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Jednak to byl název soutěže, kterou vyhlá-

sila ředitelka místní školy na  podporu zís-

kání grantu s  názvem “Žijeme tradicemi”, 

ale během celého masopustu jsme také 

měli příležitost zhlédnout rozmanité cikán-

ské tance, cikánskou bitku v  podání umě-

leckého souboru TRN V OKU a poslechnout 

si řadu typických cikánských písní v podání 

kapely TRIO ROMANO.

Již tradičně vyrazila před ofi ciálním zahá-

jením masopustu masopustní družina 

v doprovodu dechové kapely „Letohradská 

13“ na sídliště Zámeček, aby místní obyva-

tele srdečně pozvala na masopust. Součástí 

této návštěvy bylo i  divadelní představení 

„cikánská bitka“.

Masopust byl ofi ciálně zahájen v 10.30 hod. 

na místním fotbalovém hřišti. Tentokrát byl 

program uzpůsoben potřebám naší školy. 

Po  prvních cikánských tancích a  ofi ciálním 

přivítání na  masopustní veselici bylo zahá-

jeno vyhodnocení školní soutěže, během 

níž se nám představilo všech 5 školních tříd. 

Děti byly úžasně šikovné. Za pomoci učite-

lek, ale i  svých rodičů, si v  uplynulých týd-

nech vybraly národ, který je nejvíce zaujal, 

vyrobily si typické národní oblečení a v něm 

se nám všem v masopustní den představily 

a  řekly pár slov o  způsobu života daného 

národa. Měli jsme tak možnost vidět Mexi-

čany, Beduíny, Indiány, Číňany a  Afričany. 

Následně měli všichni přihlížející možnost 

ohodnotit jejich výkon. Vítězem se nakonec 

„o fous“ stali Číňané před Afričany. Pro vítěze 

byl připraven nádherný marcipánový dort, 

který dětem do soutěže věnovala paní Mar-

ta Sodomková.

V SOBOTU 22. ÚNORA 2014 SE KONAL JIŽ 5. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU.  TÉMATEM, KTERÉ TUTO JIŽ 

TRADIČNÍ SLAVNOST V LETOŠNÍM ROCE PROVÁZELO, BYLY SVĚTOVÉ NÁRODY.  
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O půl dvanácté odstartoval masopustní prů-

vod, který se letos vydal na dolní konec obce. 

Průvod byl skutečně dlouhý a  bujarý. Kromě 

masopustních masek jej již tradičně doprová-

zelo koňské spřežení i dechová kapela. Po jeho 

návratu na  hřiště   pokračoval program další-

mi cikánskými tanci, představením cikánské 

bitky i  nádhernými písněmi cikánské kapely. 

Návštěvníci si měli rovněž možnost zakoupit 

občerstvení, které pro ně připravila místní 

sdružení – TJ Sokol Rudoltice i SDH Rudoltice. 

V nabídce byl teplý ovar a zabijačková polévka, 

pečená kuřata, masová směs moribundus, ale 

také například i škvarková pomazánka. Stánky 

nabízely sladkosti, medovinu, ale i mnoho ru-

kodělných výrobků. Oblíbeným stánkem byl 

stánek se zabijačkovým zbožím.

Počasí našemu letošnímu masopustu skuteč-

ně přálo. Bylo pod mrakem, občas vysvitlo slu-

níčko a teplota kolem 8 stupňů byla pro maso-

pustní veselici přímo ideální.

Od 8. hodiny večer se na sále místního kul-

turního domu konal maškarní rej pro dospě-

lé. Zúčastnil se ho rovněž poměrně velký počet 

masek, a tak masopustní zábava pokračovala 

za hudebního doprovodu DJ Petra Svobody až 

do brzkých nedělních ranních hodin.

Letošní masopust se skutečně vydařil. Ráda 

bych proto poděkovala každému, kdo se 

na něm organizačně podílel. Poděkování patří 

i místní škole, jejím dětem a rodičům, kteří svou 

hojnou účastí vytvořili opravdu pěknou atmo-

sféru pro nás pro všechny. Věřím, že se Rudol-

tický masopust 2014 všem líbil a že svou účastí 

podpoří i jeho další – 6. ročník – v roce 2015.
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Lenka Bártlová, starostka
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Učitelky ZŠ by zajisté mohly vyprávět, 

jak se děti těšily a  zároveň se pobavily 

již při vymýšlení a  přípravě masek. Ka-

ždá skupinka – třída byla úžasná svou 

originalitou převleku. Z  povídání dětí 

bylo znát, jak nemohly ani dospat, 

a u někoho byla i  to ráno lehká nervo-

zita, napětí.  

Děti si společně připravily krátké před-

stavení národa, který si vybraly. Bylo 

potřeba soustředit se na  typické znaky 

PŘÍSPĚVEK RODIČŮ K MASOPUSTU
KRÁSA MASOPUSTU JE V TOM, ŽE SE LIDÉ SETKAJÍ, POBAVÍ –  S PŘEVLEKY SE Z NICH STANOU RÁZEM LIDÉ, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ 

SE BAVIT. A NÁM NA LETOŠNÍM MASOPUSTU VYKOUZLILY ÚSMĚVY HLAVNĚ DĚTI ZŠ. VŠEOBECNÁ  CHVÁLA, ŽE SE LETOŠNÍ 

MASOPUST VYDAŘIL, PATŘÍ  HLAVNĚ JIM. 

JIŽ PÁTÝ 

RUDOLTICKÝ 

MASOPUST 

VSADIL NA

ORIENTÁLNÍ 

MOTIVY

A TO SE VYPLATILO: 

CIKÁNSKÝ RÁZ PODPOŘENÝ 

DOKONALOU MUZIKOU TŘÍ KY-

TAR A  HOUSLÍ A  ORIENTÁLNÍM 

TANEČNÍM SOUBOREM UCHVÁ-

TIL SNAD TISÍCOVKU NÁVŠTĚV-

NÍKŮ Z OBCE I OKOLÍ. 

Velkou pozornost přivábila i sou-

těžní vystoupení školních tříd 

v  maskách vzdálených národů – 

jejich hodnocení bylo velmi těs-

né, vítězná Čína byla před Afrikou 

o jediné cukrátko.

V  sobotu 22. února se zhruba 

od  10  hodin dopoledne staly 

Rudoltice místem masopustního 

veselí a počasí tomu nahrávalo – 

teplota okolo 7 stupňů a občasný 

sluneční svit. Na  plochách okolo 

fotbalového hřiště jsme mohli 

nakoupit u řady stánků s rukoděl-

nými výrobky nebo i  uzeninami, 

místními alkoholickými nápoji 

nebo regionálními jídly.

Desítky školních dětí soutěžily 

v  převlecích Afričanů, Číňanů, 

Beduínů, Mexičanů a  Indiánů 

a  návštěvníci hlasovali tím, že 

každý vhodil jedno cukrátko 

do  sklenice toho svého oblíbe-

ného týmu. Výsledná množství 

cukrátek nejen rozhodovala 

o pořadí, ale byla i odměnou pro 

příslušné týmy.

Program zpestřila vystoupení po-

zvaných souborů – hudebníků, ak-

robatů a orientálních tanečnic.

Připojenými fotografi emi si může-

me vychutnat příjemnou atmosfé-

ru rudoltického masopustu. 

Jiří Kohout, Lanškroun

nebo oblečení daného národa. Pak jen 

secvičit program a připravit kostýmy. 

Bylo krásné, že všeobecné nadšení podma-

nilo nejen rodiče, ale i babičky, dědy, tety 

a strýce. Protože nejen děti chodily neustá-

le hlídat sklenice s bonbony, ale hlídaly je 

i oči rodičů a příbuzných. A tak to má být, 

dětské nadšení prostoupilo i dospělé. 

Na začátku při hlasování vznikl lehký pro-

blém, že ve  sklenici nepřibyl jeden bon-

bon – jeden hlas, ale celá hrst. Ale paní 

ředitelka záhy vše napravila a hrst hlasova-

cích bonbonů odebrala. 

Vítězné 4. třídě (Čína) blahopřejeme jmé-

nem všech rodičů a zvedáme všechny palce 

nahoru všem ostatním za snahu být co nej-

lepší, prvňáčkům za krásné taneční vystou-

pení a učitelkám s rodiči za pilnou přípravu 

oděvů. Myslím, že jsme si to všichni užili.

Za rodiče Eva Chládková a Zuzana Mrázková
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Uprostřed horkého léta nastal Oskarův 

den a Kukačka si šla na nejvyšší strom 

v  lese převzít funkci vrchní sovy. Lasi-

ce stála schovaná za javorem, obávajíc 

se, že ostatní zvířátka nepokoje vyvo-

lají. Kohout to jistil za statným bukem. 

Jak se jim asi oddechlo, když Kukačka 

na strom bez problému dolétla. 

Kukačka se hned chtěla před Lasičkou 

ukázat a chystala se vyhodit kohokoliv 

z  družiny Sovice sněžní. Jaké bylo ale 

zklamání, když zjistila, že není koho. 

Asi si nevzpomněla, že veverky jsou 

v  horkém létě u  vody, a  ten kdo tam 

zůstal, měl už stejně zabaleno, protože 

s Kukačkou nechce mít nic společného.

Musela si tedy počkat, až se veverky 

vrátí na  svůj strom. Mezitím pilně pra-

covala a  plnila příkazy Lasice. Však to 

také bylo na  konci léta znát, jak byla 

připravena. Pavoučí síť hned v  prvních 

dnech s ledovým srdcem nechala zničit. 

Co na tom, že v ní byly zabaleny obráz-

ky a  vzpomínky zajíčků. Všechny účty 

odvezla do sousedního lesa, tam to pře-

ci dělají lépe. A  že jim tam musí každý 

měsíc odvézt plný měšec zlaťáků? Lasi-

ce jí teď pošle zlaťáků, kolik si zamane. 

Na knížky pro zajíce ale nějak zapomně-

la. A tak se to snažila hodit na Sovici: „To 

přeci měla koupit ona, já tu jsem teprve 

měsíc.“ „Tak tohle že má být kvalitnější 

vrchní sova?“ to nám to pěkně začíná, 

špitli si zajíci.

Prvního dne, kdy se veverky vrátily 

na  strom, vylétla Kukačka na  nejvyšší 

větev, aby měla pocit nadvlády a  z  ní 

zakřičela na veverky: „Já jsem tady šé-

fová!!! Komu se to nelíbí, ať si jde jinam. 

Ode dneška mě nezajímají vaše názory. 

Jenom já mám pravdu! Všechno bude, 

jak já řeknu!“ Veverky se po sobě kou-

kaly, cože je to za uvítání? Ale co, ať se 

tam nahoře v koruně stromu vyřve, tře-

ba pak bude lépe.

Ale nebylo. Naopak. Chudák veverky 

netušily, že je Kukačka povzbuzována 

samotnou Lasicí:  „Musíš na  ně pořád 

křičet, oni si musí uvědomit, kdo je 

na  stromě pánem! Podívej se na  mne, 

já už to dělám léta, a jak vysoko jsem to 

dotáhla. Jak mne mají rádi. Občas jim 

povolím zábavu, a už mi zobou z ruky,“ 

smála se na celé kolo Lasice.

Kukačka dostala spoustu moudrých 

rad od Lasice a začala se dle nich cho-

vat. Kde mohla, na veverky řvala. A jak 

byla rozjetá a v ráži, neuvědomovala si, 

že řve i na malé zajíčky. Jak ti byli pře-

kvapeni, co je po krásném létě na stro-

mě čekalo. Ještěže se to veverky svým 

laskavým přístupem snažily napravit. 

Ale s blížící se zimou už jim docházely 

síly. I zajíci už pochopili, že Kukačka má 

do Sovice daleko, a nebýt veverek, za-

jíčci by se zle měli. 

V  ledovém království nastala Lasicí to-

lik oblíbená zima. „V této době je potře-

ba zajícům opět předhodit chléb a hry,“ 

pronesla před svými pomahači Lasice. 

A  naplánovala Mrkvopustní rej. Jenže 

hned druhý den Sojka hlásila, že se to 

zajícům nelíbí a nikam nepůjdou. „Víc-

krát už jí na to neskočíme,“ prohlašova-

li zajíci. „Nenecháme se tahat za  nos!“  

„Vy si myslíte, že nevím, jak na vás?“ vy-

smívala se jim Lasice. Povolala si k sobě 

Kukačku. Ta všeho na stromě zanechala 

a po vydupané cestičce běžela na hrad. 

„Musíš dostat zajíčky na  Mrkvopust, 

stůj co stůj!“ nařídila Kukačce Lasice. 

„Ale jak to mám udělat?“ kukla si Ku-

kačka. „Vezmi si příklad ze mne a něco 

jim předhoď,“ poradila jí Lasička. 

Druhý den ráno se na  stromě objevil 

plakát: 

ZAJÍČCI, KDYŽ PŘIJDETE NA MRKVOPUST, 

DOSTANETE MRKVIČKU. KDYŽ S  SEBOU 

VEZMETE MÁMU NEBO TÁTU ZAJÍCE, 

DOSTANETE PORCI MRKVE NAVÍC!

 VAŠE KUKAČKA

Co měli chudáci zajíci dělat? Zajíčci byli 

po  kruté zimě vyhladovělí a  těžko se 

zajíčkům vysvětlovalo, že je to podlá 

lest. A  tak i  když neradi, poslali zajíčky 

na  Mrkvopust. Tam už si pyšně vykra-

čovala Lasice v  pávím kostýmu a  všem 

neznalým říkala: „Podívejte se, jak to teď 

krásně mezi hradem a  stromem fun-

guje. Jaká je to příkladná spolupráce. 

Ostatní lesy by nám ji mohly závidět!“ 

A jak to bylo dál? S blížícím se jarem se 

veverkám zase o trochu lehčeji snášelo 

neustálé Kukaččino křičení. Jen mám 

takový pocit, jako by se tím řvaním Ku-

kačce změnil hlas, neboť poslední do-

bou je ze stromu místo kukuku slyšet 

spíš kvokvokvo…

Za zajíce Pavel Samek
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VÍTÁME MEZI NÁMI                               

Matouš Samek, * 27. 11. 2013, 
Rudoltice 298

Nela Novotná, * 6. 12. 2013, 
Rudoltice 47

Tobiáš Nerad, * 13. 12. 2013, 
Rudoltice 285

Petr Mikuláš Hauser, * 19. 12. 2013, 
Rudoltice 609

Alena Řehořová, * 29. 1. 2014, 
Rudoltice 264

Zdeněk Beneš, * 14. 2. 2014, 
Rudoltice 265

Ella Křivohlávková, * 21. 2. 2014, 
Rudoltice 281

Anna Kohoutová, * 25. 2. 2014, 
Rudoltice 57

ROZLOUČILI JSME SE                                           

Václav Zvára, * 9. 2. 1932, 
Rudoltice 53, + 27. 12. 2013 
– 81 let

GRATULUJEME JUBILANTŮM                                

Ludvík Baloun, 70 let, 
* 7. 12. 1943, Rudoltice 603

Aleš Brokeš, 85 let, 
* 21. 12. 1928, Rudoltice 112

Milada Kocourková, 80 let, 
* 29. 12. 1933, Rudoltice 606

Jana Blažková, 75 let, 
* 12. 1. 1939, Rudoltice 197

Je veřejným tajemstvím, že jméno 

Samek leží pí Bártlové a pí Kohou-

tové hodně hluboko v  žaludku. 

Jaké bylo ale mé překvapení, když 

svoji zášť jsou schopni vztáhnout 

i na nebohé dítě!!

JAK JINAK SI VYSVĚTLIT, ŽE 

V  MINULÉM ZPRAVODAJI 

SE V RUBRICE „VÍTÁME MEZI 

NÁMI“ NEOBJEVIL MATOUŠ, 

AČKOLIV I  POZDĚJI NARO-

ZENÍ VÍTÁNI JSOU. 

Minimálně pí Bártlová o  naroze-

ní věděla, protože jsem ji požádal 

o  shovívavost při poslání článků 

do  minulého vydání zpravodaje. 

Právě díky této radostné události 

jsem nestihl řádný termín uzávěr-

ky. (Mimochodem, jaké bylo mé 

překvapení, když se ve  zpravodaji 

objevily články evidentně napsa-

né po  uzávěrce. Holt všichni jsme 

si rovni, ale někteří rovnější.) Jistě 

si dámy najdou nějakou „výmlu-

vu“ a  patřičně tento můj příspěvek 

okomentují. Nicméně nic to nemění 

na tom, kam až jsou schopny zajít...

Proto touto netradiční cestou oznamu-

ji, že dne 27. 11. 2013 se v 11:05 narodil 

Matouš Samek, vážil 3,7 kg a měřil 51 cm.

Pavel Samek

VYJÁDŘENÍ OBECNÍHO 

ÚŘADU K PROBLEMATICE 

SPOLEČENSKÉ KRONIKY

STAROSTKOU A  MÍSTOSTAROSTKOU OBCE JSEM 

BYLA POŽÁDÁNA O VYJÁDŘENÍ K PŘÍSPĚVKU PANA 

PAVLA SAMKA, TÝKAJÍCÍHO SE SPOLEČENSKÉ KRO-

NIKY RUDOLTICKÉHO ZPRAVODAJE. 

K TOMU UVÁDÍM NÁSLEDUJÍCÍ:

1) 
Společenskou kroniku Rudoltického zpravo-

daje tvořím já jako pracovník obecního úřadu od-

povědný za  vedení evidence obyvatel a  paní Macháčková, 

která zajišťuje od občanů souhlasy s uveřejněním údajů v ní 

uvedených. Údaje z evidence obyvatel, které předávám paní 

Macháčkové k dalšímu zpracování, nejsou nikým dalším kon-

trolovány a plně za ně odpovídám.

2) 
Naši evidenci obyvatel aktualizuji dle změno-

vých sestav (přehledu změn údajů o obyvatelích naší 

obce za kalendářní měsíc), které nám poskytuje Městský úřad 

v Lanškrouně jako náš pověřený úřad z informačního systému 

evidence obyvatel. Změnové sestavy obdržím vždy na začátku 

jednoho měsíce za měsíc předchozí, tedy např. změnovou sesta-

vu za měsíc leden t. r. jsem obdržela na začátku měsíce února t. r. 

Bohužel tyto změnové sestavy vždy neobsahují kompletní změ-

ny za daný měsíc a některé se objeví, i když se v daném měsíci 

skutečně udály, až v sestavě za měsíc následující, což ale nejsme 

schopni nikterak ovlivnit. V případě nově narozených dětí zapi-

suje údaj o narození do informačního systému evidence obyva-

tel matriční úřad, v jehož působnosti se dítě narodilo. V tomto 

konkrétním případě se jedná o Matriční úřad při Městském úřa-

du Svitavy. Tato skutečnost je důvodem, proč v posledním čísle 

Rudoltického zpravodaje nebyl uveden údaj o  narození syna 

pana Samka Matouše. Údaj o  jeho narození se totiž i  přesto, 

že se narodil 27. listopadu 2013, neobjevil ve změnové sesta-

vě za měsíc listopad 2013, ale až ve změnové sestavě za měsíc 

prosinec 2013, kterou jsem obdržela až na začátku měsíce ledna 

t. r. Vzhledem k tomu, že ve Společenské kronice posledního čís-

la Rudoltického zpravodaje jsou uvedeny údaje k 30. 11. 2013, 

nemohl v něm být tento údaj zveřejněn, protože mi k tomuto 

datu nebyl znám na rozdíl od údajů ohledně dětí, které se na-

rodily později než syn pana Samka a v sestavě za měsíc listopad 

byly uvedeny. Údaj o narození syna pana Samka se tak objeví až 

v tomto čísle Rudoltického zpravodaje, avšak za předpokladu, 

že manželé Samkovi potvrdí souhlas s jeho uveřejněním.

Pokud by měl pan Samek zájem do změnových sestav nahléd-

nout, bude mu to samozřejmě umožněno.

Michaela Zvárová

SPOLEČENSKÁ 

KRONIKA – P. SAMEK

O TOM, JAK SI KUKAČKA 
PRO FUNKCI ŠLA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

MATOUŠ SAMEK, * 27. 11. 2013

ZDENĚK BENEŠ, * 14. 2. 2014ZDENĚK BENEŠ, * 14. 2. 2014

MATOUŠ SAMEK, * 27. 11. 2013



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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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 

pobývá na území České republiky pře-

chodně 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 společně 

a nerozdílně.

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY 

OD MÍSTNÍHO POPLATKU:

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) děti narozené v příslušném kalendář-

ním roce pro zbývající část tohoto roku,

b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví 

stavbu určenou k  individuální rekreaci, 

byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Úleva se poskytuje / nárok na úle-

vu 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 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:

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014 ZMĚNA CENY VODNÉHO 
A STOČNÉHO OD  1. 1. 2014

S  ÚČINNOSTÍ OD  1. 1. 2014 DOCHÁZÍ V  NAŠÍ OBCI KE  ZMĚNĚ CENY 

VODNÉHO A STOČNÉHO, A TO NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM: 

• VODNÉ: 34,16 Kč/m3 včetně DPH (29,70 Kč/m3 bez DPH)

(cena vodného v  naší obci je dána ceníkem společnosti  VAK Jablonné 

nad Orlicí, a.s.)

• STOČNÉ: 27,32 Kč/m3 včetně DPH (23,76 Kč/m3 bez DPH)

(cena stočného je v naší obci stanovena v souladu s rozhodnutím zastu-

pitelstva obce ze dne 19. 12. 2011 ve výši 80 % ceny vodného)

Zvýšení ceny odráží dle sdělení společnosti VAK Jablonné nad Orlicí  vý-

voj nákladů (například zvýšení cen pohonných hmot, chemikálií, řady 

služeb) a musí pokrýt potřeby financování plánu obnovy infrastruktur-

ního majetku, který zákon ukládá všem vlastníkům zařízení vodovodů 

a kanalizací.

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
OBCE V ROCE 2013

Závěr přezkoumání zní tak, že při přezkoumání hos-

podaření obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby a ne-

dostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.).

Ve  dnech 19. 9. 2013 a  11. 2. 2014 provedl Finanční odbor Krajského 

úřadu Pardubického kraje přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

ZMĚNA SÍDLA KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ 

ÚŘADU PRÁCE LANŠKROUN

Od 1. 3. 2014 je Kontaktní pracoviště Úřadu práce Lanškroun přestěhováno z adresy Lanškroun, J. M. Marků 

8 na adresu Lanškroun, Opletalova 92 (areál bývalé PACO, ORPA).

Pracoviště zaměstnanosti zatím zůstává na adrese Lanškroun, T. G. Masaryka 1, zde dojde ke změně až od 1. 7. 2014.

Úřední hodiny a telefonní čísla zůstávají v platnosti.
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Protože se stalo v naší obci módou vyjadřovat své názory 

formou veršů či bajek, což já skutečně nesvedu, použiji k to-

muto účelu alegorii: Celé stále se opakující medializování 

otázek okolo dotací na bytovou výstavbu a jejich právní 

obrany připomíná nebezpečnou hru dětí se sirkami uvnitř 

domku na půdě plné sena. Každý, kdo o této problematice 

má hlubší a  podrobnější informace, tj. včetně opozičních 

zastupitelů, totiž ví, že fi nanční úřad a  další státní orgány 

s naší bytovou výstavbou ještě tak docela neskončily. Ne-

ustálé prezentování těchto záležitostí proto představuje 

nebezpečnou hru se sirkami, které když na  půdě domku 

v podobě naší obce zapálí seno reprezentující celých 280 

milionů korun, jež bude obec povinna vracet v  případě 

kontroly dotací na  II. a  III. etapu výstavby, může domek 

po vypuknutí požáru shořet do základů. Ten, kdo si neuvě-

domuje toto riziko, jedná přinejmenším ve  vztahu k  obci 

a jejím obyvatelům nezodpovědně. V roce 2009 mohla po-

licie samozřejmě prošetřit všechny etapy bytové výstavby. 

Z  výše uvedených důvodů jsme se ovšem snažili omezit 

vyšetřování pouze na rozsah, který byl z důvodu napadení 

fi nančním úřadem nezbytně nutný - tedy pouze na I. etapu, 

když ministerstvo fi nancí při vyjednávání o prominutí do-

tací požadovalo, aby obec vyvodila ze svého protiprávního 

jednání jednoznačné důsledky. 

Rovněž je vhodné si na tomto místě připomenout, že dota-

ce za I. etapu obecní bytové výstavby byly v minulosti pro-

minuty ve  dvou fázích. V  první fázi bylo tehdejším minist-

rem fi nancí Miroslavem Kalouskem prominuto z celkových 

136 milionů pouze 55,5 milionu korun s odůvodněním, že 

„vzhledem k  uvedeným kontrolním zjištěním je výsledek 

řízení adekvátní k  závažnosti a  charakteru porušení roz-

počtové kázně, kterého se obec Rudoltice dopustila“. Obec 

dosáhla kýženého výsledku teprve nástupem úřednické vlá-

dy v roce 2009, když tehdejší ministr fi nancí Eduard Janota 

prominul kromě 680 tisíc Kč celý zbytek. Je však třeba si uvě-

domit, že ing. Janota již není ministrem fi nancí a bohužel již 

ani není mezi námi! Na otázku, zda stávající personální ob-

sazení ministerstva fi nancí jako ústředního orgánu státní 

správy je nakloněno promíjení závažného porušení do-

tačních podmínek a s tím spojeného odvodu do státního 

rozpočtu v řádech stamilionů korun, si odpovězme každý 

sám. Z mého pohledu nikoliv!

V  následujícím článku naleznete vysvětlení, o  co v  aktuální 

mediální kauze vlastně jde. Podrobné informace lze získat ze 

zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2013, 

který je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je mož-

né do něj nahlédnout na obecním úřadu.

V POSLEDNÍCH TÝDNECH SE V MÉDIÍCH OPĚT ROZVÍŘILA PROBLEMATIKA DOTACÍ NA OBECNÍ BYTOVOU 

VÝSTAVBU, JEJICH VRACENÍ DO  STÁTNÍHO ROZPOČTU A  S  TÍM SPOJENÉHO PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ 

OBCE, A PROTO BYCH SE K TÉTO PROBLEMATICE CHTĚLA SKUTEČNĚ JIŽ NAPOSLEDY VYJÁDŘIT.

NEBEZPEČNÁ HRA S OHNĚM

ROZHODNUTÍ ÚŘADU 
PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže (dále 

jen „ÚOHS“) vydal již 

dne 4. 3. 2013 správní 

rozhodnutí, kterým uložil obci pokutu 

100 tisíc Kč a konstatoval, že uzavřením 

smlouvy s  Mgr. Janou Hamplovou dne 

5. 6. 2008 na poskytování právních slu-

žeb obci došlo ke  spáchání správního 

deliktu, neboť obec před uzavřením 

smlouvy zvolila špatný druh zadávacího 

řízení, když nestanovila předpokláda-

nou hodnotu veřejné zakázky v souladu 

se zákonem. Správnou předpokláda-

nou hodnotu měla obec stanovit 

na základě údajů a informací získaných 

jiným vhodným způsobem, a  to kon-

krétně na  základě předpokladu nut-

nosti právní obrany v souvislosti s po-

rušením rozpočtové kázně obcí, neboť 

již v tu dobu obec musela vědět, že se 

dopustila porušení rozpočtové kázně 

tím, že nezadala v souladu se zákonem 

veřejnou zakázku na  I. etapu bytové 

výstavby na Zámečku, na jejíž realizaci 

získala dotaci. Obec toto měla vědět:

  ze zjištění NKÚ v roce 2005, 

  z rozhodnutí ÚOHS ohledně poru-

šení zákona o veřejných zakázkách spo-

lečnostmi VISION Rudoltice s.r.o., STAV-

BY Rudoltice, příspěvková organizace.

  Dále obec musela vědět o probíhající 

kontrole dotací ze strany finančního úřadu.

Zastupitelům, kteří v  dubnu roku 2008 

rozhodovali o vypsání výběrového říze-

ní na právní služby pro obec,  v té době 

ovšem chyběly dvě zásadní informace, 

a to že již  v roce 2005 NKÚ zjistil pochybe-

ní obce, tj. porušení rozpočtové kázně při 

čerpání dotací na výstavbu bytů, a dále, že  

již od listopadu 2006 probíhá na obci kont-

rola dotací ze strany fi nančního úřadu.

Tyto informace byly ovšem známé jak teh-

dejšímu starostovi obce RNDr.  Kolomé-

mu, tak i, alespoň pokud se týká kontroly 
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NKÚ, vedoucím společností ve vlastnictví 

obce, které bytovou výstavbu provádě-

ly, tj. Miloslavu Šrámkovi a  Jaroslavu Su-

chému, neboť v době kontroly NKÚ byli 

současně i  zastupiteli obce a  ze zápisů 

zastupitelstva jasně vyplývá, že, i přestože 

se jím neřídili, s kontrolním závěrem NKÚ 

byli prokazatelně seznámeni. 

Z  toho logicky plyne, že zastupitelé 

v  dubnu 2008, kdy vyhlásili výběrové 

řízení na právní zastoupení obce, před-

pokládali, že předmětem tohoto výbě-

rového řízení budou pouze běžné právní 

služby pro obec, což se také do října 2008, 

tedy do doby doručení platebních výměrů 

fi nančního úřadu v celkové částce 136 mi-

lionů korun, dělo. Poté se ovšem radikálně 

změnila situace. Obec měla pouze 30 dní 

na  zpracování odvolání proti vydaným 

platebním výměrům a nebyl již v žádném 

případě čas vyhlašovat otevřený tendr, jak 

o něm hovoří ÚOHS. Nebyl tehdy ovšem 

ani důvod – o takové výši odměny, která 

byla nakonec vyplacena, v tu dobu nikdo 

neuvažoval, neboť prokázané poruše-

ní dotačních podmínek ze strany obce 

a obecních společností bylo tak závažné-

ho charakteru, že šance na  úspěch byla 

minimální. Pokud by totiž obec musela 

vracet 136 milionů, odměnu právnímu zá-

stupci v řádech milionů korun by ani logic-

ky neměla z čeho zaplatit (rozpočet obce 

v té době činil 23,5 milionu korun). 

O skutečnosti, že v tu chvíli šlo již přede-

vším o záchranu obce, svědčí i následující 

stanovisko ÚOHS, které je uvedeno ve zmí-

něném rozhodnutí, cituji: „Jako polehčují-

cí okolnost při stanovení výše pokuty vzal 

Úřad v úvahu skutečnost, že zadavatel (ač 

měl dle mínění ÚOHS situaci s  vydáním 

platebních výměrů předvídat) byl po  ob-

držení předmětných platebních výměrů 

v  závažné situaci a  jeho hlavním cílem 

bylo minimalizovat dopad na  rozpočet 

obce. Z tohoto důvodu jednání zadavate-

le (obce) nejeví znaky účelovosti a úmyslu 

postupovat v rozporu se zákonem.“

OTÁZKA: 
V čem byla nabídka Jany Zwyrtek 

Hamplové nejvýhodnější? Podle 

jakých kritérií jste si vybrali 

právě tuto právničku?

Jak jsem uvedla, obec vyhlásila již v dubnu 

2008 výběrové řízení na právní zastoupení, 

spočívající zejména v právním poradenství 

samosprávy, obecných právních konzulta-

cích i s ohledem na rozsáhlou bytovou vý-

stavbu a pronájem již v tu dobu několika 

stovek bytů, a  to v souladu se zákonem, 

neboť v  té době zastupitelé neměli žád-

né relevantní informace, že by mělo dojít 

k nějakému zásadnímu navýšení objemu 

právních služeb. Osloveny tehdy byly dle 

zákona tři advokátní kanceláře (AK Filip, 

ÚO; AK Štangl, VM a AK Hamplová, Mohel-

nice). Kritéria výběrového řízení byla dvě. 

První podmínkou byla znalost veřejného 

práva a  druhá samozřejmě cena služeb. 

Nejvhodnější nabídku v  obou směrech 

předložila AK Mgr.  Jany Hamplové, která 

se specializuje přímo na právní servis pro 

obce a města a nabídla operativní právní 

poradenství, tvorbu návrhu textů usne-

sení, zastupování případů u  soudu, příp. 

jiných orgánů státní správy, právní revizi 

rozhodnutí obce a jejích smluvních závaz-

ků, odborné semináře v oblasti samosprá-

vy apod. Paní magistra byla dokonce v mi-

nulosti několik let členkou správní rady 

Transparency International, ale i  členkou 

Ústavně – právního výboru Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR.

OTÁZKA: 
Bude se obec proti rozhodnutí 

ÚOHS odvolávat?

Právní zástupkyně obce správní žalo-

bu proti rozhodnutí předsedy ÚOHS již 

podala. Vzhledem k  tomu, že se přímo 

specializuje na  obecní právo a  provádí 

rozsáhlou přednáškovou činnost pro od-

bornou veřejnost a  komunální politiky 

v tomto směru, chápe tuto záležitost jako 

principiální otázku, „zda si má klient prá-

vo zvolit advokáta, ke kterému má důvě-

ru a který má v dané věci zkušenosti, než 

například nováčka advokacie, který sice 

může být levnější, ale ve sporu neuspěje. 

Obce by neměly být výjimkou, a měly by 

mít právo volby advokáta, o  kterém se 

domnívají, že ve věci uspěje, tedy musí jít 

o kvalitu, ne pouze o cenu“, jak již uved-

la v  rozhovoru pro Orlický deník. Tento 

soudní spor bude plně veden v její režii. 

Dohoda zní tak, že ať bude výsledek 

soudu jakýkoliv, pokuta uložená ÚOHS 

na vrub obce nepůjde.

Je třeba zkonstatovat, že kdyby měli 

v  dubnu 2008 tehdejší zastupitelé re-

levantní informace o tom, že obci hrozí 

sankce více než 100 milionů, věřím, že 

by o  typu výběrového řízení bylo roz-

hodnuto po  konzultaci s  odborníkem, 

který by předběžně odhadl předpo-

kládaný objem zakázky, ale hlavně by 

měla obec dostatek času na  vypsání 

jakéhokoliv druhu výběrového řízení, 

tedy i  případného otevřeného tendru. 

Osobně chápu, že situaci s  nedostat-

kem informací zastupitelů při vyhlášení 

výběrového řízení okomentoval před-

seda ÚOHS tak, že cituji „obtíže ve vnitř-

ní komunikaci zadavatele jej nemůžou 

nikterak zprostit jeho odpovědnosti 

za spáchání správního deliktu.“

Závěrem bych chtěla říci, že tento článek 

není směřován k obraně mé osoby, ne-

boť vyplacení odměny Mgr.  Hamplové 

již v  první polovině roku 2012 prověřil 

na základě trestního oznámení pánů Ko-

lomého a Šrámka Útvar odhalování ko-

rupce a fi nanční kriminality HK a trestní 

oznámení odložil, neboť se dle výsledků 

šetření žádný trestný čin nestal. Stejně 

tak ÚOHS ve  svém rozhodnutí zkon-

statoval, že jsme tehdy byli v  závažné 

situaci a naším hlavním cílem bylo mini-

malizovat dopady na obec, a proto naše 

jednání nejeví znaky účelovosti a úmyslu 

postupovat v rozporu se zákonem. Tím 

se celá záležitost pro mne uzavřela. 

Věřím, že ti, kteří celou tuto pro obec ne-

bezpečnou hru opakovaně rozehrávají, 

budou v  podzimních komunálních vol-

bách kandidovat do  zastupitelstva. Pak 

budu jenom ráda, pokud se budou přímo 

podílet na  případném řešení problému 

v  momentě, kdy onen domek, o  kterém 

jsem hovořila výše, skutečně začne hořet. 

Jsem přesvědčena, že bude jen přínosem 

pro obec, pokud do tohoto procesu vnese 

někdo nové a pozitivní myšlenky.

Lenka Bártlová, starostka obce
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

V NEDĚLI 2. BŘEZNA 2014 VEŠLY V PLATNOST NOVÉ AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE LANŠKROUN V OBCI 
RUDOLTICE ZA ROK 2013

 V roce 2013 hlídky Městské 

policie Lanškroun vyjíždě-

ly na  56 oznámení občanů. 

Dále MěP 2x asistovala HZS, 

9x PČR, 1x RZP a ve 114 pří-

padech se jednalo o  pravi-

delnou kontrolní a preventiv-

ní činnost.

 Tyto hlídky vykonávali vždy 

dva strážníci se služebním vo-

zidlem. Hlídka, které přísluší 

obec Rudoltice, prováděla 

pravidelnou kontrolní a  pre-

ventivní činnost jednou týd-

ně v  odpoledních hodinách 

v celé obci. Dále všechny hlíd-

ky vyjížděly pravidelně v pátek 

a v sobotu v nočních hodinách 

na kontrolní a preventivní čin-

nost taktéž do celé obce.

 Dřívější problémy v lokalitě 

„Zámeček“, kde se v minulosti 

řešilo více přestupků i  pode-

zření ze spáchání trestných 

činů, se daří díky hlídkové 

činnosti více eliminovat. 

Na  úseku dopravy nedošlo 

oproti loňskému roku k  ná-

růstu přestupkového jednání, 

které strážníci řešili.

 Velitel městské policie se 

v  lednu 2013 účastnil v  kul-

turním domě besedy s  ob-

čany na  téma cyklostezka 

a občanské soužití. 

 Spolupráce s  paní sta-

rostkou je nadále na  dobré 

úrovni a snažíme se reagovat 

na  jakékoliv připomínky jak 

z její strany, tak ze strany ob-

čanů obce Rudoltice. 

Stanislav Popelář, 

velitel MěP Lanškroun 

NA ZÁKLADĚ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY S OBCÍ RUDOLTICE, KTERÁ BYLA UZAVŘE-

NA DNE 30. 4. 2011, DLE ČL. 3., ODST. 8 PŘEDKLÁDÁ VELITEL MĚSTSKÉ POLICIE LANŠ-

KROUN ZPRÁVU O JEJÍ KONTROLNÍ  ČINNOSTI V OBCI RUDOLTICE ZA ROK 2013. 

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI 
V OBCI ZA ROK 2013

V  roce 2013 bylo ve  služebním obvodě 

Obvodního oddělení Policie České repub-

liky Lanškroun, do  kterého včetně města 

patří dalších 26 přilehlých obcí, spácháno 

317 trestných činů a 1540 přestupků. Ob-

jasněnost u trestných činů za rok 2013 do-

sáhla 47 %. Ze strany obvodního oddělení 

bylo dále zpracováno 796 čísel jednacích.

V obci Rudoltice bylo v minulém roce ře-

šeno 15 přečinů, z toho 2 přečiny se poda-

řilo do  současné doby objasnit. U  dalších 

9 přečinů byl spisový materiál odložen dle 

§  159a/5 tr. řádu, neboť se do  současné 

doby nepodařilo ustanovit osobu pachate-

le. Jeden přečin je v současné době v šetře-

ní. Jeden přečin byl odložen dle § 159a/2 

tr. řádu, protože poškozený nedal souhlas 

s trestním stíháním. Dva přečiny byly zaslá-

ny k souhrnné realizaci na jiné útvary. Dále 

v  obci došlo ke  spáchání 23 přestupků, 

z  nichž 12 bylo oznámeno na  Městský 

úřad Lanškroun k  projednání přestup-

kové komise. Jedenáct přestupků bylo 

odloženo dle ust. § 58 odst. 3 písm. b) zák. 

č. 200/1990 Sb., neboť se do současné doby 

nepodařilo ustanovit osobu pachatele.

V  obcích je kladen důraz na  obchůzkovou 

činnost ze strany územně odpovědných po-

licistů a dohled nad BESIPEM. Dále územně 

odpovědní policisté ve spolupráci s preven-

tivně informační skupinou Ústí nad Orlicí 

provádějí besídky v MŠ a ZŠ, kde s dětmi dis-

kutují nad různými tématy a předvádějí jim 

výstroj a výzbroj PČR.

prap. Lukáš Pauk, 
inspektor územně odpovědný

npor. Mgr. Stanislav Musil vedoucí 
OO PČR Lanškroun

OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY LANŠ-

KROUN ZASLALO DNE 16. 1. 2014 ZPRÁVU O TRESTNÉ 

ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE LANŠKROUN V OBCI 

RUDOLTICE ZA ROK 2013



Politické vody v  Rudolticích kalí jed-

na kauza za  druhou. V  loňském roce to 

byl prapodivný výběr ředitelky ZŠ a  MŠ 

v Rudolticích, kdy dlouholetou ředitelku 

nahradila nová. Tehdy u nezávislých od-

borníků s  přehledem zvítězila Mgr.  Ha-

vlenová. Bohužel rudoltické politické 

vedení za každou cenu chtělo za ředitel-

ku kandidátku ze třetí příčky konkurzu, 

Mgr.  Pávkovou. A  tak se také stalo. Co 

na  tom, že se to velké většině občanů 

a rodičů nelíbilo! Vedení obce nerespek-

tovalo tehdy nic, občany, rodiče ani vý-

sledky od expertů. 

Letošní rok ovšem začíná ještě překvapi-

věji. A to opět případem podivného výbě-

rového řízení, tentokrát na  právní služby 

Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové z roku 2008. 

V lednu 2014 vyměřil Úřad pro hospodář-

skou soutěž obci Rudoltice 100  000,- Kč 

pokuty za to, že na tyto právní služby ne-

vypsala žádný tendr a vyplatila mohelnic-

ké advokátce v letech 2008 – 2012 částku 

6  220  265 Kč. Většina byla vyfakturována 

v roce 2010 – celkem 5 137 912 Kč.

Pro mě osobně není zarážející ani tak výše 

celkové pokuty jako překvapivě urputná 

obhajoba tohoto pochybení samotnou 

Lenkou Bártlovou.  Je pravdou, že v  době 

výběru této advokátky byla Lenka Bártlová 

místostarostkou obce Rudoltice a  osobně 

se v její volbě angažovala. V tuto chvíli jsem 

si dokonce jista, že o tom, jakým způsobem 

byla vybrána právě tato právnička, vím jen 

já a Lenka Bártlová a na rozdíl od paní ad-

vokátky bych politickou souvislost jejího 

výběru zcela nevylučovala! Z čilé e-mailové 

korespondence, kterou jsem v  oné době 

s  Lenkou Bártlovou v  této souvislosti ved-

la, vyplývá mnoho zajímavých okolností 

ohledně dotyčného výběru.  V  tomto ob-

dobí jsem byla seznámena jak já, tak i kaž-

dý jiný zastupitel obce Rudoltice s  tím, že 

částka, za  kterou bude advokátka služby 

vykonávat, bude ročně 25 000,-Kč bez DPH. 

Eventuální zastupování při případných 

soudních sporech mělo být předmětem 

dohody. Jsem si jista, že odměny Hamplové 

byly „projednávány“  pouze v rámci tzv. roz-

počtových opatření, kdy byla zastupitelům 

v podstatě jen předkládána souhrnná čísla 

bez hlubší znalosti jejich členění. Dokonce 

ani v rozpočtech obce byste marně hledali 

položku pro právní služby. Ty se snad scho-

vávají pod ostatními službami.

Další pikantností v  obraně proti tomuto 

pochybení ze strany Lenky Bártlové je 

to, že ona ani nikdo jiný z  tehdejších za-

stupitelů prý nevěděl, že na obci probíhá 

od  roku 2006 kontrola fi nančního úřadu. 

Poněkud úsměvné prohlášení, uvážíme-li, 

že ona sama byla od roku 2007 místosta-

rostkou a poštu v podstatě přebírala ona! 

Samozřejmě, že každý, kdo v té době vyko-

nával zodpovědně svou funkci zastupitele, 

o této kontrole věděl.

A  to nejlepší snad nakonec. Ve  vyjádření 

Hamplové pro www.sumpersky.rej.cz sto-

jí: „Já jsem tu vesnici v podstatě zachránila 

od bankrotu a strávila nad tím kus života, 

čehož si jsou její zastupitelé vědomi, a pro-

to mě takto odměnili!” Zajímalo by mne, 

který z  tehdejších zastupitelů mimo paní 

starostky Lenky Bártlové věděl, že paní 

Hamplová dostala během dvanácti měsí-

ců zaplaceno více než 5 milionů! Já byla 

zastupitelkou obce Rudoltice do  ledna 

2009 a můj muž do října 2010 a já ani on 

jsme tehdy o těchto vysokých odměnách 

nevěděli. Pozoruhodné je, že v  žádném 

zápisu ze zastupitelstva, který je přepiso-

ván téměř doslovně z diktafonu, nenajde-

te ani jednu zmínku ohledně těchto vy-

sokých částek! Jediná částka v souvislosti 

s tímto případem, kterou můžete veřejně 

dohledat, je uvedených 25 tisíc korun. 

Spojitost s  výběrovým řízením na  pozici 

ředitelky školy je pro mne zcela evident-

ní, protože v  rudoltické „vládní koalici“, 

která v  minulosti obhajovala politický 

výběr nové ředitelky školy z  třetí pozice, 

jsou manažeři, kteří se prý osobně účast-

ní konkurzů, kde je hned několik kol. 

Ano, oni a  starostka Rudoltic ředitelku 

rudoltické školy mohli vybírat ze zákona 

i na politické půdě rady obce. Ale zajímalo 

by mě, jak by se ti samí manažeři posta-

vili k  tomu, kdyby v  jejich fi rmách někdo 

zapomněl vyhlásit veřejnou soutěž a bez 

této soutěže by bylo během jednoho roku 

vyplaceno více než 5 milionů korun! Nebo 

snad i  ve  fi rmách těchto manažerů, kteří 

zasedají v  rudoltickém zastupitelstvu, si 

mohou dovolovat porušovat zákon o ve-

řejných zakázkách? Neznalost zákona 

v těchto fi rmách OMLOUVÁ??? Nebo z ja-

kých důvodů tentokrát ti samí manažeři 

omlouvají starostku Bártlovou? 

Obyčejní občané nejenom Rudoltic si asi 

nyní kladou otázku: Kolik výběrových řízení 

starostka Bártlová ještě zapomněla udělat, 

nebo udělala jinak, než měla? Kolik výbě-

rových řízení vůbec neproběhlo a  kolik 

z nich mělo v Rudolticích svá druhá kola?

Bc. Iva Skalická

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ VÝBĚROVÁ 
ŘÍZENÍ V RUDOLTICÍCH

1)   Vykonávala funkci účetní 

ZŠ a MŠ Rudoltice, současně 

byla členkou školské rady.

Jako účetní a  členka školské rady při 

ZŠ a  MŠ Rudoltice se aktivně podíle-

la na  odchodu bývalé ředitelky školy 

p. Jiřiny Kosové. Ze zápisů školské rady 

vyplývají její ostré výpady proti tehdejší 

ředitelce, která následně podala svou re-

zignaci a ještě byla zastupiteli odvolána 

ze své funkce. Paní Kosová již několik let 

působí jako ředitelka ZŠ a MŠ v Horním 

Třešňovci a její práce je ze strany tamní-

ho zřizovatele hodnocena kladně.

Paní Skalická byla také autorem školní ve-

řejné ankety na využití prostranství mezi 

školou a školkou, která se stala z důvodů, 

jež byly starostkou vysvětleny v předcho-

zím zpravodaji, předmětem sporu mezi 

zřizovatelem a  školou. Ze své funkce 

účetní školy podala ještě bývalé ředitelce 

v červenci loňského roku výpověď.

2)   Vykonávala funkci účetní pří-

spěvkové organizace STAVBY 

Rudoltice, která byla v rozpo-

ru se zákonem prostřední-

kem při čerpání dotací a úvě-

rů na  bytovou výstavbu ze 

strany obce.

Paní Skalická vykonávala funkci účetní 

příspěvkové organizace STAVBY Rudolti-

ce v letech 2002 – 2008. V rámci výkonu 

této funkce měla logicky přístup k  uza-

vřeným smlouvám mezi touto organizací, 

obcí a společností VISION Rudoltice, která 

z  menší části výstavbu realizovala sama 

a  zbytek zadala dalším subjektům. Rov-

něž tak měla přístup k fi nančním tokům 

tohoto propletence a měla tak samozřej-

mě povinnost upozornit svého zaměst-

navatele na jeho protizákonné kroky.

3)   Od roku 2006 do roku 2008 

vykonávala funkci zastupi-

telky obce Rudoltice.

V  roce 2006 byla paní Skalická zvolena 

v  komunálních volbách společně s  paní 

Bártlovou za  stranu ČSSD do  zastupitel-

stva obce. Její kroky byly až do konce roku 

2008, kdy bez udání důvodu odstoupila 

ze své funkce zastupitelky, vždy konzis-

tentní s paní Bártlovou.

  V únoru 2008 poté, co zastupitelé 

nebyli ze strany bývalého starosty nijak in-

formováni o chodu obce a kdy se pan Kolo-

mý přestal účastnit veřejných zasedání za-

stupitelstva, společně s námi hlasovala pro 

usnesení, kterým zastupitelstvo vyzývalo 

starostu obce, aby pravidelně na zasedání 

zastupitelstva informoval zastupitele o své 

činnosti související s chodem obce, popř. tak 

učinil písemnou formou k datu jednání OZ. 

  V dubnu 2008 hlasovala pro usne-

sení, kterým byla paní Bártlová pověřena 

oslovit tři advokátní kanceláře s poptávkou 

na právní služby pro obec z důvodů dlou-

hodobých sporů mezi zastupitelstvem 

a starostou ohledně pohledávek obce, ná-

jemních smluv, smluv na výstavbu apod.

  V květnu 2008 ve svém proslovu 

k usnesení bývalého starosty Kolomého, 

ve kterém zásadně odmítal zastupitelům 

svěřit pravomoc rozhodovat o  výběro-

vých řízeních na bytovou výstavbu, o což 

jsme se jako zastupitelé snažili, a dokonce 

nás v něm zastrašoval, že pokud bychom 

vyhlásili výběrové řízení, hrozilo by vráce-

ní dotací a kolaps obce, doslova uvedla:

„Chci říci to, že i  nadále hodlám bojovat 

za své právo na informace a za povinnost 

pana starosty nám tyto informace posky-

tovat, tzn. všem zastupitelům poskytovat 

informace, na  které máme podle zákona 

právo. V  žádném případě nepodlehnu ja-

kékoliv formě zastrašování. Každý zastupi-

tel a občan Rudoltic má právo vědět, jak je 

nakládáno s penězi daňových poplatníků. 

Veškeré svoje orgány podřídím tomuto 

mému „Tomášovi budoucnosti“, tzn., že si 

myslím, že každý zastupitel má právo na to 

vědět, jak je financována výstavba na Zá-

mečku i přesto, že to dělá firma s.r.o. obecní. 

Protože my máme právo na to, vědět, kolik 

peněz teče přes tuto firmu, protože dotace 

jsou státní, dotace dostává obec Rudoltice. 

My zodpovídáme za to, že ty dotace nebu-

dou nějakým způsobem zneužity. Budu 

bojovat do poslední chvíle, ať to stojí co to 

stojí. Máme právo jako zastupitelé vědět 

informace. Nemusí to být veřejné informa-

ce. Nemusí nám to tady říkat na  zastupi-

telstvu, ale minimálně na  valné hromadě 

nebo minimálně na  valné hromadě toho 

s.r.o. nebo minimálně na těch seminářích, 

které chtěl uskutečňovat, který byl v  pod-

statě jenom jeden, a tam jsme se dohado-

vali o nepodstatných věcech. O to, co kdo, 

kdy řekl a  jak co, kdo řekl. Podstatné věci 

tam v  podstatě neproběhly. Každý občan 

této republiky má právo na to, vědět jakým 

způsobem pan starosta s  penězi nakládá 

a jakým způsobem nakládá s penězi firmy 

s.r.o. obecní. Dejme tomu, že pan starosta 

tvrdí, že občan na to nemá právo, ale za-

stupitel na to má právo. Já prostě chci, aby 

nám řekl dnes, nebo tento měsíc jsem po-

depsal tu a tu smlouvu s tou a tou firmou. 

Tady firma vyhrála výběrové řízení, protože 

dala nejlepší nabídku. Ne aby nám řekl: ,Co 

vám je do toho. Já vám nic říkat nebudu.́  

S tímhle já zásadně nesouhlasím.“

Na  stejném zasedání požadovala pro 

učinění dalších kroků zastupitelů nejpr-

ve stanovisko Mgr. Hamplové, která, jak 

sama paní Skalická do  zápisu uvedla, 

„nám byla doporučena několika odbor-

níky nebo lidmi, kteří si jí váží“. Zastupi-

telé včetně paní Skalické tehdy schválili 

usnesení, kterým pověřili paní Bártlovou 

zajištěním právního výkladu na  danou 

problematiku od Mgr. Hamplové.

Na  dalším květnovém zasedání spo-

lečně s námi paní Skalická jednomysl-

ně schválila uzavření smlouvy na práv-

ní služby s Mgr. Janou Hamplovou. 

  V  srpnu 2008 také společně 

s námi jednomyslně schválila následující 

usnesení:

ZO schvaluje pro případ, že by vůči 

obci byl vydán platební výměr zname-

nající platbu do státního rozpočtu, ten-

to způsob obrany:

•  žádost o prominutí MF ČR

•  souběžně klasické odvolací řízení až 

po možnou správní žalobu a ukládá mís-

tostarostce obce zajistit s právní zástupky-

ní obce uvedené právní kroky. V  případě 

prominutí pak zpětvzetí odvolání do výše 

prominutí, popř. celého podání v případě, 

že prominutí bude minimálně 90%. V práv-

ní obraně využít všechny právní i  věcné 

argumenty pro dosažení maximálního vý-

sledku ve prospěch obce.

Vyplacení odměny paní Hamplové za 

obhajobu dotací prošetřovala protiko-

rupční policie. Všichni zastupitelé, kteří 

tenkrát schválili fi nanční částku, která 

byla v rozpočtu obce na vyplacení od-

měny určena, byli policií také vyslýcháni, 

a podle závěrů policie nešlo o trestný čin.

Po přečtení článku paní Skalické si proto 

možná stejně tak jako my uděláte svůj 

obrázek o pohnutkách, které ji k jeho na-

psání vedly.

REAKCE ZASTUPITELŮ     OBCE (2006 – 2010) NA ČLÁNEK PANÍ IVY SKALICKÉ,

15ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN14 ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN

OTIŠTĚNÉHO V LANŠKROUNSKÝCH LISTECH Č. 4/XIV

PANÍ IVA SKALICKÁ, KTERÁ JE JIŽ NĚKOLIK LET OBČANKOU LANŠKROUNA, SE V UPLYNU-

LÝCH LETECH V NAŠÍ OBCI OSOBNĚ ANGAŽOVALA HNED V NĚKOLIKA SMĚRECH:

Erika Kohoutová, Iva Stránská a Oldřich Rezek

Pozn. redakce: Článek byl zveřejněn v Lanškrounských listech č. 4/XIV



STATISTIKA OBYVATELSTVA OBCE K 28. 2. 2014

POČET OBYVATEL OBCE 

RUDOLTICE CELKEM: 1795

POČET OBYVATEL 

NA ZÁMEČKU

•  v bytových domech: 681

•  v rodinných domech: 46

PRŮMĚRNÝ VĚK 

•  celkem: 36,03

•  muži 34,69

•  ženy: 37,38

POČET PŘIHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 13

POČET ODHLÁŠENÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 10

POČET NAROZENÝCH

•  od 1. 1. 2014: 3

POČET ZEMŘELÝCH 

•  od 1. 1. 2014: 0
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V  rámci dvouhodinového představení (s  jednou 

dvacetiminutovou přestávkou), které započalo 

v 11 hod., jsme se měli možnost setkat se známými 

postavičkami stejnojmenného celovečerního fi l-

mu, jako jsou mamuti Manny a  Ellie, mamutí slečna 

Broskvička, lenochod Sid, tygr Diego, vačičáci Crash 

a Eddie, prehistorická veverka a mnoho dalších.

Jak se o této rodinné show dočteme v propagač-

ních materiálech, Ice Age Live! A Mammoth Adven-

ZÁJEZD NA LEDNÍ REVUE DOBA LEDOVÁ
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 Počet čtenářů v  roce 2013 činil 75, 

z toho 22 do patnácti let. Návštěvníků bylo 

celkem 824, návštěvníků knihovny 538, 

bezplatný internet využilo 196 uživatelů, 

návštěvníků besed 90, počet návštěv we-

bové stránky knihovny za  sledované ob-

dobí 2 276. Výpůjček bylo celkem 1 649, 

z  toho naučné literatury pro dospělé 

50, krásné literatury pro dospělé 1  155, 

naučné literatury dětské 30, krásné litera-

tury dětské 404 a výpůjček periodik 10.

 Během roku 2013 byly zapůjčovány 

ze střediskové knihovny v  Lanškrouně 

soubory knih z  výměnného fondu. 

Knihy, o  které mají čtenáři zájem a  ne-

jsou v  knihovním fondu knihovny 

ani v  zapůjčeném souboru, si čtenáři 

mohou vypůjčit prostřednictvím kni-

hovnic z  Městské knihovny Lanškroun. 

Lze využít i  meziknihovní výpůjční 

služby, pokud požadovaná kniha není 

ani ve  fondu městské knihovny. Chtěla 

bych poděkovat všem pracovnicím 

Městské knihovny Lanškroun za  jejich 

ochotu a vstřícnost.

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2013
V ROCE 2013 POČET ČTENÁŘŮ A POČET VÝPŮJČEK MÍRNĚ POKLESL. O BEZPLATNÝ INTERNET JE JIŽ MENŠÍ ZÁJEM. 

V SOUČASNÉ DOBĚ TÉMĚŘ KAŽDÁ RODINA JIŽ POČÍTAČ S PŘIPOJENÍM NA INTERNET VLASTNÍ.

16 ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN

V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 OBEC USPOŘÁDALA ZÁJEZD NA RODINNOU SHOW NA LEDĚ S NÁZVEM DOBA LEDOVÁ. 

TATO JEDINEČNÁ LEDNÍ REVUE SE USKUTEČNILA V O2 ARÉNĚ V PRAZE ZA NÁDHERNÉHO SLUNEČNÉHO DNE.

ture produkoval a režíroval jeden z nejvýznam-

nějších „Live“ režisérů pan Guy Caron, zatímco 

pod scénářem, hudbou a  texty k  písním jsou 

podepsáni Ella Louise Allaire a Martin Lord Fer-

guson. Kostýmy vytvořil Michael Curry.

Jde o originální, živou a ohromující show kom-

binující fi lm, krasobruslení, umění ve vzduchu 

a  loutkářství, která debutovala v  roce 2012, 

a od té doby se s fantastickým úspěchem před-

stavila v  mnoha zemích světa. Během turné, 

které bude trvat 5 let, se show představí cel-

kem ve 30 státech světa.

Sobotního autobusového zájezdu se s  ohle-

dem na omezený počet vstupenek zúčastnilo 

celkem 41 osob, z toho 25 dětí. Věříme, že se 

celodenní výlet všem výletníkům líbil a  že se 

společně s námi těší na další zajímavá setkání.

Lenka Bártlová a Helena Filípková

 V březnu – Měsíci knihy – obecní knihovna 

uspořádala dvě besedy pro děti I. a II. oddělení 

mateřské školy a pět besed pro 1. – 5. ročník 

základní školy. V měsíci červnu byl žákům 1. tří-

dy při školní slavnosti „Pasování na  čtenáře“ 

předán čtenářský průkaz a malý dárek. V mě-

síci říjnu při slavnostním setkání knihovníků 

Pardubického kraje udělila Krajská knihovna 

v Pardubicích Obecní knihovně v Rudolticích 

čestné uznání.

I když jsme v dnešní době „zajatci“ moderních 

technologií, na četbu nezapomínejme.

K ZAMYŠLENÍ:

„Televize je jako modla, užírá srdce těch, kdo 

před ní klečí.“ To prý prohlásil kdysi Radek 

Pilař, autor televizních Večerníčků. A  věděl, 

o  čem mluví. I  když je tento moderní sdělo-

vací prostředek pro člověka užitečný, není 

tomu tak vždycky. Staré přísloví říká: „Všeho 

moc škodí“. Především to platí v případě, sedí-

-li děti před obrazovkou déle, než je zdrávo. 

Není pak divu, že jsou děti ve  škole nesou-

středěné, unavené a sotva si přečtou z vlastní 

vůle nějakou knížku.

Kniha posiluje v  člověku fantazii, vede k  abs-

traktnímu myšlení. U televize pro představivost 

nezbývá místo. Žádné schopnosti nevyžaduje, 

ani nevytváří. Kniha vede k zamyšlení, logické-

mu uvažování, číst od začátku do konce vede 

k výdrži, a tudíž posiluje čtenářovu vůli. 

Nedobré je i to, že si dnes děti venku spolu ne-

umějí hrát. Z jejich světa se dětské hry jakoby 

vytratily. Rodiče by měli vědět, co děti v televizi 

sledují – a zabránit tak v mnohých případech 

agresivitě. To samé platí o některých počítačo-

vých hrách. Moderní konzumní společnost je 

v zásadních věcech mnohdy fl egmatická, nese 

s sebou i nebezpečí. Je pohodlné posadit dítě 

před televizní obrazovku a  mít od  něho půl 

dne pokoj. Nic nerozbije, nic se mu nestane... 

Myslíte, opravdu NIC?   

(Orlický deník 18. 2. 2014)

Anna Kopecká, knihovnice
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CO SE DĚLO V ZIMĚ V ZÁKLADNÍ    A MATEŘSKÉ ŠKOLE RUDOLTICE
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V úterý 4. února 2014 proběhl v budově naší základní 

školy zápis do 1. třídy. Dostavilo se celkem 16 dětí. Zápis 

byl motivován nejznámějšími povoláními. Zatímco rodiče 

předávali všechny potřebné dokumenty, dětí se ujaly paní 

učitelky a procházely s nimi připravená zastavení. 

Děti se setkaly s kominíkem, učitelem, zvěrolékařkou, servírkou, 

malířkou, kadeřnicí, prodavačkou, spisovatelkou a poštovní 

doručovatelkou. Snadno poznaly jednotlivé profese a s chutí 

plnily připravené úkoly, kterými je provázeli žáci 3. třídy. Děti 

poznávaly zvířata a jejich obydlí, hledaly geometrické tvary 

a číslice, panu učiteli pomohly najít rozsypaná písmena. 

Vybíraly správné stíny k obrázkům, sestavovaly pohádková 

puzzle, nakupovaly v obchodě, servírce pomohly prostřít stůl. 

U kadeřnice zavazovaly mašličku na cop, malířce děti nakreslily 

obrázek postavy. V cíli čekala na budoucí prvňáčky paní 

pošťačka, které přednesly básničku nebo zazpívaly. 

Na každém stanovišti děti získaly za správné splnění úkolu 

obrázek, který si vložily do obálky. Dostaly pamětní medaili 

a tašku s drobnými dárky a výrobkem od dětí ze školní družiny. 

Věříme, že děti odcházely ze školy spokojené a s napjatým 

očekáváním příchodu nového školního roku.

Mgr. Lucie Stránská a Mgr. Renata Pávková

KOUZELNÍK WALD V RUDOLTICÍCH

 V pondělí 24. 2. 2014 přijel za dětmi z naší 

základní a mateřské školy kouzelník Wald. 

Úvodem nás všechny pěkně přivítal 

na sále obecního úřadu a kouzlení mohlo 

začít. Kouzelník si vybral pomocníky z řad 

žáků základní školy a spolu pak kouzlili 

s dřevěnou kuličkou, která mizela a zase se 

záhadně objevovala. Jako další následovalo 

kouzlo s prstýnkem, při kterém kouzelníkovi 

pomáhala děvčata ze školy i ze školky. 
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Letos pořádala Základní škola a mateřská škola Rudoltice 

Dětský maškarní karneval o něco později než v letech 

předcházejících. Proběhl za hojné účasti všech návštěvníků 

první březnovou sobotu dne 1. 3. 2014 na sále Obecního 

úřadu v Rudolticích. Zasoutěžit o ceny si přišlo 121 masek 

v doprovodu 134 dospělých. Pro děti byla připravena řada 

soutěží, her i bohatá tombola. Karnevalem opět provázel 

moderátor p. Jasanský z České Třebové a s ozvučením 

pomáhal p. Petr Svoboda. Oběma bychom chtěli touto cestou 

poděkovat za jejich ochotu a příjemnou atmosféru.

Naše poděkování patří také všem sponzorům za peněžité i věcné 

dary a všem dobrovolníkům, většinou z řad bývalých žáků školy, 

kteří nám ochotně pomáhali během karnevalu i po něm.

   Mgr. Jana Hejkrlíková

Prstýnek zmizel a najednou se objevil 

v kouzelníkově uzavřené krabičce, kterou 

po celou dobu hlídala jedna z dívek. Zkrátka, 

pod rukama kouzelníka a před našimi zraky 

se děly divy. Při dalším kouzlení mu opět 

pomáhaly děti z naší mateřské školky. Děti ani 

my dospělí jsme nevěřili vlastním očím, jak 

se jemu i jeho pomocníkům dařilo. Nakonec 

umělec předvedl několik svých triků, při 

kterých vykouzlil živou holubičku a králíčka. 

Kouzlil s kartami, které se stále zmenšovaly, 

až nebyly skoro vidět. Dělal divy s kruhy, které 

měnily svou barvu.  Kouzelník po celou dobu 

svého kouzlení vtipně zapojoval děti do svého 

vystoupení. Ačkoli si děti několikrát myslely, 

že na kouzlo přišly, nakonec se ukázalo, že vše 

zůstane nevysvětlitelnou záhadou.

S panem kouzelníkem jsme strávili příjemné 

a zajímavé dopoledne, plné kouzel a triků. 

Dětem se vystoupení moc líbilo a ještě 

ve školce i ve škole si o něm povídaly.                                                                               

Alena Prícká

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V KARLOVĚ 

POD PRADĚDEM

Rok nám uplynul jako voda a my jsme se již 

podruhé vydali na nám známou chatu Zátiší 

v Karlově pod Pradědem. Lyžařský výcvik 

začal 2. 2. 2014 a čtvrťáků a páťáků bylo 

tentokrát celkem 24. 

Na chatě se nám velice líbily nově zrekonstruované 

prostory. Na kopci Čerťák nás přivítala uměle 

zasněžená sjezdovka, neb jak víme, letošní zima 

sněhu moc nenadělila. 

I tak byla každý den sjezdovka perfektně 

připravená na naši výuku. Tentokrát jsme měli 

pouze dvě družstva. Začátečníci v Želvičkách 

se učili brzdit a následně řezat oblouky a my 

pokročilí jezdci Zajíci jsme pilovali carvingový 

oblouk a dali jsme i nějaké ty skočky. 

Celý týden nám utekl rychle a po celou dobu 

nás doprovázela dobrá náladička. Holky poznaly 

nového kamaráda, kluci pokukovali po holkách 

z jiné školy. 7. 2. jsme si naposledy zajezdili 

a v odpoledních hodinách se vydali domů. 

Byl to velice příjemný pobyt v krásném prostředí 

Jeseníků. Všichni jsme se vrátili obdařeni novými 

zážitky a zkušenostmi, a co bylo hlavní, ve zdraví.

Ahoj.Tak zase příští rok. Loučí se vedoucí Zajíců 

Bára Fišerová
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V Rudolticích probíhá třídění odpadu do sběrných nádob už několik let. Obyvatelé mohou využít celkem 16 stanovišť, 

na která mohou nosit skleněný, plastový i papírový odpad, který by jinak skončil v popelnicích nebo hůře v kamnech. 

Navíc mají k dispozici čtyři stanoviště s velkoobjemovými kontejnery na biologický odpad ze zahrad.

Místostarostka Rudoltic Erika Kohoutová je zatím se spoluprací se společností EKO-KOM, a.s. spokojená. Určité výhrady 

má ale k míře zapojení některých občanů. „Nejsem příliš spokojená s tím, jak se k tomu část obyvatel staví. Bohužel 

přes veškerou snahu jsou někteří lidé opravdu nepřevychovatelní,“ posteskla si místostarostka, která má na starosti 

právě spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Podle ní se obec snaží, aby měli občané dostatek kontejnerů všeho 

druhu. Nová desítka (z toho pět na plasty a pět na papír) sběrných nádob je toho důkazem. „Píšeme různé články, 

uveřejňujeme informace o spolupráci s různými třídícími fi rmami na webu i ve zpravodaji, snažíme se na lidi působit 

a  motivovat je,“ jmenuje místostarostka některé činnosti a  dodává, že i  když se kvalita a  objem třídění zlepšuje, 

někteří lidé stále nemají o ekologicky šetrný způsob nakládání s odpady zájem.

V současnosti už by v obci přitom mělo být dostatek možností, jak s vytříděným odpadem naložit. Lze tak očekávat, 

že se zájem o třídění bude nadále zlepšovat. Erika Kohoutová poukazuje na to, že kromě EKO-KOMu obec spolu-

pracuje i se společnostmi ASEKOL nebo ELEKTROWIN. „Z hlediska kontejnerů na plast a papír jsme teď po té poslední 

dodávce pokrytí. Objednali jsme nedávno ještě stacionární kontejnery od  společnosti ELEKTROWIN na  elektrood-

pad, ale jinak máme dostatek sběrných míst i nádob.“ 

Regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Milan Křehlík upozorňuje, že dostat 

do  podvědomí lidí, jak důležité je třídit odpad, někdy vyžaduje čas. „V  Rudolticích je stále co zlepšovat, ale spo-

lupráce s vedením obce je vynikající a já věřím, že se nám pomalu ale jistě daří měnit myšlení lidí a objem kvalitně 

vytříděného odpadu tak bude stoupat,“ míní Křehlík a dodává, že tomu jistě pomohou i nové kontejnery.

Projekt společnosti EKO-KOM, a.s. je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Regionální rozvojovou agen-

turou Pardubického kraje. Informace o třídění v  regionu je možné najít na  internetových stránkách www.ekonte-

jnery.cz. Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.jaktridit.cz.

KONTAKT:

Ing. Milan Křehlík, 

regionální manažer autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. 

Tel.: 721 562 554,

E-mail: krehlik@ekokom.cz

TÉMĚŘ 1800 OBYVATEL MÁ OBEC RUDOLTICE V OKRESE ÚSTÍ NAD ORLICÍ. A PRÁVĚ TĚCHTO 1800 OBY-

VATEL BUDE MÍT OD LETOŠNÍHO PODZIMU JEŠTĚ VĚTŠÍ MOŽNOSTI V OBLASTI TŘÍDĚNÍ PLASTŮ A PA-

PÍRU. SPOLEČNOST EKO-KOM, a.s. TOTIŽ ZAPŮJČILA OBCI NOVÉ KONTEJNERY, DÍKY KTERÝM SE SNÍŽÍ 

DOBA MEZI VYVÁŽENÍM TŘÍDĚNÉHO ODPADU A MOTIVUJE OBYVATELE K JEŠTĚ LEPŠÍMU TŘÍDĚNÍ.

RUDOLTICE ZÍSKALY NOVÉ 
KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Tisková zpráva – 12. 12. 2013VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – BŘEZEN 2014 

Po úvodních slovech paní místostarostky za-

hájily ve 14 hodin slavnostní odpoledne děti 

z místní základní školy v doprovodu paní uči-

telky Vávrové. Malí občánci si se svými rodina-

mi vyslechli krásné tématické písničky, které 

si pro ně naše děti připravily.

Po slavnostním projevu paní starostky následo-

valy zápisy obou rodičů do pamětní knihy, gratu-

lace zástupců obce, květiny pro maminky i drob-

né dárky pro nové občánky včetně vkladních 

knížek s drobným fi nančním obnosem od obce.

Na  březnovém vítání občánků v  roce 2014 

byli přivítáni: Natálie Šutorová, Aneta Jadrná, 

Nela Novotná, Tobiáš Nerad, Alena Řehořová, 

Zdeněk Beneš a Ella Křivohlávková.

Uvítány byly děti narozené od poloviny září loň-

ského roku do konce února roku letošního. Cel-

kem se v tomto období narodilo 12 dětí. Rodiče 

čtyř z nich svou neúčast ovšem omluvili, a proto 

jim byl nabídnut k přivítání jejich děťátka další – 

náhradní termín na podzim letošního roku.

Malým občánkům a jejich rodičům přejeme ješ-

tě jednou jen to nejlepší - hodně štěstí, láskypl-

nou rodinnou pohodu a hlavně zdraví.

Obecní úřad Rudoltice

V NEDĚLI 16. BŘEZNA 2014 SE NA SÁLE MÍSTNÍHO KULTURNÍHO DOMU OPĚT KONALA MILÁ A SLAVNOSTNÍ 

CHVÍLE. OBEC MEZI SVÉ OBČANY PŘIVÍTALA DALŠÍCH 7 MALÝCH OBČÁNKŮ – 5 DĚVČÁTEK A 2 CHLAPEČKY.

21ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN
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Domov pod Kuňkou – CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ – DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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Římskokatolická farnost Rudoltice 
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

ZVE NA SPOLEČNOU DUCHOVNÍ OSLAVU

VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ:

Aktuální informace o bohoslužbách i jiných akcích 

na stránkách: www.farnost.rudoltice.info

Požehnané Velikonoce přeje všem farníkům a obyvatelům Rudoltic

                                       Ing. Josef Macháček, administrátor farnosti
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Jakpak je dnes u nás na vsi?

Máme nově vyasfaltovanou točnu. Ještě že po ní projede s bídou 

jeden pár autobusů denně, alespoň asfalt dlouho vydrží jako nový…

…jen jsme to tu asi nějak špatně změřili a řidičům otáčení ztížili. Ale 

co, vždyť je tu více místa na okrasnou zahradu.

25ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN

20. 4. 2014 – NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ  

– mše svatá od 10 hodin

– stejně jako každou jinou neděli během roku.

Velikonoční radost ať prozáří všechny temnoty a osvěží zprahlá místa

Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože také díky ní se nám 

daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.

Konkrétní výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete 

na webu Oblastní charity: www.uo.charita.cz 

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2014.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 145, Letohrad

24 ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN

Výtěžek 
z Tříkrálové 
sbírky 2014 
v naší obci

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děku-

jeme za vaše příspěvky do kasiček, děkujeme koledníkům, že do našich domovů přinášejí přání zdraví, 

štěstí a pokoje, děkujeme našim asistentům, kteří sbírku organizují v místě svého bydliště za pomoci 

farností, skautů a jiných občanských spolků, děkujeme za spolupráci obecním a městským úřadům.

Díky velkorysosti 

a ochotě koledníků 

a štědrosti občanů 

obec Rudoltice 

do této sbírky 

přispěla částkou 

24 417 Kč, 

což je o 6 400 Kč více 

než v loňském roce. 

Děkujeme!

Ve dnech 3. – 12. ledna 2014 proběhla za pomoci dob-

rovolníků z místní římskokatolické farnosti a též dětí ze 

ZŠ MŠ Rudoltice v naší obci Tříkrálová sbírka 2014.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2014

www.uo.charita.cz



Oznamujeme všem našim příznivcům, že 

bylo založeno a dne 16. 12. 2013 na minis-

terstvu vnitra schváleno občanské sdružení 

Za naše Rudoltice.

Pro informaci rudoltickým občanům přiklá-

dáme článek vydaný 25. 1. 2014 v denním tis-

ku Dnes, sobotní příloha pro Pardubický kraj:

Nabízí se otázka, jak by v  minulosti probí-

haly všechny události, které se odehrály 

v naší obci v posledních deseti letech, kdy-

by fungovala dostatečná komunikace mezi 

zastupiteli, neboť na malé obci přece nejde 

o  velkou politiku. Nebo snad byla hybate-

lem událostí lidská závist či touha po moci? 

Počátky všech sporů sahají do  doby před-

chozích zastupitelů a  možná by bylo dobré 

znovu připomenout některé skutečnosti. 

K  tomu, aby mohla za  minimálních fi-

nančních nákladů a  maximální kontroly 

stavby ze strany obce probíhat realizace 

díla na  Zámečku, byla zřízena příspěv-

ková organizace Stavby Rudoltice, která 

se stala generálním dodavatelem celé 

výstavby. Tento postup byl zvolen a  vy-

cházel z  výjimky zákona o  zadávání ve-

řejných zakázek, konkrétně §1, odst.2, 

písm. d. zák. č.  218/2000Sb. Na  základě 

takto připravených pravidel a následných 

žádostí o dotace na MMR ČR byla zaháje-

na výstavba v lokalitě Zámeček a čerpání 

schválených dotací.

28. 11. 2006 byla zahájena kontrola daňo-

vého subjektu Obec Rudoltice o  správě 

daní a poplatků, o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů.

Výsledkem šetření byla „Zpráva o kontro-

le daňového subjektu obce Rudoltice“, ze 

které vyplynulo:  

Povinnost odvodu za  porušení rozpočtové 

kázně dle §44 zák. č.218/2000Sb., o  roz-

počtových pravidlech  a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších 

předpisů u dotace poskytnuté MMR v celko-

vé výši 68 040 000,-Kč. na základě „Rozhod-

nutí o  účasti státního rozpočtu na  fi nan-

cování akce  108 BJ + TI Rudoltice, Obytná 

zóna Zámeček Rudoltice – 1. etapa.“

Tuto pro obec nestandardní, přesto řeši-

telnou situaci, při které mimochodem na-

dále  probíhala výstavba včetně čerpání 

dotací, začala řešit sama p. Bártlová, ještě 

jako místostarostka, uzavřením Smlouvy 

o  poskytování právních služeb s  Mgr.  Ja-

nou Zwyrtek Hamplovou v roce 2008.

Předmětem smlouvy bylo poskytování 

právních služeb spočívajících:

a) v  poskytování průběžných konzultač-

ních služeb, a to za roční paušální odmě-

nu ve výši 25.000,- Kč plus DPH.

b) ve zpracování dokumentů a právní zastou-

pení v  případě sporů. Tyto činnosti a  služ-

by bude     obec hradit dle dohody případ 

od případu, popř. dle advokátního tarifu. 

Na  základě takto sepsané smlouvy byly 

a  jsou dodnes z obecních prostředků vy-

pláceny nemalé finanční částky ve  pro-

spěch Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové.

 

Výsledkem celé kauzy bylo zrušení navra-

cení dotací zpět státu, což se dalo očeká-

vat, neboť účel, ke  kterému byly dotace 

poskytnuty, byl beze zbytku naplněn. Vý-

stavba bytových jednotek byla skutečně 

realizována v  plném rozsahu a  je využí-

vána v souladu s účelem, který je uveden 

v žádosti o poskytnutí dotace.

Tady projede denně víc aut, sem asfalt nedáme. Vždyť by nám 

po něm jezdili!!!

Více trávy do vsi. Musíme ty peníze na poslední chvíli utratit. 

A tady to bude vidět.

…a taky u starostky si to uděláme hezký. Co kdyby zase přijeli 

z televize…

Až nebudete vědět kolik je hodin, přijďte k úřadu, my vám to 

ukážeme…

…a dokonce i den umíme!! Naše žactvo ptactvo naučíme (zde např. Curulus canorus)

Na vánoční strom nám už nezbylo, tak alespoň na javor pár žárovek 

hodíme…
…a lesní zvěři na cestu posvítíme.

Opravdu si můžeme dovolit takovéto rozhazování 

penězi?

SDRUŽENÍ ZA NAŠE RUDOLTICE – PŘÍSPĚVEK

Za naše Rudoltice
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1)  K článku  „Sdružení za naše 
Rudoltice – příspěvek“

NESPECIFIKOVANÉ REZERVY 
Položka rozpočtu na  rok 2014 nazvaná „ne-

specifi kované rezervy“ obsahuje částku, která 

je po  dohodě s  notářskou kanceláří rezer-

vována na vypořádání dědictví po R. Kolo-

mém a RNDr. O. Kolomém. Jedná se o část-

ku, která byla evidována na účtu „Podnikové 

spoření“ a která obsahuje vklady O. Kolomé-

ho, obchodního družstva KONZUM a společ-

nosti CLIPPRO s.r.o. S ohledem na skutečnost, 

že není dosud podle sdělení notářky jasné, 

v  jaké výši toto vypořádání proběhne a zda 

proběhne ještě v letošním roce, je tato částka 

v rozpočtu uvedena tímto způsobem. 

Jako každý občan – i  členové sdružení 

Za  naše Rudoltice mají samozřejmě ze zá-

kona právo se účastnit veřejných zasedání 

zastupitelstva, na  kterých je projednáván 

i rozpočet obce. Bohužel, ani v případě pro-

jednávání rozpočtu obce na  rok 2014 tak 

evidentně neučinili, neboť jejich spekulace 

o této položce rozpočtu jsou naprosto liché.  

NAVRHOVANÁ 
REKONSTRUKCE ŠKOLY

Návrh přístavby základní školy, který dle sdě-

lení projektanta zůstal pouze ve fázi studie, 

vznikl kolem roku 2006. V červenci 2010 sta-

novil Městský úřad v Lanškrouně svým roz-

hodnutím na území několika obcí, včetně té 

naší, tzv. záplavové území a současně vyme-

zil jeho aktivní zónu. V oblasti budovy místní 

základní školy se dle tohoto rozhodnutí na-

chází jak záplavové území, tak i jeho aktivní 

zóna. O  tom, co lze, resp. nelze dle zákona 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v záplavovém 

území a  jeho aktivní zóně budovat, hovoří 

konkrétně § 67. Ve kterých konkrétních mís-

tech se na území naší obce záplavové území 

nachází, lze zjistit z mapy povodňového plá-

nu obce, který je umístěn na obecních webo-

vých stránkách. Protože současní zastupitelé 

o tomto návrhu přístavby základní školy ni-

kdy nerozhodovali, nemohli jej proto logicky 

ani smést ze stolu, jak o tom ve svém článku 

hovoří sdružení Za naše Rudoltice. Nicméně 

je nepochybné, že předmětný návrh pří-

stavby základní školy s ohledem na aktivní 

zónu záplavového území nelze realizovat.

2)   K článku  „Jakpak je dnes 
u nás na vsi?“

INFORMAČNÍ PANEL
Informační panel výstražného systému 

pro neslyšící na  budově obecního úřadu, 

který rovněž sdružení Za  naše Rudoltice 

kritizuje, je povinnou součástí systému 

protipovodňových opatření, na  které obec 

ve spolupráci s obcí Třebovice získala v uply-

nulém období 90% dotaci od Státního fon-

du životního prostředí. Protipovodňová 

opatření se týkala zpracování nového digi-

tálního povodňového plánu a  vybudování 

varovného a vyrozumívacího systému, který 

je napojen na centrální pult IZS Pardubické-

ho kraje. Konkrétně šlo o prvky o okamžitém 

vyrozumění o hrozícím nebezpečí, jako jsou 

čidla na hlídání stavu hladiny vody ve vod-

ním toku v  obci, srážkoměr, informační 

tabule výstražného systému pro neslyšící 

na budově obecního úřadu, dozvučení obce 

dalšími bezdrátovými hlásiči a  zabudování 

nové elektronické sirény, která nahradila 

zastaralou rotační sirénu. Předmětný infor-

mační panel je určen neslyšícím a v přípa-

dě vyhlášení krizového stavu zde namísto 

data a času probíhají informace pro takto 

postižené osoby.

Informace o vybudování protipovodňových 

opatření v obci byla již zveřejněna v Rudol-

tickém zpravodaji č. 3/2013 na str. 4.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
CYKLOSTEZKY

Veřejné osvětlení cyklostezky Rudoltice – 

Lanškroun je projekt, který sice nebyl součástí 

dotačního titulu na  zbudování samotné cy-

klostezky, nicméně vznikl jako její samozřej-

má součást. Zbudování veřejného osvětlení 

na našem katastru fi nancovala obec, veřejné 

osvětlení na  katastru vedlejšího Lanškrouna 

fi nancovalo město. Důvodem byla samozřej-

mě bezpečnost chodců a  cyklistů, kteří se 

ve  večerních hodinách po  cyklostezce mo-

hou pohybovat. Noční svícení na cyklostezce 

je po  celé její délce uzpůsobeno nočnímu 

svícení v obci, neboť mj. spojuje i její dvě čás-

ti – dolní obec a sídliště Zámeček. Protože je 

sídliště vzdálené od obce zhruba 2 kilometry 

a mezi nimi je les, je skutečně možné, že i lesní 

zvěři na cestu někdy posvítíme.

AUTOBUSOVÁ TOČNA

Zajíždění-nezajíždění autobusů na autobu-

sovou točnu u zastávky „Rudoltice, u mos-

tu“ byl problémem, který naši obec trápil 

poměrně dlouhou dobu. Ještě předtím, než 

byla autobusová točna zrekonstruována, řidi-

či autobusů omlouvali své nezajíždění na toč-

nu tím, že točna není vyasfaltovaná, je plná 

bláta a  cestující tak do  autobusu na  svých 

botách přinášejí nepořádek. Tuto situaci z dů-

vodu stížností občanů jsem již v  minulosti 

opakovaně řešila s ředitelstvím ČSAD.

V závěru loňského roku byla autobusová toč-

na kompletně zrekonstruována. Byla zde usa-

zena nová autobusová zastávka, provedly se 

zahradní úpravy a došlo k jejímu vyasfaltování. 

Někteří řidiči autobusů ČSAD ovšem i nadále 

na točnu nezajížděli. Důvod ovšem již nemě-

li – točna je plně uzpůsobena autobusové 

dopravě, o  čemž svědčí sama skutečnost, že 

autobusy, které sem zajížděly, žádný problém 

neměly. Komu již ovšem není a nikdy nebyla 

točna uzpůsobena, jsou těžká nákladní vozi-

dla. I z tohoto důvodu je označena dopravním 

značením, které nákladním vozidlům zakazuje 

vjíždění do těchto prostor. Protože v minulosti 

došlo ze strany kamionu k poškození prostran-

ství uvnitř točny, byla následně osazena dvěma 

betonovými palisádami, které již nákladním 

vozidlům zabraňují jejímu dalšímu poškození.

Jsem ráda, že se sdružení Za  naše Rudoltice 

aktivně zapojuje do  občanského života naší 

obce a všímá si této problematiky. Ráda bych 

jej proto touto cestou požádala o spolupráci při 

jejím řešení. V prvé řadě je třeba obratem ozná-

mit Městské policii Lanškroun, PČR Lanškroun, 

příp. obecnímu úřadu SPZ nákladního vozidla, 

které i přes zákazovou značku zajede na autobu-

sovou točnu a tím poruší pravidla silničního pro-

vozu. Dále je třeba k žádosti ředitele ČSAD hlásit 

na obecní úřad autobusové linky, které na auto-

busovou točnu i přes pokyny provozovatele lin-

kové autobusové dopravy nezajedou.  

Věřím, že naše vzájemná spolupráce pomůže vy-

řešit problém cestujících ze zastávky „Rudoltice, 

u mostu“, kteří z obavy, že je autobus ze zastávky 

nevyzvedne, občas čekají na jeho příjezd v místě 

životu nebezpečném. Dle mých aktuálních infor-

mací se ovšem již tento problém minimalizoval.

Ostatní pasáže obou článků ponechávám bez 

komentáře. Nechť si na ně učiní každý svůj názor.

Chápu obavy sdružení Za naše Rudoltice z argumentů, které by mohly být uvedeny v rychlé reakci na jejich příspěvky. Je však 

třeba si uvědomit, že zákonnou povinností obce, ale i vydavatele zpravodaje je samozřejmě informovat veřejnost pravdivě 

a uceleně,  a proto mi nezbývá nic jiného, než i po uzávěrce tohoto čísla na některé pasáže příspěvků reagovat:

VYJÁDŘENÍ STAROSTKY OBCE K ČLÁNKŮM 
SDRUŽENÍ ZA NAŠE RUDOLTICECo se však p.  Bártlové povedlo, bylo 

zviditelnění sama sebe a  medializování 

celého problému, který měl i  další ře-

šení.   Naskýtá se velmi vážná otázka, 

kdo ve výsledku způsobil obci větší fi-

nanční ztrátu, zda p. Bártlová vyplace-

nými cca 6 mil. Kč, či bývalí zastupitelé 

úhradou zbytku pokuty 680  410,- Kč, 

kteří navíc zabezpečili trvalý a nemalý 

finanční příjem do obce díky výstavbě 

v  lokalitě Zámeček. Důkazem toho je 

i  neustálý prodej zasíťovaných staveb-

ních parcel, zvyšování počtu obyvatel 

a zvedání daňové výtěžnosti naší obce.

Za prostředky vynaložené za právní služ-

by jsme mohli mít již dávno kvalitně vy-

asfaltované cesty, po kterých všichni tak 

voláme. Nebo opravenou školu včetně 

družiny, a to v jednom areálu.  Předcho-

zí zastupitelé měli již připravený návrh 

na rekonstrukci školy, kde bylo počítáno 

s  rozšířením školy o  3  učebny, družinu, 

klubovnu a  2  kabinety (viz plánek zre-

konstruované školy). Celkový rozpočet 

rekonstrukce  činil 5  mil.  Kč, tedy v  po-

rovnání s  náklady za  právníka šlo o  ná-

klady zanedbatelné, a navíc hmotné.

Bohužel současní zastupitelé smetli plány 

ze stolu. P. Bártlová tento krok vysvětluje 

a  obhajuje aktivními a  pasivními povod-

ňovými zónami v  minulém čísle zpravo-

daje. Myslíme si ale, že vize rozšířit školu 

v prostorech, kde dnes stojí, je nejlogičtěj-

ší varianta, a  že by stálo za  to ještě za  ni  

bojovat. Nedal by se spíše postoj sou-

časných zastupitelů nazvat pohodlnost, 

nebo za  tím stojí nedostatek peněz kvůli 

špatnému hospodaření? Snažili se vůbec 

někdy zastupitelé o  rekonstrukci školy? 

Bohužel, nyní budou muset děti přechá-

zet ze školy do  levně opravené družiny 

na  obecním úřadě.  Zkrátka teď už musí-

me šetřit, na  úkor dětí, rodičů a  učitelů. 

Před volbami zastupitelé narychlo slibují 

alespoň novou střechu a zateplení školy.

Pokud jste si přečetli pozorně rozpočet obce 

pro rok 2014 v minulém čísle obecního zpra-

vodaje, není v něm ani zmínka např.: o výda-

jích za Rudoltický zpravodaj, za správu inter-

netových obecních stránek, chybí tam výdaje 

fi rmě VISION, výdaje za právní služby obci atd.

Skrývají se snad tyto položky pod ná-

zvem „nespecifi kované rezervy“ ve  výši 

2  650  000 Kč a  je zde záměrně použito 

slovo rezervy, což zní uším občanů lépe? 

Proč např. nejsou tyto výdaje rozepsány 

dopodrobna a  přehledně jako u  hasičů 

na  9 položek – voda, elektřina, pohoštění 

atd.? Za pozornost by určitě stály položky 

tisk zpravodaje nebo jeho grafi cká úprava, 

kterou nedělá sama p. Bártlová, jak si mož-

ná mnozí občané myslí. A  z  plateb VISIO-

NU by se nám možná zatočila hlava. Tak je 

snad lépe, že nemáme o cenách ani ponětí 

a všichni tak můžeme spokojeně usínat. 

Požadujeme mnohem levnější tisk, a  to 

v kvalitě Lanškrounských listů, černobíle 

a na obyčejném papíře, zejména když jej 

každá rodina dostává zdarma.

MASOPUST 

Je velkým přáním obce, aby se masopust 

stal obecní tradicí. K tomu je nutná hojná 

účast lidí. Jak ji ale zajistit?  Pomohl bo-

dový systém propracovaný p.  Pávkovou. 

Za  každého rodiče či prarodiče v  průvo-

du dostalo dítě body, které se za třídu se-

četly, a třída s nejvíce body získala dort.

Pokud byli rodiče masopustním rejem unave-

ni, mohli nechat své děti soutěžit na hřišti, kde 

se o ně postarala p. Pávková a okolo 13. hodi-

ny je rozvezla autobusem do jejich domovů.

Názor na  tuto masopustní agitaci a  prů-

běh nechť si každý udělá sám.

Předpokládáme, že pro všechny příspěvky 

do  zpravodaje platí stejná pravidla a  tím 

i uzávěrka 28. 2. 2014. Z těchto důvodů oče-

káváme případné reakce na naše příspěvky 

v následujícím, tedy letním čísle zpravodaje. 

Sdružení Za naše Rudoltice

Navrhovaná rekonstrukce školy 

předešlými zastupiteli:

Vysvětlení p. Hamplové o vyplacení 
faktur –  zveřejněno na internetu 
pod titulkem:

ÚOHS potrestal milionové odměny in-

kasované starostkou Hamplovou

včera, 13:30, Jaroslav Kropáč

Okres – Úřad na  ochranu hospodářské 

soutěže (ÚOHS) potvrdil své původní roz-

hodnutí a stotisícovou pokutou potrestal 

obec Rudoltice na Lanškrounsku. Vesnice 

se prohřešila tím, že advokátce a nynější 

starostce Mohelnice Janě Zwyrtek Hamp-

lové vyplatila naráz více než pět milionů 

korun za právnické služby, přičemž na ně 

nevypsala výběrové řízení. Výši vyplace-

ného honoráře opakovaně kritizuje také 

občanské sdružení Obce bez korupce.

Právnička vesnici Rudoltice zastupovala 

ve  sporu o  vrácení dotace za  téměř 140 

milionů korun. „Podle některých cenových 

studií, které jsem měl možnost prostudo-

vat, se domnívám, že právnické služby to-

hoto charakteru lze pořídit až sedmdesáti 

násobně levněji, čili v tomto případě mohlo 

dojít k předražení až o sedm tisíc procent,” 

uvedl Ivo Kolomý ze sdružení Obce bez ko-

rupce. Útvar pro odhalování korupce a  fi -

nanční kriminality toto prošetřování údaj-

ně předražených služeb odložil a  žádné 

pochybení neprokázal, ne tak ÚOHS. Ten 

už v minulosti obec za nevypsání výběro-

vého řízení pokutoval a následné odvolání 

Rudoltic na začátku letošního roku zamítl. 

V odůvodnění uvádí i výši ostatních faktur, 

které starostka Mohelnice obci vystavila. 

„V  roce 2008 paní Hamplová fakturovala 

za  právnické služby Rudolticím 146 tisíc 

korun, v roce 2009 už 863 tisíc korun, v roce 

2010 pět milionů korun, v roce 2011 dalších 

42 tisíc korun a  předloni 30 tisíc korun,” 

píše v odůvodnění pokuty ÚOHS. Za práv-

ní služby tak obec zaplatila Janě Zwyrtek 

Hamplové přesně 6 220 265 korun.

Hamplová: Vzhledem k výši zakáz-
ky jde o odpovídající odměnu

„Podle mě je to celé nesmysl. Obec pře-

ce nemohla předvídat, že spor o  vrácení 

dotace ve výši 140 milionů korun vyhraji, 

a  tak nemohla předem stanovit ani výši 

odměny. Já jsem tu vesnici v podstatě za-

chránila od  bankrotu a  strávila nad tím 

kus života, čehož si jsou její zastupitelé vě-

domi, a proto mě takto odměnili,” vysvět-

luje starostka Hamplová, která zároveň 

rezolutně odmítla spojitost s  tím, že jak 

ona, tak i starostka Rudoltic Lenka Bártlo-

vá kandidují za  stejnou politickou stranu 

Nezávislí a dříve obě pracovaly pro ČSSD.

Sumy za  právní služby Jany Hamplové 

jsou ale trnem v oku také některým zastu-

pitelům v  další obci, ve  městě Chlumec, 

kde se právnička rovněž angažuje. Tam-

ní starosta Petr Maxa shodou okolností 

také kandidoval za Nezávislé a advokátka 

z Mohelnice zde získala nadlimitní zakáz-

ku opět bez výběrového řízení. „Za připo-

jení k  žalobě, což je text na  jednu stranu, 

si Jana Hamplová fakturovala půl milionu 

korun. Když jsem do  toho začal šťourat, 

rozepsali to na  více faktur. I  v  tomto pří-

padě už bylo podáno trestní oznámení,” 

uvedl René Volf z chlumecké opozice.

SDRUŽENÍ ZA NAŠE RUDOLTICE – PŘÍSPĚVEK

Lenka Bártlová, starostka obce
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Fotodokumentace rok 1985

  Obrazová dokumentace roku 

1985 se týká hlavně slavnostního 

dne u příležitosti oslav 100. výro-

čí trvání lokální dráhy Rudoltice 

– Lanškroun. Fotografie znázor-

ňují atmosféru oslav. Jsou zde 

vidět krojovaní cestující i dobově 

ustrojení zřízenci. Na  snímcích je 

dována byla v  roce 1984 a  po  dokončení 

byla dána do  provozu v  červnu roku 1985. 

Na  stavbě školky bylo odpracováno celkem 

30 904 brigádnických hodin. Prostavěny byly 

2 miliony 275 000,- Kčs. Dále byla provedena 

oprava střechy kulturního domu, rekonstruk-

ce mostu u  požární zbrojnice. V  roce 1985 

byla za brigádnické pomoci rodičů dětí v jes-

lích provedena údržba budovy, podřezány 

mokré zdi a opraveno sociální zařízení. V roce 

1986 by se měla provést výměna ústředního 

topení za  akumulační kamna. V  tělocvičně 

byla provedena rekonstrukce ústředního to-

pení s prodloužením na přísálí.

2. prosince byla konečně otevřena naše 

nová pošta v  budově Staré hospody, která 

se uvolnila po vystěhování jedné třídy zdej-

ší základní školy. O potřebnosti pošty v naší 

dosti velké obci nebylo pochyb. Bylo nám 

přiděleno směrové číslo 561 25.

Hlavní stavební akcí roku 1985 bylo zapo-

četí výstavby veřejného vodovodu v  Trpíku 

a  Damníkově. Bylo odpracováno celkem 

2  192 hodin. Stavba probíhá pod vedením 

s. Jiřího Hýbla, který vykonává nesmírně pro-

spěšnou práci pro nás všechny. Potýkáme se 

s  velkými materiálovými problémy, hlavně 

chybí kabely a trubky – jsou celostátně nedo-

statkovými materiály.

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XIII. ČÁST 

V  současné době má v  činnosti MNV stále 

rostoucí význam péče o životní prostředí. Za-

chování čistého ovzduší a vody, ochrana lesů, 

půdy, krajiny, účelné využití a  neškodné od-

straňování odpadů, péče o vhodné prostřední 

pro práci, bydlení i  rekreaci – to jsou životní 

otázky současných, ale i budoucích generací. 

Naše společnost vynakládá na ochranu život-

ního prostředí značné prostředky. Rovněž pro 

nás v obci mají význam sběry odpadových su-

rovin. V tom mohou velkou úlohu sehrát orga-

nizace NF. Agitační dvojice, které jsou složeny 

z  poslanců a  členů KSČ nebo organizací NF, 

by měly vyvinout větší aktivitu a  především 

jít sami příkladem. Většina společenských 

organizací NF se podílí na  práci s  mládeží. 

SPO má ustaven kroužek mladých požárníků. 

Místní organizace ČČK se každoročně podílí 

na  výcviku žáků ZŠ v  rámci získání odznaku 

„Mladý zdravotník“. Organizace zahrádkářů 

dvakrát do roka uskutečňuje besedy na sadě 

o šlechtění a pěstování stromů, o životě v pří-

rodě a významu ovoce a zeleniny, podílu lid-

ské práce na přetváření přírody. TJ Sokol, oddíl 

kopané má dvě družstva mladých, která jsou 

v  okresních soutěžích. Oddíl stolního tenisu 

má děti v  soutěži. Organizace SČSP pořádá 

pro děti ZŠ a MŠ dvě prodejní výstavy sovět-

ských hraček a knih. Knihovna pod vedením 

s. Kopecké získala v soutěži aktivity knihoven 

k 40. výročí osvobození čestné uznání.

ROK 1985 

Zápisy kronikáře p. Miloslava Šrámka

VÝZNAMNÁ POLITICKÁ VÝROČÍ

Rok 1985 byl rokem významných politických 

výročí. Hlavním se stalo 40. výročí osvobo-

zení naší vlasti sovětskou armádou. V rámci 

tohoto výročí proběhla v naší vlasti největší 

tělovýchovná událost za posledních pět let 

– Československá spartakiáda 1985. Některé 

podrobnosti k uvedeným událostem  se do-

čtete v  následujících statích zápisu. Oslavy 

osvobození byly završeny velkolepými vo-

jenskými přehlídkami v Praze a v Bratislavě, 

které se staly důkazem připravenosti našich 

ozbrojených sil k obraně vlasti.

Ale nyní již k  událostem v  naší obci v  roce 

1985. Rokem 1985 skončila i  pro naši obec 

Rudoltice tolik úspěšná 7. pětiletka. Ohléd-

neme-li se zpět, zjistíme, že za dobu posled-

ních pěti let se v naší vesnici mnohé změni-

lo. Byla dokončena největší stavební akce 

za  40  let – výstavba nové mateřské školy. 

O  samotné výstavbě toho bylo za  poslední 

tři roky napsáno dost, pouze rekapitulace. 

Stavba byla zahájena v  roce 1981, zkolau-
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VOLBY 
DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU 2014

DNE 19. ÚNORA 2014 BYLY ROZHODNUTÍM PREZIDENTA REPUBLIKY Č. 24/2014 SB. 

VYHLÁŠENY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 

PRÁVO VOLIT

  Kromě voliče – občana ČR (dosáhl 18 let alespoň 

ke  druhému dni voleb, není omezen na  svobodě 

z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenu své-

právnost k výkonu volebního práva) má právo volit 

do EP na území ČR také volič – občan jiného člen-

ského státu EU, a to za podmínky, bude-li nejpozdě-

ji ve středu 9. dubna 2014 přihlášen k trvalému nebo 

přechodnému pobytu na území ČR. 

  Aby volič – občan jiného členského státu EU mohl 

být v  ČR voličem do  EP, musí současně splňovat 

podmínku, že nejpozději v neděli 13. dubna 2014 

do  16.00 hod. sám požádá u  obecního úřadu pří-

slušného dle místa jeho pobytu buď o přenos údajů 

z dodatku stálého seznamu voličů (pokud je v něm 

již zapsán), nebo sám požádá o  zápis do  seznamu 

voličů pro volby do EP. Ti cizinci EU, kteří o zápis po-

žádali již v  r. 2004 nebo 2009 při předchozích vol-

bách do EP, již znovu žádat o zápis do seznamu voli-

čů pro volby do EP nemusí. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

  Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat 

ve  svém „domovském“ volebním okrsku, může 

na  základě vydaného voličského průkazu hlaso-

vat v  kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze 

na území České republiky, tedy ne v zahraničí u za-

stupitelského úřadu.

  Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě 

písemné žádosti podané obecnímu úřadu (popř. za-

stupitelskému úřadu). Žádost lze podat od 19. února 

2014 do čtvrtka 8. května 2014 do 16.00 hod. Písem-

ná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem vo-

liče (v případě podání žádosti poštou, popř. doručení 

jinou osobou). V případě osobního doručení žádosti 

voličem postačí, pokud pracovník úřadu ověří totož-

nost voliče pomocí platného občanského průkazu 

nebo cestovního dokladu. Žádost lze zaslat též v elek-

tronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným 

elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána 

prostřednictvím datové schránky.

V PÁTEK 23. KVĚTNA 2014 
od 14.00 do 22.00 hodin

V SOBOTU 24. KVĚTNA 2014

od 8.00 do 14.00 hodin
a

PROVEDENÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU JE NA ÚZEMÍ ČR UPRAVENO ZÁKONEM Č. 62/2003 SB., 

O  VOLBÁCH DO  EVROPSKÉHO PARLAMENTU A  O  ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE  ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ A DÁLE VYHLÁŠKOU Č. 409/2003 SB. K PROVEDENÍ TOHOTO ZÁKONA.

zřejmý i  velký zájem veřejnosti. Není zde koň-

ské spřežení, které trasu Rudoltice – Lanškroun 

absolvovalo 2x po silnici. Akce musela být z bez-

pečnostních důvodu zajišťována i veřejným po-

žárním sborem z  Lanškrouna, jednak pro onu 

bezpečnost, a  pak z  důvodu doplňování vody 

do tendru lokomotivy.
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Fotodokumentace rok 1985

A ještě několik údajů o životě v obci v roce 

1985. V  roce 1986 proběhnout c ČSSR vol-

by do  zastupitelských orgánů všech stup-

ňů. Protože se naše obec za  poslední roky 

co do počtu obyvatel rozrostla, stáváme se 

jedním volebním obvodem s počtem 29 po-

slanců ze současných 25.

Dále bylo žádáno, aby cesty, nepatřící sprá-

vě silnic, byly v zimních měsících ošetřovány 

státním statkem bez nároku na úhradu pali-

va technickým prostředkům.

Budovu „Rychty“, jak již bylo uvedeno v  loň-

ském zápisu, chtějí chovatelé jednak jako 

sklad, šrotovnu a  1x do  roka jako výstavní 

prostory pro výstavy domácího zvířectva. 

Ing. Tejkl zajistí dokumentaci k rekonstrukci.

I  v  roce 1985 bylo občany pomoženo ČSSS 

ve  všech zemědělských kampaních, hlavně 

při senoseči, žních a sběru okopanin. 

Bylo rovněž dohodnuto, že se v  roce 1986 

konečně začne s  asfaltováním hlavní cesty 

k  živočišnému středisku, aby nekonečný 

nepořádek ze splachů při deštích nekazil 

vzhled středu obce. Podnik Státní silnice ov-

šem nesouhlasí s asfaltováním a vůbec uží-

váním spojovací cesty mezi kravíny a hlavní 

silnicí Lanškroun – Česká Třebová.

O problémech s materiálem při výstavbě vo-

dovodu již bylo psáno. Chtěl bych jen doplnit, 

že v roce 1986 budu již moci slovem i fotogra-

fi í dokumentovat pokračování této největší 

i nejnáročnější stavby nastávající 8. pětiletky.

V budově kulturního domu nastala havarijní 

situace na sociálním zařízení. Z důvodů toho 

není možno splnit jednu z  hlavních pod-

mínek při pořádání zábav. Proto prakticky 

žádná zábavní akce za poslední období ne-

proběhla. Situaci bylo třeba urychleně řešit. 

Opravu pánských WC přislíbili provést čle-

nové SSM a mysliveckého sdružení.

Z  místní jednotky PS-VB byl vyloučen její 

velitel M. K. Stalo se tak na návrh rady MNV, 

která konstatovala, že jmenovaný je v  obci 

pasivní, členství v  jednotce využívá k osob-

ním cílům a  dovoluje ve  svém domě schá-

zení osob závadového charakteru i  přes 

upozornění. Návrh rady MNV potvrdilo a vy-

loučení uskutečnilo OO-VB Lanškroun.

O  školství v  Rudolticích toho bylo již v  této 

knize napsáno mnoho, počínaje zápisem pana 

řídícího Hoška. A opět dochází ke změnám.

Po dokončení nové mateřské školy se uvol-

nily dvě třídy ve  školce staré, která ovšem 

původně před 25 – 28 lety byla vystavěna 

jako posila školy. Jedna třída odešla z  bu-

dovy staré hospody, kam se nastěhovala 

pošta. A tak po úpravách se do staré školky 

nastěhuje jedna třída školy a  školní druži-

na. Místo po  družině ve  škole bude využi-

to jako kabinet. Opravu provádí s  velkým 

nadšením a  obětavostí prakticky sám ře-

ditel základní školy s. Zdeněk Řeháček. Je 

již dokončena třída a pracuje se na úpravě 

budoucí družiny.

Koncem roku, resp. na  Nový rok 1986 pro-

vedl náš občan Z. J. hanebný čin. Při jízdě 

vlaku z  České Třebové hrubým způsobem 

obtěžoval a  nakonec zapříčinil vypadnutí 

mladé průvodčí z jedoucího vlaku. Průvodčí 

byla s těžkým zraněním nalezena v kolejišti. 

Pachatel byl brzo po činu dopaden. Na svo-

bodě si pobyl pouze 4 měsíce, kdy před-

tím odpykával trest odnětí svobody a  7 let 

za podobné násilnictví.

O důležitosti odpadových surovin v hospo-

dářství republiky svědčí i výše rozepsaných 

úkolů, které stanovuje obci nadřízený or-

gán – okresní národní výbor. Uvádím plán: 

žlezo 29  484 kg, papír 18  465 kg, barevné 

kovy 683 kg, akumulátory 1123 kg, textil 

1  404 kg, sklo 1  600 kg, seno 90 tun, skot 

3 kusy, ovce 8 kusů.

Poslední tři údaje jsou z oblasti zemědělství. 

I  to svědčí o  snaze produkovat potraviny 

i mimo kolektivní zemědělskou velkovýrobu.

Uvedené údaje v oblasti druhotných suro-

vin nebyly všechny splněny, neboť jsou po-

dle mého názoru v některých druzích příliš 

vysoké. Například kde stále brát tolik želez-

ného šrotu, když stodoly prakticky zmizely 

a  běžným domácím šrotem není možné 

uvedených 2  90 q splnit. Ale toto nechme 

na posouzení jinými kompetentnějšími lid-

mi ovládanými organizacemi.

KULTURNĚ – VÝCHOVNÁ OBLAST

Kulturní a školská komise MNV zhodnotila 

Jednotný plán kulturně – výchovné čin-

nosti na  rok 1985 a  konstatovala, že byl 

vcelku splněn. Byly provedeny 3 přednášky 

z oblasti marx-leninismu, filozofie a politi-

ky KSČ a  3  přednášky z  občanské výcho-

vy. Navíc proběhly 2x Hovory s  mládeží. 

Celková účast občanů je asi 350. Dále se 

uskutečnily 4 výstavy, 5 tanečních zábav 

s účastí cca 140 obyvatel.

Obdobným způsobem je sestaven plán 

na rok 1986. V něm se objevují hlavně akce 

související s  nastávajícími událostmi roku 

– XIII. sjezdem KSČ, volbami do  zastupi-

telských orgánů všech stupňů a  oslavami 

65. výročí založení KSČ.

POČASÍ

Celkově je možno rok 1985 charakterizovat 

jako rok chladnější a  vlhčí. Na  začátku roku 

přišly velké mrazy, které nadělaly obrovské 

škody. Jaro bylo zprvu suché, ale potom zača-

ly deště, které trvaly téměř dva měsíce. Kom-

plikovalo to senoseč a později i samotné žně. 

Srážky poněkud snížily vláhový defi cit vytvo-

řený v letech 1982 – 1983. V době dešťů došlo 

i ke katastrofálním záplavám, hlavně na střed-

ním a východním Slovensku a na severní Mo-

ravě. Škody, hlavně na  polních kulturách, šly 

do stovek milionů korun.

Podzim sám již byl velmi suchý, což svědčilo 

hlavně cukrovce a opožděným žním. Špatně 

se prováděla orba, tupila se ostří pluhů, trakto-

ry musely být spřahovány. Tyto práce přerušil 

nezvykle brzký příchod zimy – 12. listopadu, 

a to zimy jak se patří. Teploty až minus 15°C, 

20 – 30 cm sněhu. Po 14 dnech přišla obleva, 

sníh pomalu sešel a zemědělci mohli dokončit 

orbu a sběr cukrovky.

ZEMĚDĚLSTVÍ

I  když rok byl vlhký a  chladný, byl pro ze-

mědělce jedním z  nejúspěšnějších. Obilí se 

sklidilo téměř 12 mil. Tun, tedy opět rekord, 

rekord padl i v cukrovce. U nás v Rudolticích 

narostlo dostatek objemné píce na stážování. 

Stovky aut píce byly navozeny do  senážních 

jam a věží. Na zdejší farmě státního statku se 

však plán ve výrobě obilovin nepodařilo splnit. 

V této souvislosti bych si dovolil kritiku na ně-

které praktiky zdejšího hospodaření. Možná, 

že je to způsobeno všeobecným nedostatkem 

pracovníků, ale způsob ošetřování polí a hos-

podaření např. s  chlévskou mrvou se mi zdá 

nedobrý. Mrva je vyvážena doprostřed úrod-

ných polí a je rozmetávána až třeba druhý rok. 

Takových hromad je po poli celá řada, i když by 

bylo možno ji umísťovat mimo pozemek, kde 

je neúrodná půda. Takto je blokována velká 

výměra, která by mohla být využita pro výrobu 

plodin. Letos se v Rudolticích pěstovaly hlavně 

traviny, jetele, pšenice a  ječmen. Nebyla cuk-

rovka, řepa, kukuřice ani okopaniny.

Byly čištěny potoky v  polích, státní statek 

dokončil výstavbu bytovky u II. sídliště. 

OSLAVY 100 LET DRÁHY 
RUDOLTICE – LANŠKROUN
 
Letos, tedy v  roce 1985, uplynulo již 100 let 

od  otevření lokální železniční tratě Rudoltice 

– Lanškroun. Oslavy proběhly opravdu dů-

stojně, a to přesně v den stého výročí, tedy 1. 

června 1985. Oslavy pořádal ZV ROH stanice. 

Přípravy se účastnili všichni zaměstnanci. Kon-

certovala dechovka ZK železničářů z  České 

Třebové. Slavnostní projev v Rudolticích a ote-

vření trati do druhého století se symbolickým 

přestřižením pásky provedl Ing. J. Schmid.

Historický vláček se strojem 422025, služeb-

ním vozem a  třemi vozy řady Ci absolvoval 

10 jízd.  V Lanškrouně byla souprava uvítána 

náčelníkem stanice. Škoda, že se této vzác-

né události nezúčastnili zástupci městských 

orgánů. Celkový dojem zpestřily historické 

uniformy železničářů a  skupina cestujících 

v dobových krojích. Účast obyvatel byla i přes 

nepřízeň počasí velká. Menší byla už návštěva 

na výstavce a zajímavé besedě ve Společen-

ském domě ROH.

Ve spolupráci s Osvětovou besedou v Rudolti-

cích byla vydána jednoduchá brožurka, která 

bude součástí této kroniky. Celá akce byla při-

pravována již dlouho předem. Nebylo snadné 

soustředit technickou dokumentaci a provést 

úpravu nádraží, hlavně v Lanškrouně, aby vše 

proběhlo důstojně. ČSD nemá k  těmto úče-

lům své stroje ani vagony. Lokomotivu i vozy 

zapůjčilo Národní technické muzeum v Praze. 

A tady začala složitá cesta. Přezkoušení stroje, 

připravení soupravy při rychlosti 40 km/hod. 

na tak frekventované trati jako je Praha – Česká 

Třebová, odstranění závad, shánění odborníků 

na vyzdění kotle a další.

Je třeba poděkovat všem obětavcům,  kteří 

přispěli k důstojnému završení 100 let pro-

vozu na trati Rudoltice – Lanškroun.

Bude jistě zajímavé povědět si něco o vlast-

ním provozu současnosti v  naší stanici Ru-

doltice. Denně zde projíždí 220 – 230 vlaků. 

Ve  12 hodinových směnách se zde střídají 

výpravčí, signalisté a staniční dělník. Na den-

ní směnu nastupují osobní pokladní, náčel-

ník stanice a mazačka výměn. Obsluhu vlaků 

do  Lanškrouna po  stránce strojové provádí 

lokomotivní DEPO Česká Třebová a železnič-

ní stanice v  České Třebové po  stránce per-

sonálu. S  ohledem na  svršek se může vézt 

do Lanškrouna pouze 330 tun, to je nejvíce 

10 vozů. Proto se do Lanškrouna někdy vše 

neodveze a  vozy zůstávají v  Rudolticích. 

Údržbu tratě do Lanškrouna provádí okrsek 

Rudoltice.

A  něco ze statistiky. Stanice Lanškroun pat-

ří pod stanici Rudoltice, proto jsou některé 

údaje společné. V roce 1984 průměrné denní 

výkony: Vlaků 245, posun 12,5 hod., naloženo 

13 vozů, vyloženo 17 vozů. Z Lanškrouna bylo 

odvezeno za  rok 51 305 tun zboží, do Lanš-

krouna 118  926 tun zboží. Denně prodáno 

476 jízdenek, 173  000 kusů jízdenek za  rok. 

Tržba 1,4 mil. Kčs za  měsíc. Největšími do-

pravci jsou Východočeské státní lesy, Výcho-

dočeské papírny, Tesla a Uhelné sklady.

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 – XIII. ČÁST PAMĚTNÍ KNIHA OBCE RUDOLTICE, 1945-1989, s. 426–462
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Připravila Marcela Macháčková
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  Na  uvedených fotografi ích je 

vidět onu překrásnou atmosfé-

ru červnových spartakiádních dní 

v Praze na Strahově. Ve 12 skladbách 

vystoupilo přes 150  000 cvičenců 

a  cvičenek. Těžko říci, která skladba 

byla nejlepší, to je věc názoru kaž-

dého a hlavně názoru různých věko-

vých generací. Pro všechny ale bylo 

nezapomenutelné cvičení příslušní-

ků armády. Dokonalost, preciznost, 

rychlost, to byla hlavní aktiva tohoto 

vystoupení. Důležité je, že spartakiá-

da znamenala zvýšení tělovýchovné 

aktivity do  dalších měsíců v  každé 

jednotě, v každé škole.



KURZ PRVNÍ POMOCI U HASIČŮ

V POSLEDNÍ ÚNOROVÝ DEN SE V MÍSTNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICI KONAL KURZ PRVNÍ POMOCI, KTERÝ POŘÁDAL 

NÁŠ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA TOMTO ČTYŘHODINOVÉM ŠKOLENÍ BYLA PANÍ JITKA 

SÝKOROVÁ, KTERÁ JE JIŽ LETITOU OBYVATELKOU NAŠÍ OBCE A PRACUJE PRO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ.

Starosta hasičů p. René Žáček na  tento kurz přizval   kromě členů 

místního hasičského sboru i  sbor dobrovolných hasičů z  Dolního 

Třešňovce, ale také i  místní fotbalisty. Prostory „hasičárny“ se tak 

po  16. hodině zaplnily poměrně četným počtem zájemců o  zna-

losti, jak poskytnout první pomoc v  případě autonehody, zásahu 

elektrickým proudem, krvácení, dušení či tonutí. Naučili jsme 

se zanalyzovat prvotní situaci, ale i  resuscitovat v  případě, že 

postižená osoba je v bezvědomí, nedýchá a má zastavenou srdeční 

činnost. Paní Sýkorová poutavě přednášela o  technikách obnovy 

základních životních funkcí, a to jak u dospělé osoby, dospívajícího 

dítěte, tak i u novorozeněte. Každý z posluchačů si přímo na místě 

vyzkoušel masáž srdce i umělé dýchání na fi guríně, kterou pro tyto 

účely zapůjčil ČČK.

S  paní Jitkou Sýkorovou se v  naší obci u  podobných akcí neset-

káváme poprvé. V roce 2011 jsme ji mohli potkat na akci „Loučení 

s  létem“, která se uskutečnila na  sídlišti Zámeček. Děti, které se 

účastní Příměstského tábora Rudoltice, se s ní rovněž měly možnost 

vidět při podobné přednášce na jednom z jeho předchozích turnusů.

Páteční odpoledne, které jsme společně s  našimi hasiči strávili u  za-

jímavé přednášky, bylo skutečně příjemné. Členové sboru připravili 

pro všechny posluchače nejen zajímavé a  poučné téma, ale i  bohaté 

občerstvení a  příjemnou přátelskou atmosféru pro nás pro všechny, 

za což jim určitě patří velký dík.

Lenka Bártlová, starostka
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RUDOLTICKÝ ZÁMEČEK TO NEMÁ LEHKÉ, 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 
UPLYNULÝM  

Po  loňské velmi úspěšné účasti na  celostátní 

akci Hradozámecká noc, kdy se Zámeček s 267 

návštěvníky umístil mezi 73 objekty na  krás-

ném 28. místě, sedmá sezona skončila.

Na podzim se ve sklepení ještě natáčel klip 

skupiny historického šermu Balestra, byla to 

další z  možností využití zajímavých prostor 

pod věží. Filmaři i šermíři se opravdu při na-

táčení vyřádili, do  pozdních nočních hodin 

se po sklepení procházel hrabě Monte Chris-

to a  další postavy v  dobových kostýmech, 

i skřítkovský poklad se při natáčení hodil.

Dalo mi pak dost práce zase umístit skřítky zpět, 

aby zase mohli střežit zámecké sklepení i  po-

klad a návštěvníci si mohli do něj hodit korálek 

pro štěstí, jak se stalo na Zámečku už tradicí.

Bohužel jsme se vrátili i k méně příjemným 

tradicím. Na Zámečku zatím opět nefunguje 

občerstvení, a  když byla odpojena elektři-

na, ani nepoteče voda a nebude možné ani 

zatím používat  WC. Doufám, že se podaří 

na  prázdninové měsíce získat prostředky 

na  pronájem mobilního WC pro návštěvní-

ky. Zkusím zajistit možnost prodeje alespoň 

menších balení pitné vody na  základní ob-

čerstvení pro všechny, kteří přijdou pěšky, 

nebo po cyklostezce přijedou na kolech.

CO BUDE NOVÉHO V ZÁMECKÉ VĚŽI

V prvním patře přibývají knofl íky, připravuje 

se výstavka o tradiční ruční výrobě knofl íků 

v okolí, kterou se dříve živilo hodně rodin. 

Pokud by měl někdo z  dob, kdy se nitěné 

knofl íky ručně vyráběly, jakékoli informace, 

materiál či dokumenty, velmi ráda bych vy-

stavila třeba i jen fotografi e těchto předmětů.

Bude instalována třetí vitrínka na  vystavení 

těch nejzajímavějších knofl íků ze stále se roz-

šiřující sbírky a  doufám, že se také rozšíří vý-

stavka drátenická o nové exponáty i fotografi e 

výrobků členů cechu uměleckých dráteníků. 

Protože nedostávám žádné prostředky na pro-

voz jako státní objekty nebo muzea ve správě 

měst, jsem odkázána na  vstupné a  sponzor-

skou podporu, pokud chci cokoli na Zámečku 

vylepšit, udělat nové fotografi e nebo infor-

mační materiály. 

Druhé patro věže má stále volné prostory 

a dala by se zde instalovat výstava dětských 

prací, pokud by některá škola nebo jiná, třeba 

nejen dětská organizace měla zájem, v minu-

losti se takovéto výstavky návštěvníkům líbily.

Dala by se zde umístit třeba i  stálá výstava 

keramických či jiných výrobků odolných proti 

vlhku, možností a  prostoru je v  tomto patře 

stále ještě dost. 

Zájemci o uspořádání výstavy svých 

prací na Zámečku by se mi měli ale 

co nejdříve přihlásit, je třeba vše po-

třebné připravit tak, aby od  června 

mohli už návštěvníci prohlížet nové 

výstavky.

JE MOŽNO SE PŘIHLÁSIT BUĎ 

NA TEL.: 776 642 277  NEBO E-MAIL: 

kastelankazam@seznam.cz, 

ráda všem tvořivým zájemcům 

odpovím. 

Na prohlídku je nutné se přihlásit také na těchto 

kontaktech, na Zámečku letos nebudou pravi-

delné provozní hodiny, není to bohužel možné.

První letošní návštěvníci si ale už do návštěv-

ní mapy svůj špendlík zapíchli.

SBÍRÁNÍ KNOFLÍKŮ STÁLE 
POKRAČUJE

Stále se také sbírají jakékoli knofl íky, ještě 

pořád jich není na Zámečku ten milion, kte-

rý jsem si dala jako cíl. Nejen v knofl ících, ale 

i  v  korunách získaných pro handicapované 

bych ráda dosáhla této částky, snad se to 

s pomocí všech, kterým není lhostejné dění 

na  Zámečku ani potřeby méně zdravých 

spoluobčanů, podaří.

Letošní rok bude pro Zámeček těžký, přesto si 

ho budou moci návštěvníci, pokud to okolnos-

ti dovolí, i za těchto složitých provozních pod-

mínek prohlédnout. Ve sklepení zažijí roman-

tické osvětlení více než 50 svíčkami a je dobře 

vzít si při plánované návštěvě baterku pro vět-

ší bezpečnost pohybu po méně osvětlených, 

a přesto zajímavých sklepních prostorech.

Musím se také zmínit o  tom, že letos každo-

roční zámecké oslavy ani Knofl íkiádu pořádat 

nemohu, jak to bude v dalším roce, zatím není 

jisté. Je to škoda, ale podmínky pro pořádání 

akcí letos bohužel jsou natolik nevyhovující 

a jsou i další důvody, že se pořádání akcí mu-

sím letos vzdát. Jak to bude dál, se uvidí, na Zá-

mečku není nikdy nic jisté ani nyní, ani nebylo 

v minulosti, to ale neznamená, že se nebudu 

snažit o zlepšení podmínek.

CO SE DOZVÍ ČTENÁŘI PŘÍŠTĚ

Některé informace z přeložených historických 

materiálů připravím do příštího čísla, zároveň 

i na Zámečku bude možno se dozvědět něco 

nového z historie. Stále se nedaří získat věro-

hodné údaje z let po druhém požáru, o dění 

na zámku mezi roky 1721 až 1754 je jen velmi 

málo údajů, bylo by jistě zajímavé se dozvědět 

víc o této době. Třeba se to někdy podaří.

Přeji krásné jarní dny 

Krasava Šerkopová
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Fota: Krasava 
Šerkopová

ALE NEVZDÁVÁM TO
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DAVID 
DEYL

KDY: PÁTEK 13. ČERVNA 2014 

od 21.00 hod.

KDE: AREÁL TJ SOKOL 

RUDOLTICE

Vstupné: 100 Kč; 

děti do 15 let zdarma

36 ČÍSLO 1/2014, BŘEZEN

 ŘÍJEN 2013

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI 2014

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC TJ SOKOL

 1. 5. PRVOMÁJOVÁ VESELICE KSČM/LKŽ

13. 6. KONCERT – DAVID DEYL OBEC

13.-15. 6. RUDOLTICKÁ POUŤ OBEC

28. 6. 10. VÝROČÍ BACHADEJ BACHADEJ

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

11. 10. DEN SENIORŮ – EVA A VAŠEK OBEC
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