Problémy z  větší 

části vznikaly též nezájmem někte-

rých občanů o  tuto stavbu. Zlepšení 

nastalo až tehdy, kdy se o  záležitost 

školky začaly zajímat okresní orgány. 

Dílo se podařilo.

  Bytovka státního statku. Snímek 

přibližuje výstavbu nových bytových 

MŠ S PRACOVNÍKY MŠ HRUBÁ STAVBA HOTOVÁ MŠ MŠ – ZADNÍ POHLED BYTOVKA ST.  STATKU OBJEKT ČD ZATMĚNÍ SLUNCE

jednotek Státního statku u  sídliště II. Je 

z  období zastřešování stavby z  listopa-

du. Stavba je na  zimu zateplena; pracuje 

se i  v  současné době. Předpokládám, že 

bude dokončena v roce 1985.

  Kulturní dům – oprava střechy. Sta-

vebnímu podniku se v roce 1984 podařilo 

pokrýt novým eternitem budovu kultur-

ního domu.

  Objekt ČSD na  nádraží. Snímek č. 5 

zobrazuje dokončenou stavbu objektu 

na  nádraží ČSD. Před přepravovanými 

oslavami 100 let lokální dráhy Rudoltice – 

Lanškroun je to dobrý počin železničářů.

  Škola – opravený plot. Budova školy se 

již mnohokrát v kronice objevila. Tentokrát 

má snímek dokázat, že se téměř po  roce 

podařilo opravit plot, zničený po  havárii 

osobního auta (v pravé části snímku).

  Zatmění slunce. Na poslední fotografii 

je částečné zatmění Slunce, ke  kterému 

došlo 30. května 1984. Fotografováno 

v 19.40 hodin. Úplné zatmění bylo možno 

pozorovat na jižní polokouli. 

V roce 1986 se po 74 letech k naší plane-

tě opět vrátí Halleyova kometa, která se 

po zmíněných 74 letech pravidelně vrací. 

Vědci mnoha států se na tuto událost při-

pravují. Sovětský svaz na konci roku 1984 

vyslal naproti kometě dvě sondy, které 

budou z  bezprostřední blízkosti prová-

dět průzkum komety. I  naši výzkumníci 

se podílejí na  této operaci. Zkonstruo-

vali pro sovětské sondy tzv. stabilizační 

plošiny pro orientaci sondy. Výzkumu se 

účastní i  jiné státy – USA, Francie a  Ja-

ponsko, které rovněž vyslalo výzkumné 

aparatury.

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XII. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 1945-1989, s. 386-425

ČINNOST MO KSČ

Místní organizace KSČ je složena převážně 

ze členů starších, mladší jsou organizováni 

u  svých zaměstnavatelů. I  tak vyvíjí boha-

tou činnost a  žije plným stranickým živo-

tem. Na  dokreslení uvádím usnesení z  vý-

roční členské schůze, konané 6. 2. 1984:

1)   ČS schvaluje zprávu přednesenou 

na členské schůzi.

2)   Věnovat soustavnou pozornost účasti 

na členských schůzích tak, aby celková 

účast měla stoupající úroveň.

3)   Neustále zdokonalovat součinnost 

společenských organizací NF, MNV 

v pracovní a společenské aktivitě 

a v socialistické výchově našich 

občanů.

4)   Zabezpečit řádný chod stavební komise 

MNV tak, aby byly plněny úkoly, hlavně 

na výstavbě mateřské školy.

5)   Prověřit uložení materiálu v obci 

a odstranit nedostatky v hospodaření 

s materiálem. Provést úklid v rámci 

jarní směny.

6)   Zabezpečit zajišťování výroční schůze SSM.

Za  hlavní se v  současné době považuje 

aktivizovat MNV, radu, komise a  poslance 

tak, aby plnili úkoly, jak ukládá volební 

program a zájem celé společnosti.

Ještě něco ke  službám občanů, které se 

provádějí podle zákona 154 Sbírky:

• Kos Karel st. – truhlář, kolář

• Štosek Jaroslav – truhlář

• Švajgr Antonín – truhlář

• Bouda Antonín – domácí porážky vepřů

• Křivohlávek Jiří – pokrývač

•  Provazník Vladimír – opravy obvodových 

soustav motorových vozidel

•  Dvořák Jiří – provádění projektových 

dokumentací

•  Ing. V. Paichl – provádění projektových 

dokumentací 

CELOOBECNÍ VODOVOD
 
Jak již bylo uvedeno, hlavní současnou 

akcí volebního programu bude výstavba 

celoobecního vodovodu. Mnoho oby-

vatel, včetně mě, bylo překvapeno, když 

se dozvěděli, že voda do  naší obce bude 

plenárních zasedání se zařazují na  pro-

gram jednání tyto otázky:

1)  Rozvoj životního prostředí

2)  Hodnocení činnosti komise MNV

3)  Využívání stížností, připomínek a podmětů

4)  Hospodaření MNV

5)  Sběr druhotných surovin

6)  Plnění vytyčených úkolů MV NF

Hlavním úkolem bylo dokončení mateřské 

školy, a  to původně k 1. 9. 1984, dále pří-

prava zahájení výstavby vodovodu po celé 

obci. K  tomu se bude využívat i  názorné 

agitace, především osobní styk poslanců 

s voliči. Význam stavby vodovodu se musí 

dostat ke každému občanovi tak, aby chá-

pal důležitost stavby.

Dvakrát byly organizovány „Hovory s mlá-

deží“, smyslem bylo získat mladé občany 

pro práci v obci.

Většinu bodů se podařilo realizovat, ale 

skutečností zůstává, že ke  spokojenosti 

s  plněním vytyčených úkolů se bude mu-

set řada problémů řešit. 

ců na realizaci programu. Zvyšovat odpo-

vědnost členů rady především při vytvá-

ření podmínek pro práci a  rozvoj komisí. 

Posilovat a vést komise k vyšší součinnosti. 

Rozvíjet zásady demokratického centralis-

mu s využitím aktivity občanů na rozhodo-

vání ve společenských záležitostech. Orga-

nizátorskou práci NV s  občany zaměřovat 

na  plnění úkolů 7. PLP. Při uzavírání soci-

alistických závazků na podporu volebního 

programu zlepšovat činnost poslanecké-

ho sboru a agitačních dvojic. 

V rámci zlepšení životního prostředí se po-

dařilo zajistit odvoz pevných odpadků, ale 

nepodařilo se v  plné míře uspokojit další 

zájemce o zakoupení popelnic, vzhledem 

k jejich nedostatku.

Zdaleka se nepodařilo zapojit všechny 

pro práci na volebním programu. Proto je 

nezbytné v příštím období zaměřit pozor-

nost na každého, kdo si své povinnosti po-

slance či člena komise neplní. V  činnosti 

plenárních zasedání nadále zdůrazňovat, 

že plenární zasedání je nejvyšším orgá-

nem v  obci. Pro zvýšení vlivu a  účinnosti 

ROK 1984 

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka

PLNĚNÍ ZÁVĚRŮ 
6. ZASEDÁNÍ ÚV KSČ 
NA PODMÍNKY OBCE 
RUDOLTICE

6. zasedání ÚVK KSČ, které jednalo o  úko-

lech národních výborů po XVI. sjezdu KSČ, 

konstatovalo, že je nutné dovést práci ná-

rodních výborů na vyšší úroveň, odpovída-

jící novým potřebám a podmínkám. Aby se 

prohlubovala společenská úloha národních 

výborů jako místních orgánů státní moci 

odpovídala nárokům výstavby rozvinuté 

socialistické společnosti osmdesátých let.

Na  základě 6. zasedání byly na  podmínky 

naší obce stanoveny některé body, na kte-

ré MNV zaměřil pozornost. Zlepšit životní 

prostředí, zvýšit vliv plenárních zasedání, 

zvyšovat podíl členů rady, komisí a poslan-
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Fotodokumentace rok 1984

ŠKOLA OPRAVENÝ PLOT HŘIŠTĚ II. SÍDLIŠTĚ SÝPKA CHOVATELŮ MOST NA NÁDRAŽÍ NOVÝ DOMEK – MARIKOVI VJEZD DO RUDOLTIC OD LANŠKROUNA LABUTĚ NA RYBNÍCE
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V čele výboru MO KSČ stojí s. Oldřich Rezek 

(zaměstnanec Tesly), který svým příkladem 

v práci i v osobním životě dává vzor ostat-

ním členům KSČ a občanům. 

SBĚR SUROVIN, SUŠENÍ SENA 
APOD. 

Na  počátku roku byly naší obci rozepsány 

z  okresních orgánů úkoly ve  sběru druhot-

ných surovin, sklizni sena, výkrmu apod.

Textil 1 444 kg

Šrot 29 984 kg

Barevné kovy  492 kg

Autobaterie  1 039 kg

Střepy  1 110 kg

Králičiny  5 710 ks

Sklizení sena  120 t

Skot  3 ks

Ovce  8 ks

Většina uložených položek byla splněna, 

někde znatelně překročeno.

Na MNV se rovněž obrátila s prosbou okres-

ní Správa silnic Ústí nad Orlicí o sekání pří-

kopů v osecích:

• Rudoltice po obci směrem na Ostrov

• Rudoltice – Lanškroun

• Rudoltice – Damníkov 

V tomto případě naši občané nabídnutou 

možnost zdaleka nevyužili, i  když se jed-

nalo o velké množství sena, které je mož-

no jednak zkrmit doma, nebo výhodně 

prodat státnímu statku. 

POŠTOVNÍ ÚŘAD

I  když to není ještě dořešená otázka, 

uvažuje se o  možnosti zřízení poštov-

ního úřadu v  naší obci v  budově „Staré 

hospody“. Odpadly by tím nepříjemnos-

ti s  doručováním i  vybíráním balíků a  ji-

ných zásilek v  Lanškrouně, rovněž tak 

v  případě nemoci doručovatelek (chodí 

se na MNV).

ZBOURÁNÍ MÁRNICE 

Byl dán návrh na  zbourání rozestavěné 

márnice (kdysi jsem psal, zda se něco 

s tímto objektem bude dělat). Materiál by 

si odvezl bourající s  tím, že by musel dát 

do původního stavu hřbitovní zeď. 

BUDKA NA POPELNICE 

U MNV byla zakoupena budka na popel-

nice. Mnoho občanů si ze skládky po po-

krývačích u  MNV udělalo skládku veřej-

nou. Nepořádek byl odstraněn v  létě. 

Na  onom místě stojí plechová budka 

na popelnice.

VYKRADENÍ KOSTELA

Koncem května se neznámý pachatel 

vloupal do místního kostela. Odcizil ně-

kolik předmětů, snad v ceně 40 – 50 tisíc 

Kčs. Vloupání bylo provedeno hrubým 

způsobem, nejspíš krumpáčem v  noci. 

Po krádeži zůstaly dveře otevřeny, proto 

se na  krádež přišlo již v  ranních hodi-

nách. V  tu dobu bylo rovněž vykradeno 

Městské muzeum v Lanškrouně a kostel 

ve Výprachticích. Z muzea byly odcizeny 

dobové zbraně a  několik dalších před-

mětů. Podle informací SNB se nepoda-

řilo zachytit do této doby žádnou infor-

maci o  pachatelích, takže se neví, jestli 

se jedná o  vzájemnou souvislost všech 

tří případů.

  Hřiště na  II. sídlišti. Snímek je z  II. sídliště. 

Místní občané začali pro děti budovat na vol-

ném prostranství mezi domy dětské hřiště. Ješ-

tě není dokončené, ale je třeba už teď pochvá-

lit některé rodiče za  příkladný skutek. Hřiště 

bude ještě posypáno antukou. V  zimě, která 

nyní panuje, je část nastříkána vodou a slouží 

jako kluziště. 

  Sýpka – objekt chovatelů. Budova bývalé 

sýpky a  šrotovníku nevypadá hezky. Po  dobu 

KOUPÁNÍ – BRUSLENÍ 

Na  MNV došel dopis Českého rybářského 

svazu v  České Třebové, ve  kterém žádají 

o  souhlas s  rozhodnutím zákazu koupání 

a  bruslení na  rybníce v  Rudolticích. Rada 

MNV se žádostí nesouhlasila z důvodu, že 

v  obci jiný zdroj koupání a  bruslení není. 

Souhlasila s tím, že u rybníků budou umís-

těny tabule s nápisem: „Koupání a bruslení 

pouze na vlastní nebezpečí“.

POČASÍ 

V zápisech let 1982 a 1983 jsem připomí-

nal, jaké nezvyklé teplé a  suché roky to 

byly. Rok 1984 byl trochu opakem – byl to 

rok chladnější, hlavně vlhčí. Ale jak bylo 

vidět na  výsledcích zemědělců, v  ničem 

výrobu nepoškodil, spíše naopak. 

Zima byla v mezích normálu. Pak se do po-

sledního písmene splnila pranostika „Medar-

dovo kápě, čtyřicet dní kape“, což bylo i ne-

příjemné. Léto i  přes svůj víceméně chlad 

natropilo se svými bouřkami a průtržemi již 

zmíněné povodně a splachy půdy. Kupodivu 

nastal od konce září krásný slunný podzim, 

který umožnil v  dobrých podmínkách do-

končit podzimní práce (brambory, řepa).

První sníh napadl 18. listopadu, ovšem dru-

hý den, jak v tuto dobu bývá zvykem, opět 

roztál. Podle některých lidí vše nasvědčova-

lo, že bude krutá zima. To bylo již mnoho-

krát, přesto byly zimy mírné. 

Tento zápis píši v  1. polovině ledna 1985 

a  dobře vidím, a  hlavně cítím, že tentokrát 

krutá zima opravdu přišla. A to mrazy, které 

se pro některá města v republice staly histo-

ricky rekordními. Rekord mrazu byl naměřen 

v  roce 1929 u  Českých Budějovic -42,2°C. 

Nejvyšší mrazy na  počátku zimy 1985 byly 

na Oravě až -42°C, na ostatním území od -25 

až po  -33°C, to samozřejmě ochromilo 

na mnoha místech chod národního hospo-

dářství. Zamrzlé vlaky, zamrzlá labská vodní 

cesta do  Chvaletic, časté havárie na  vodo-

vodních řádech apod. Sněhová pokrývka se 

pohybuje od 15 do 30 cm. I přesto, že to byl 

rok vcelku vlhký, přetrvává vláhový defi cit, 

v některých oblastech až stovky mm. 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Jak již bylo připomenuto, rok 1984 byl pro 

zemědělce rokem úspěšným i přes veške-

ré klimatické anomálie, které se v jednot-

livých obdobích vyskytly. Rok jako celek 

byl vlhký, což bylo dobré pro objemné 

pícniny, horší už ovšem pro ostatní práce. 

Podařilo se zajistit dostatek píce, při se-

noseči pomohli brigádníci. Vlivem průtrží 

mračen došlo k  úplnému poškození de-

setitisíců hektarů oseté plochy, které se 

musely opět osít náhradními kulturami. 

Směrnice XVI. sjezdu KSČ pro zemědělství 

určuje zajistit soběstačnost ve  výrobě 

obilí, masa. Je to neuvěřitelné, ale i  přes 

všechny potíže se letos podařilo sklidit 

plánovaných 11 mil. tun obilí, což je v his-

torii zemědělství v  Československu ab-

solutní rekord. S  vlhkostí zrna byly velké 

problémy, neboť v  období žně panovalo 

vlhké deštivé počasí. Žně se v  republice 

roztáhly až na tři měsíce; výnosy cukrovky 

a brambor byly v rámci normálu.

Rudoltice měly na svých pozemcích ve vět-

šině výměry objemná krmiva. Jedná se o je-

tel a  hlavně kukuřici na  siláž. Tím byla vy-

tvořena dobrá zásoba do zimních měsíců. 

V  roce 1984 proběhl v  listopadu ve  Sjez-

dovém paláci v Praze celostátní sjezd JZD, 

který za  účasti nejvyšších představitelů 

zhodnotil uplynulé období a vytyčil nema-

lé úkoly pro zemědělství do dalšího období. 

Připravila Marcela Macháčková

stavby školky sloužila jako sklad sta-

vebního materiálu. Po skončení stavby 

projevili o  budovu zájem místní cho-

vatelé. To je prvotní informace. Jak do-

padne budova opravdu, to se dozvíme 

až příští rok.

  Most na  nádraží. Most pod želez-

niční stanicí u  bývalých Stránských. 

Tudy má procházet vodovodní potrubí 

veřejného vodovodu, které povede až 

z Trpíka. Bližší informace v samostatné 

kapitole.

  Nový domek proti školce. Jako za-

jímavost předkládám snímek domku 

pana Marika před školou. Po provede-

ných úpravách rovněž on zkrášlí střed 

obce. Individuální výstavba domků 

v obci se zastavila. Toto byl jediný sou-

kromý dům, který se v  roce 1984 do-

končil.

  Vjezd do  Rudoltic od  Lanškrouna. 

Pohled od  Lanškrouna směrem ke  kři-

žovatce zdánlivě nic neříká. Snad mo-

toristům, kteří poznají, že je možno 

projíždět pouze 60 km rychlostí. Do  té 

doby zde byla 80 km rychlost. Ale proč 

to vůbec píši? Mnohokrát MNV žádal 

okresní dopravní inspektorát o  snížení 

rychlosti na požadovaných 60 km/hod. 

sjezdy do údolí z obou stran sváděly ři-

diče k ještě vyšším rychlostem.
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31. května 1984 došlo totiž na  křižovat-

ce k  těžké dopravní nehodě, při které 

zahynula paní Němcová – pracující dů-

chodkyně. Sjížděla na  kole od  Damníko-

va směrem k pohostinství. Měla v úmyslu 

odbočit do  obce doleva. Za  ní jelo těžké 

nákladní auto s  nákladem krmiva. V  tu 

dobu vyjížděl z obce na nádraží autobus. 

Ten omezil předjíždějící nákladní auto, 

které začalo prudce brzdit. Tím se vyso-

ký vůz rozhoupal a převrátil na cyklistku. 

Paní Němcová byla na  místě usmrcena. 

Případ měl dohru u soudu, oba řidiči byli 

shledáni vinnými a  odsouzeni. V  histo-

rii této silnice to nebyla první nehoda. 

Zanedlouho byla rychlost stanovena 

na současných 60 km/hod.

  Labutě na rybníce. Na rybníce u kultur-

ního domu se opět objevily labutě. Byly 

dvě, začátek roku při velkých mrazech jim 

nevyhovoval, a proto někam odletěly.
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PODĚKOVÁNÍ
Kastelánka Zámečku děkuje 

všem, kteří pomohli při letošních 

akcích, Knofl íkiádě i vydařené 

Hradozámecké noci, i s knofl íky. 

Přeje všem krásné vánoční svátky, 

hodně zdraví, spokojenosti 

a pohody do příštího roku. 

O tom, co se na Zámečku bude 

dít dále, se dočtete příště.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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V NEDĚLI 8. PROSINCE 2013 JIŽ PONĚKOLIKÁTÉ V TOMTO ROCE SÁL MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU DOSLOVA 

OŽIL. NA PLNÉ 4 HODINY SE ZAPLNIL ČERTY, ČERTICEMI A ANDĚLY S MIKULÁŠEM. 

V  první polovině zábavného odpoledne, 

které bylo zahájeno po  14. hodině, zaujaly 

všechny přítomné čertoviny čertice Berty 

Puberty a Čertovy babičky. Program, který 

si tyto dvě pekelné dámy pro naše nejmen-

ší připravily, byl skutečně velmi zábavný. Byl 

plný písniček, soutěží a hlavně legrace, která 

po celou dobu pořadu bavila nejen naše nej-

menší, ale i všechny ostatní v sále. Kolem půl 

čtvrté vystoupil taneční kroužek při ZŠ a MŠ 

Rudoltice se svým úžasným čertovským 

tancem, který přítomní ocenili velkým po-

tleskem. Následovaly hry, soutěže, tanečky 

a samozřejmě i mikulášská nadílka s čerty, 

andílkem a Mikulášem. Všechny děti Mikulá-

šovi a andělovi postupně přednesly básničky, 

nebo zazpívaly písničky a za to, jak byly šikov-

né, byly odměněny sladkostmi i věcnými ce-

nami. Letošní mikulášská nadílka byla ukon-

čena v 18 hodin čertovským rejem.

Atmosféra byla vynikající, zábavné odpoledne se 

skutečně vydařilo. Za spolupráci na jeho organizaci 

bych proto ráda poděkovala Honzovi Jasanskému, 

který celý program uváděl, rodinnému centru Ru-

doltický Budulínek a všem jeho pomocníkům, místní 

škole, ale samozřejmě i pekelným čertům, andílkovi 

a Mikulášovi, díky kterým se opět podařilo rozzářit 

dětská očka našich nejmenších. 

Lenka Bártlová, starostka obce

Stalo se již tradicí, že se v naší obci pořádají 

adventní koncerty. Ten letošní připadl 

na  první adventní neděli 1. prosince. Sál 

kulturního domu voněl po  jehličí od  nazdo-

beného stromu, na  adventním věnci hořela 

první svíčka a  sváteční atmosféru umocnil 

teplý svařák a čaj. V programu vystoupily děti 

ze Základní a mateřské školy v Rudolticích pod 

vedením Stanislavy Vávrové a  Lanškrounský 

ženský pěvecký sbor v  čele s  paní Jarmilou 

Uhlířovou a jejich doprovodnou kapelou.

Děti si připravily pásmo povídání o  adventu, 

zvycích v tomto období, písničky o zimě a kole-

dy. Závěrečnou koledu si zazpívaly společně se 

sborem. Vystoupení se jim vydařilo a  děti si 

vysloužily nejen velký potlesk, ale také poch-

valu od paní Jarmily Uhlířové s přáním, aby se 

zpěvu věnovaly i nadále.

Program pokračoval vystoupením samotného 

sboru. V první polovině zazněly písně různých 

stylů a  úprav, druhou tvořily vánoční písně 

a  koledy. Slyšely jsme krásná pěvecká sóla 

a výborný výkon hudebníků. Všem účinkujícím 

se podařilo vytvořit příjemnou a  pohodovou 

sváteční atmosféru.

Přejeme Vám klidné a pokojné prožití vánočních 

svátků a úspěšný rok 2014.

Členky kulturní komise
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ADVENTNÍ 
KONCERT

DEN SENIORŮ S KVĚTOU FIALOVOU 
A RADIMEM UZLEM



KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2014

3.-5. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ŘK. FARNOST – CHARITA ČR

25. 1. SPORTOVNÍ PLES TJ SOKOL RUDOLTICE

1. 2. ZÁJEZD NA LEDNÍ REVUE DOBA LEDOVÁ OBEC

15. 2. HASIČSKÝ PLES SDH RUDOLTICE

22. 2. RUDOLTICKÝ MASOPUST OBEC

1. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ A MŠ RUDOLTICE

13. 6. KONCERT - DAVID DEYL OBEC

13.-15. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ OBEC

28. 6. 10 LET VÝROČÍ BACHADEJ BACHADEJ

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

11. 10. DEN SENIORŮ – EVA A VAŠEK OBEC

CENA ZÁJEZDU

Děti do 120 cm výšky  150 Kč

Děti nad 120 cm výšky  300 Kč

Studenti, dospělí  600 Kč

Pro školní děti je zajištěn pedagogický dozor. 

Obec hradí autobusovou dopravu a polovinu vstupného 
pro děti.

DOBA 
LEDOVÁ

OBEC RUDOLTICE POŘÁDÁ ZÁJEZD 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ NA LEDNÍ REVUE

1. ÚNORA 2014 
od 11.00 hod.

      O2 ARENA, Praha

40

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka,
na kterou navlékáme malé korálky,

taková malá štěstí – čím jsou drobnější
a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“

                                              Jen Werich

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje
jménem svým i jménem zastupitelů 

a zaměstnanců obce

Lenka Bártlová,
starostka obce 


