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VÍTE, ŽE...

● počet obyvatel obce v červnu 2007 stoupl již na 1358 a průměrný věk klesl na 
34,79 let?

● na sídlišti Zámeček bydlí 343 lidí, což činí čtvrtinu obyvatel Rudoltic?

● na Zámečku je obydleno 13 bytových domů po 13 bytech?

● 14. bytový dům bude nastěhován k 1. 7. 2007?

● pouť v rudoltickém kostele se slaví 29. 6., na svátek sv. Petra a Pavla?

● 7. 7. 2007 bude slavnostně otevřena věž Zámečku?

● 9. 9. 2007 se bude konat vítání nových občánků Rudoltic?
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
2. číslo nového Rudoltického zpravodaje přichází do vašich rukou se začínajícími letními 

prázdninami. Přináší články věnované životu v obci, a to z mnoha různých úhlů – tentokrát 
z pohledu paní místostarostky, učitelek místní školy i obyvatelky sídliště Zámeček. Zčásti je 
také  věnováno  věži  Zámečku,  neboť  7.  7.  2007  bude  opět  po  mnoha  desetiletích 
zpřístupněna  pro  veřejnost.  Absolvujete  krátký  výlet  do  budoucna  s panem Přemyslem 
Kokešem, který nás v rozhovoru seznámil s tím, co plánuje se stavbou a jejím okolím.

A až se někdy budete v letošním parném létě nudit, vezměte svůj fotoaparát a foťte 
o sto šest, abyste se mohli zapojit do letní fotografické soutěže „Rudoltice netradičně“, 
která byla vyhlášena. Ale pozor, uzávěrka soutěže je 10. září, abychom ji stihli vyhodnotit 
do vydání příštího čísla.

A  nezapomeňte sledovat  i  nadále webové stránky obce  www.rudoltice.cz,  kde se 
vždy  dozvíte  o aktuálním  dění,  toto  číslo  zpravodaje  si  tam  také  můžete  stáhnout 
v celobarevné podobě a poslat ho e-mailem svým známým z jiných koutů republiky.

Pěkné léto přeje redakce Rudoltického zpravodaje

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané,

uběhlo již celých sedm měsíců, co jste svými hlasy rozhodli a z nás se stali zastupitelé 
obce Rudoltice. Dnes již mnozí litují, že dali hlas nám, protože mají pocit, že se nic nezmě-
nilo...

Vstup do komunální politiky nebyl pro nás nováčky rozhodně snadný a nebylo příjemné 
slýchat poznámky jako ,,Co ty baby chtějí tady dělat” či ,,Dáváme jim tak maximálně tři 
měsíce” a podobně. Prostě byli a jsou mezi námi tací,  kteří nás již předem odepsali.  Já 
osobně nikdy nezapomenu na tu přímo nepřátelskou atmosféru na prvním veřejném zase-
dání po volbách. Připadala jsem si jako před trestním senátem, přitom jsem nic neprovedla, 
jen  jsem si  dovolila  kandidovat  a  dát  obci  k dispozice  svůj  volný  čas  a  své  soukromí, 
protože jsem zaměstnaná, funkci místostarostky vykonávám ve svém volném čase.

Do  komunální  politiky  jsem vstupovala  s tím,  že  chci  obci  Rudoltice  pomoci  zajistit 
takové samozřejmé věci jako jsou chodníky, kanalizace, dům s pečovatelskou službou pro 
starší  spoluobčany  a  vůbec,  řešit  běžné  problémy,  které  občanům znepříjemňují  život. 
Protože pro mě jsou Rudoltice především obec jako taková, ne pouze Zámeček. O ten se 
dostatečně stará pan starosta. A ať se nám to líbí či ne, obec strádá a ještě strádat bude, 
dokud se Zámeček nedobuduje. Prostě a jednoduše, pro obec zatím nezbývají peníze. O to 
víc mě mrzí, že část nájemníků ze Zámečku si vůbec neváží toho, že je obec Rudoltice při-
jala  a  poskytla  jim slušné bydlení  na  úkor  občanů v obci.  Vím,  že  většina obyvatel  na 
Zámečku je slušná, spořádaná a řádně platící, bohužel jsou i černé ovce, které si nedokáží 
vážit toho, co pro ně jiní zbudovali. Ničí a devastují a vůči svým sousedům se chovají mírně 
řečeno nevhodně. Zapomínají, že byty jsou obecní a smlouvy na dva roky...

Závěrem bych chtěla požádat všechny spoluobčany o shovívavost a pochopení, zatím 
se učíme a samozřejmě děláme i chyby, jsme pouze lidé. Ale chybami se člověk učí, hlavně 
těmi svými. A když navíc nenajde ochotu pomoci u zkušenějších, pak je to těžké. Ono se 
lépe kritizuje než radí. Také bych Vás všechny chtěla požádat, abyste vlastním přičiněním 
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nezhoršovali  vzhled naší obce. Plastové láhve, obaly od sladkostí,  krabičky od cigaret a 
další podobné „ozdoby” zdobící okolí silnice patří do koše. Je to přece naše obec, my v ní 
žijeme a nemělo by nám být lhostejné jak vypadá, je to nakonec vizitka nás všech. Stačí, že 
okolí ,,zdobí” vysoká tráva. Uvítali bychom brigádníky na sekání. Pracovitého zaměstnance 
na veřejnoprospěšné práce jsme zatím nesehnali. 

Za sebe vám mohu slíbit, že se budu snažit ze všech sil, abych byla této obci a jejím 
občanům prospěšná. Pokud se najdou mezi vámi lidé, kteří budou ochotni jakkoli pomoci, 
budu vděčná, protože to, co děláme, neděláme jen pro sebe.

KRYTÝ BAZÉN – ANO ČI NE?

Musím předeslat, že tento článek vznikl neplánovaně a k jeho napsání mě přiměly dota-
zy a reakce skupiny občanů na veřejném zasedání OZ Rudoltice dne 12. 6. 2007.

Byly mimo jiné vzneseny dotazy, kdy proběhne oprava sítě obecních cest, a zda obec 
počítá s budováním kanalizace. Ve svých odpovědích jsem moc konkrétní nebyla, protože 
tato problematika je spíše doménou pana starosty, který se ovšem zasedání neúčastnil. Co 
však vím určitě, je to, že v současné době nejsou peníze na podobné projekty a obec do 
počtu 2000 obyvatel není povinná budovat kanalizaci, což ovšem neznamená, že bychom ji 
budovat nechtěli, právě naopak. Bohužel, pořád narážíme na stejný problém – peníze. Moje 
odpověď občany samozřejmě neuspokojila a dostalo se nám pokárání, že zatímco nemáme 
finanční prostředky na cesty a kanalizaci, chceme budovat krytý bazén na Zámečku. 

Ano, na první pohled je to nesmysl, ovšem záleží na úhlu pohledu. Bazén není náš 
výmysl,  tento  záměr  byl  zpracován mnohem dřív,  než  jsme  se  my stali  zastupiteli.  To 
ovšem neznamená, že budeme bořit vše, co vymysleli či udělali naši předchůdci. Peníze na 
vybudování bazénu by byly z jiných zdrojů a na naše cesty ani kanalizaci se použít nedají. 
Současný upravený projekt krytého bazénu  zřejmě podpoří i město Lanškroun, protože by 
se stal spolu s lanškrounským aquaparkem součástí celku pro využití volného času občanů 
Lanškrounska. Teď bude záležet na tom, zda tyto záměry uspějí a dostanou zelenou, a tím i 
dotace z fondů EU.

Existence krytého bazénu by znamenala i 
pár  pracovních příležitostí  pro  naše občany. 
Námitky,  že bazény jsou v České Třebové a 
Ústí  nad  Orlici  a  že  si  tam zájemci  mohou 
zajet,  jsou  z mého  pohledu  jednostranné. 
Zajet  si  tam  může,  kdo  na  to  má. 
Samozřejmě čas i peníze. Vstupné do bazénu 
samozřejmě  něco  stojí,  přidáme-li  k  tomu 
cenu za jízdenku, případně benzín, stává se 
koupání  pro  mnohé  nízkopříjmové  skupiny 
obyvatel  nedostupné,  o časové  ztrátě 
nemluvě.  Měli  bychom vzít  v úvahu  věkový 
průměr našich občanů, který činí necelých 35 
let. Chceme-li, aby našimi občany zůstali, musíme jim vytvořit odpovídající podmínky. To, že 
neumím plavat  já,  neznamená,  že to neumožním jiným.  Budu mnohem raději  potkávat 
mladé spokojené lidi, než znuděné puberťáky válející se po lavičkách a čekárnách.

Tak to vidím já jako matka, babička, i jako občan.
Erika Kohoutová
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ODPADY V OBCI

Dnes se spolu podíváme, jak to vypadá s odpady v Rudolticích.

V dnešní době máme v obci zajištěn sběr plastů spolu s tetrapaky (do stejného, žlutého 
kontejneru), bílého skla (bílý kontejner), barevného skla (zelený kontejner) a na Zámečku 
navíc papíru (modrý kontejner). To je vše, co se týče tříděného sběru do kontejnerů. Vyvá-
žení a další dotřiďování tohoto odpadu pro naší obec zajišťuje společnost EKOLA České Lib-
chavy. 

V naší obci také funguje mobilní sběr odpadu, 
který již zajišťuje více subjektů. Dvakrát do roka 
společnost  Ekola  České  Libchavy  uskuteční 
mobilní sběr nebezpečného a nově i objemného 
odpadu.  Tento  mobilní  sběr  se  provádí 
zastávkovým  způsobem  a  pracovníkům  Ekoly 
můžeme odevzdat jak odpad nebezpečný (barvy, 
laky,  ředidla,  oleje,  léky,  baterie,  autobaterie, 
zářivky, televize, lednice – ale ne sporáky), tak i 
odpad,  který nelze již  žádným jiným způsobem 
vytřídit a nevejde se do popelnice (hadry, staré 
oděvy, matrace, čalounění, nábytek, autosedačky 
– ale ne bioodpad).

Dalším subjektem je  TJ  Sokol  Rudoltice,  který dvakrát  do roka pořádá mobilní  sběr 
starého železa. Tento mobilní sběr fotbalisté provádějí objížďkovým způsobem (dům od do-
mu). Posledním „sběratelem“ je Základní škola a Mateřská škola Rudoltice, která po celý 
rok přijímá od občanů starý papír.

Když nepočítám sběr komunálního odpadu, je to vše, čeho se lze v naší obci zákonně 
zbavit. Je mi jasné, že dosavadní způsob odběru odpadů a množství druhů odpadů možných 
skrze  odpadové  hospodářství  vyhodit,  není  dostačující,  a  děláme  vše  pro  to,  aby  se 
podmínky likvidace odpadů v naší obci zlepšily.

V nedávné době jsme zavedli sběr tetrapaků do společných nádob s plasty a nově se 
povedlo mobilním způsobem odebírat od občanů objemný odpad. Na Zámečku je také za-
veden sběr starého papíru, který se bohužel nedaří sbírat bez problémů. Častým problé-
mem jsou nesložené krabice, které zabírají velké množství místa v kontejneru, a mastný či 
jinak znečištěný papír, který patří mezi ostatní komunální odpad.

Do budoucna bychom rádi rozšířili sběr starého papíru po celé naší obci. Papír by se 
měl ukládat do kontejnerů modré barvy.  Pokud tento záměr bude odsouhlasen zastupi-
telstvem obce, počítá se s rozšířením sběru papíru v druhé polovině tohoto roku.

Další surovina, jejíž sběr by se u nás mohl zavést, je sběr starého železa. Teď možná 
namítáte, proč sbírat něco, o co se již někdo stará? V tomto případě by však šlo o sběr 
drobného železa. Jednalo by se hlavně o různé plechovky (ne od barev), kovové kuchyňské 
náčiní, drobné kovové předměty, hřebíky apod. Velké kusy by nadále sváželi fotbalisté. Ale 
to je otázka budoucnosti.

Jelikož se často v komunálním odpadu z popelnic vyskytují baterie, nabízí se sběr toho-
to odpadu. Protože se jedná o nebezpečný odpad, který by se mimochodem neměl vůbec 
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dostat do popelnic, odevzdávaly by se baterie do speciálního malého kontejneru, který by 
se mohl na zkoušku umístit ke Konzumu v centru obce. Tento sběr je ve fázi zjišťování infor-
mací.

Často se mě lidé ptají na sběrný dvůr. Sběrný dvůr v obci by jistě byl dobrá věc, ale je 
těžké najít ten správný pozemek pro jeho zbudování. Každý sběrný dvůr má svá pravidla a 
musí ctít zákony. Po dlouhém hledání vhodného pozemku jsme přišli na pozemek Pozemko-
vého fondu ČR, který by se pro provoz sběrného dvora hodil, ale zatím nebyl z vyšších míst 
schválen převod tohoto pozemku. 

A tím jsem se dostal asi k nejdiskutovatelnějšímu druhu odpadu. Jedná se o bioodpad. 
Již dlouho přemýšlím, jakým způsobem by se tento odpad dal sbírat. V zásadě jsou dvě 
možnosti,  které  mají  svá  pro  a  také  proti.  Bioodpad  by  se  dal  sbírat  jako  v některých 
městech, tedy nechávat si jej vyvážet na kompostárnu nebo skládku. Jelikož naše obec ani 
jedno ani druhé nevlastní, náklady na uložení tohoto materiálu by byly příliš velké, a to 
nemluvím o přepravě velkého množství objemu, který by občané dohromady vyprodukova-
li.

Aby obec mohla provádět  sekání obecních a jiných pozemků,  vytvořila mezideponii 
trávy. Tato, jak já neformálně a nesprávně říkám, „kompostárna“ slouží zatím pouze pro 
účely obce, tedy pro ukládání trávy z pozemků, které posekají naši brigádníci. Všimněte si 
slůvka  „zatím“.  Rádi  bychom  jednou  umožnili 
našim občanům vyvážet  trávu,  nebo  ji  od  nich 
svážet na tuto „hromadu“, ale vše záleží na tom, 
jak  se  my,  občané,  budeme  chovat.  Co  tím 
myslím? 

První  hromadu,  ze  které  by  se  měl  časem 
stát  čistý  kompost,  jsme  začali  navážet  teprve 
v druhé  polovině  minulého  roku.  V jarních 
měsících se začalo navážet na druhou kupu, ale 
již  při  prvním příjezdu na místo jsme zjistili,  že 
někteří občané sami začali na již uzavřenou kupu 
navážet  trávu.  A  nejen  tam.  Kupičky  byly 
všemožně roztahané po celém pozemku.  Což o 
to,  to  by  zas nebyl  takový  problém.  Bohužel  s tou trávou navezli  a  stále  naváží  i  jiný 
nepořádek, který budoucí kompost znehodnocuje a již se nedá nijak použit, nebo jej někam 
vyvést.  Mám  velké  obavy,  že  časem  by  se  naše  „kompostárna“  mohla  stát 
nekontrolovatelnou skládkou všeho možného (teď jich v katastru naší obce eviduji na 40), 
proto bude tento obecní pozemek obehnán provizorní ohradou a bude-li navážení čehokoli 
dále  pokračovat,  budeme  nuceni  tento  obecní  pozemek  uzavřít  a  hledat  nový.  A  najít 
pozemek pro tyto účely, a k tomu obecní, není jednoduché. Tento pozemek nesmí být uvnitř 
obce, ani z návětrné strany k obci. Jistě víte proč.

Chtěl bych, aby v naší obci fungovala kompostárna, kam bychom i my, občané, mohli 
ukládat posekanou trávu nebo seno, ale vše záleží  jen a jen na nás,  na občanech, jak 
k tomu budeme přistupovat, jak se budeme umět chovat, co vše vyhodíme na sousední cizí 
pozemek.

Richard Kohout

Vyzýváme vlastníky pozemků, aby dbali na pravidelné sekání svých travnatých ploch 
a tím přispívali k dobrému vzhledu obce. 
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O JEZÍRKU POD OBECNÍM ÚŘADEM

Určitě většina z vás znáte park s jezírkem pod obecním úřadem. Celý park vznikl z části 
zahrady  staré  školičky,  v němž  před  několika  lety  společnost  Vision  zbudovala  jezírko 
s vodotryskem. Ve své době bylo jezírko chloubou naší obce.

Jezírko umístěné pod klenbou korun statné lípy a dvou osik bylo lemováno kamenným 
břehem. V létě byla vodní hladina poseta květy leknínů a dalších vodních rostlin, pod nimiž 
proplouvaly barevné rybky. Jezírko bylo také opatřeno vodotryskem a umělým osvětlením. 
Na  jezírko  byla  radost  pohledět.  Jezírko  často  navštěvovali  maminky  s  dětmi  a  starší 
spoluobčané, jakož i učitelky s dětmi ze základní a mateřské školy.

Jak plynul čas, postupně přestával fungovat vodotrysk a hladinu jezírka a okolí začaly 
zdobit pohozené papírky, nedopalky od cigaret a PET lahve. Ze začátku nebylo úmyslné 
poškozování a nedbalé pohazování odpadků v tak velké míře, a tak se o úklid okolí, čištění 
jezírka a opravu vodotrysku a laviček starala společnost Vision, škola, brigádníci a další 
dobrovolníci.

Postupem času  však  musel  být  z jezírka  vyjmut  stále  poškozený  vodotrysk  a  také 
rybičky  musely  být  vystěhovány.  Stále  ale  bylo  jezírko  s okolím  příjemným  relaxačním 
místem. V posledních letech však docházelo k čím dál větším devastačním zásahům od 
,,společnosti”,  která  jezírko  využívala  a 
přetvářela  si  jej  k  obrazu  svému.  Kamenný 
břehový lem byl sházen na dno jezírka, přičemž 
jezírko samo začalo sloužit jako velký bezedný 
odpadkový  koš.  Některé  vodní  rostliny  se 
ztratily, jiné nepřežily špinavé prostředí. Dříve, 
ve  dne  hojně  navštěvované  jezírko  širokou 
skupinou  spoluobčanů,  se  změnilo  na 
zapáchající  žumpu,  kde  se  již  jen  po 
odpoledních a  večerech scházela  pouze naše 
rudoltická mládež.

Ještě v minulém roce bylo jezírko několikrát 
vybráno a vyčištěno, okolí uklizeno, avšak vždy po krátké době opět jezírko vypadalo, jako 
by  se  nic  z toho  neuskutečnilo.  Ba  naopak.  Vypadalo  to,  že  větší  úklid  a  opravy  více 
podněcovaly k devastaci.  Po těchto zkušenostech se začalo uvažovat o zasypání celého 
jezírka, a také na zastupitelstvu byl tento záměr odsouhlasen. 

Proč vlastně jsem se rozhodl napsat tento smutný příběh o původně krásném jezírku 
v parku?

Asi před deseti dny jsem obdržel SMS zprávu, abych nezavážel jezírko hlínou, že bude 
vyčištěno. Jelikož mi již vícekrát bylo slíbeno od naší mládeže, že si jezírko a okolí uklidí a 
budou  udržovat  v čistotě,  což  jim vždy  vydrželo  nanejvýš  tak  týden,  nebral  jsem tuto 
zprávu příliš vážně. Týden nato jsem si řekl, že se podívám, jak to s tím úklidem vypadá. 
Čekal jsem zhruba uklizené okolí od odpadků a možná z hladiny vybrané PET lahve, listí a 
další nečistoty.

Když jsem přišel k jezírku, byl jsem mile překvapen. To, co jsem na místě zhlédl, jsem 
nečekal. Jezírko bylo vybráno, ostrými do vody vhozenými předměty proděravělá plachta 
byla zalátaná a uložena na dně a kolem jezírka byly ukázkově do lemu uloženy kameny. 
Také řetěz ohraničující jezírko byl nově umístěn. Okolí jezírka bylo uklizeno a vyčištěno. Při 
mé návštěvě byla zrovna přítomna mládež, která se postarala o generální opravu jezírka. 
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Hned mi líčili, co vše již udělali a co by ještě 
udělat chtěli. 

Po  této  zkušenosti  začínám na  část  naší 
mládeže pohlížet trochu jinak, a věřím, že to, 
co v parku započali, myslí vážně a upřímně, a 
doufám,  že  chuť  k udržování  jezírka  a  okolí 
naši mládež neopustí a že již brzy bude jezírko 
v parku  opět  kouzelným  zákoutím  Rudoltic, 
které  budou moci  bez  obav  navštívit  všichni 
naši občané. 

Richard Kohout

OBECNÍ LESY

Naše firma Zdeněk Papík - LesPap byla vybrána ve výběrovém řízení, které se týkalo 
hospodaření v rudoltickém obecním lese. Rád bych Vám v rámci tohoto článku chtěl nastínit 
a popsat obecní les a jeho stav.

Rozloha obecního lesa je 125,6 ha, leží na třech katastrálních územích: Rudoltice u Lan-
škrouna 113,61 ha, Lanškroun 9,85 ha, Ostrov u Lanškrouna 2,14 ha. Nachází se v jediné 
přírodní  oblasti  č. 31  Českomoravské  mezihoří,  ve  3.  a  4.  vegetačním  stupni.  Většina 
stanovišť je živných a kyselých, což téměř znemožňuje přirozenou obnovu lesa, a to z důvo-
du rychle zarůstajících pasek a prosvětlených míst buřením a plevelnými dřevinami. Z fi-
nančního  hlediska  to  prodražuje  obnovu  lesa,  jelikož  se  tyto  plochy  musejí  minimálně 
dvakrát do roka vyžínat. Předešlá odborná lesní firma, která zde působila, pravděpodobně 
tyto věci přehlédla a o mladé porosty se tímto způsobem nestarala, čímž vznikly nezalesně-
né plochy nebo velmi mezernaté mladé porosty. Tyto plochy jsou převážně zarostlé ostruži-
ním a zalétané břízou bradavičnatou a krušinou olšovou. Takto zanedbané plochy budou 
potřebovat  vyřezat  a  v některých  případech  bude 
nutné zcela mladý porost rekonstruovat.

V obecních lesích převládá smrk ztepilý s borovicí 
lesní,  v příměsi  se  objevuje  modřín  opadavý  a  jedle 
bělokorá s bukem lesním,  v zamokřených částech se 
vyskytuje  jasan a  olše.  Velmi  zřídka  se  ukazuje  dub 
letní  a  dub  zimní,  celkem  dobře  se  zmlazuje  javor 
mléč.

Lesní  porosty  ve  věku  30-80  let  jsou  z hlediska 
výchovy  porostu  také  zanedbány,  a  to  tak,  že  zde 
nebyly  prováděny  výchovné  zásahy.  Porosty  jsou 
přeštíhlené  a  druhově  neuspořádané,  to  vede  ke 
zmenšení jejich stability proti abiotickým činitelům (vítr, sníh) a hmyzím škůdcům (lýkožrout 
smrkový, lýkožrout lesklý). V těchto porostech budou prováděny výchovné zásahy v podobě 
probírek,  kde  dojde  k úpravě  druhové  skladby,  rozčlenění  porostu  a  k zpřístupnění  a 
zlepšení stability porostu.

Porosty starší 80 let jsou porosty v mýtném věku. Jejich stav z hlediska zdravotního 
není nijak růžový – jde o méně kvalitní lesy smrku s borovicí, kde nedosahují obvyklých 
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parametrů a kvalit, zásoba těchto porostů je 394m3/ha. Celkově však jen 243,6 m3/ha, což 
nedosahuje ani průměru. V těchto porostech se často vyskytuje podrost lísky, třešně, akátu, 
hlohu a trnky (v budoucnu nám to ztíží  obnovu lesa).  Lesní  síť  v obecním lese je velmi 
špatná  a  často  nesjízdná  –  nebyly  provedeny  dle  zákona  o lesích  povýrobní  úpravy, 
případně cesty zarostly plevelnými dřevinami. Často se nelze dostat ke všem částem lesa, 
jelikož k nim není žádná přístupová cesta (jsou v polích). V budoucnu bych chtěl obnovit 
starou  cestní  síť  a  vytvořit  přístup  ke  všem  částem  lesa.  V současné  době  bylo  již 
provedeno zalesnění a zpřístupnění některých porostů, dochází k prodeji paliva – formou 
samovýrob. Zájemci mne mohou kontaktovat na tel. 739 027 738. (Po – Pá 8.00 – 14 hod).

Pokud bych měl celkově zhodnotit stav lesa, je značně zanedbaný a bude to stát velké 
úsilí,  než  se  povede  tento  stav  změnit  a  budeme  moci  prohlásit,  že  Rudoltice  mají 
plnohodnotný hospodářský les. Poslední věcí, kterou bych chtěl zdůraznit, je nynější prob-
lém s drobnými krádežemi palivového dříví. Proto vás chci upozornit, abyste dbali lesního 
zákona, a těmto aktivitám se radši neoddávali, jelikož se za tuto činnost budou udělovat 
pokuty v řádech tisíců korun.

Zdeněk Papík

CENÍK SLUŽEB OBCE RUDOLTICE

Služby obecního úřadu
Kopírování
A4 jedna strana 2,50 Kč
A4 oboustranně 4,- Kč
A3 jedna strana 5,- Kč
A3 oboustranně 6,- Kč
Hlášení obecním rozhlasem 60,- Kč (hlášení pohřbu zdarma)

Sál a příslušenství
Pronájem sálu na jeden den, včetně topení 700,- Kč místní, 1 500,- Kč přespolní
Pronájem sálu krátkodobý (do tří hodin) 250,- Kč místní, 500,- Kč přespolní
Pronájem sálu hodinový (cvičení, hry, tanec aj.) 100,- Kč/hod.
Zapůjčení stolů 15,- Kč/kus/den
Zapůjčení židlí 10,- Kč/kus/den

Zemědělské práce
Sekání trávy
křovinořezem + pracovník 200,- Kč/hod.
sekačkou + pracovník 300,- Kč/hod.
traktorem s rotační sekačkou 550,- Kč/hod.
Práce s traktorem
provozní doba 450,- Kč/hod.
čekací doba 100,- Kč/hod.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Schváleno zastupitelstvem obce 17. 4. 2007, platnost od 18. 4. 2007

Nové ceny vodného a stočného platné od 1. 4. 2007 jsou 25,70 Kč a 16 Kč, tj. cel-
kem 41,70 Kč za měrnou jednotku.
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AKCE V OBCI OD BŘEZNA DO ČERVNA 2007

10. 3. 2007 Dětský maškarní karneval (ZŠ MŠ Rudoltice)
19. 3. 2007 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ – projekt Jarní dílny
26.-30. 3. 2007 Velikonoční výstava v mateřské škole
31. 3. 2007 Sběr starého železa (TJ Sokol)
26.-28. 4. 2007 Humanitární sbírka (Obecní úřad)
1. 5. 2007 Májová veselice (KSČM)
7. 5. 2007 Kladení věnců k pamětní desce padlým (KSČM)
5. 5. 2007 Pálení čarodějnic (TJ Sokol)
2. 6. 2007 Dětský den (Hostinec U Řehořů, OÚ, SDH)
6. 6. 2007 Atletické přebory (ZŠ MŠ Rudoltice)
23.6. 2007 Memoriál J. Tomeše starších žáků (TJ Sokol)
29. 6.2007 Poutní mše ke sv. Petru a Pavlovi (Římskokatolická farnost)
30. 6. 2007 Memoriál Františka Loskota (TJ Sokol)

SBÍRKA NA HUMANITÁRNÍ ÚČELY

Sbírka nepotřebného letního a zimního oblečení, 
obuvi, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
látek,  domácích  potřeb  -  bílého  i  černého  nádobí, 
skleniček,  peří,  péřových  a  vatovaných  přikrývek, 
polštářů,  dek  aj.  pro  humanitární  účely  byla 
uspořádána od čtvrtka 26. do soboty 28. dubna 2007 
v zadní části budovy obecního úřadu. Sbírku organi-
zovala  nezisková  humanitární  organizace  Diakonie 
Broumov, která poskytuje materiální  pomoc potřeb-
ným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, 
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Všem dárcům patří velký dík, stejně tak dobrovol-
níkům z Rudoltic, kteří sbírku pomohli zorganizovat. V případě zájmu občanů se může v této 
činnosti pokračovat i v budoucnu.

DĚTSKÝ DEN U ŘEHOŘŮ

V sobotu 2. června se u hospody U Řehořů uskutečnil Dětský den, na kterém se děti 
mohly projet na koních, zastřílet si ze vzduchovky, zkusit si chodit na chůdách, projet se 
v hasičském autě, zúčastnit se jiných zajímavých úkolů a her. Za vše byly odměněny slad-
kostmi. Dík patří pořadatelům z hostince U Řehořů, obecnímu úřadu za finanční příspěvek a 
Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice za poskytnutí techniky a pomoc při organizaci.
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PRAVIDELNÉ AKCE (MIMO LETNÍ PRÁZDNINY)

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Rudoltičtí důchodci se setkávají u kávy každou druhou středu v měsíci od 15 hodin na 
přísálí kulturního domu v Rudolticích.

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI

Každý čtvrtek se od 16 
do  17  hodin  koná  na  sále 
v kulturním domě v Rudolti-
cích  cvičení  pro  rodiče 
s dětmi  přibližně  od  1,5 
roku  do  5-6  let.  Cvičení 
probíhá formou her  s vyu-
žitím říkanek, písniček, cvi-
čebního nářadí, atd.

Přijďte  s dětmi  aktivně 
strávit  odpolední  hodinku. 
Vstupné  zdarma.  Na  vaši 
účast se těší Jarka Janů (604 514 770).

CVIČENÍ ŽEN – BODYSTILING

Cvičení žen - bodystiling a aerobik probíhá každé úterý od 18 do 19 hodin na sále 
obecního  úřadu  pod 
vedením  Mgr.  Anny 
Dobrovské,  cvičitelky 
z České  Třebové.  Prní 
cvičení  po  prázdni-
nách začne hned 4. 9. 
2007. Karimatku a pití 
s sebou. Přihlášky u p. 
Urbanové  (776 593 
427).  Za  jednu  lekci 
se platí 30 Kč.

UPOZORNĚNÍ Z OBECNÍHO ÚŘADU

● Rodiče každého žáka, který v ní ukončí školní rok, si mohou na obecním úřadě 
vyzvednout příspěvek na školní výdaje ve výši 5 000 Kč.

● Od září bude fungovat nová školská rada, ve které by kromě tří členů za obec a 
tří  z řad  zaměstnanců  školy  měli  být  zastoupeni  tři  rodiče  žáků  mateřské  a 
základní školy. Vyzýváme k členství také rodiče dětí bydlící na Zámečku. Návrhy 
podávejte na tel. 776 221 738. 
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ZŠ MŠ RUDOLTICE

JAK TEN ČAS LETÍ... DALŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ ZE ŠKOLY V RUDOLTICÍCH

Ještě obrátíme pár kalendářních listů a máme konec školního roku. Poslední zpravodaj-
ství končilo zápisem žáků do první třídy 14. února.

Maškarní karneval
Na sobotu 10. března jsme připravili dětský maškarní karneval. Konal se v odpoledních 

hodinách od 13 do 18 hod. v sále Kulturního domu. Děti přišly s rodiči v krásných maskách, 
které si vypůjčily nebo vyrobily doma. Připravená byla tombola, hudba, soutěže, hry, přeh-
lídka masek a občerstvení.

Jarní dílny
Podle kalendáře končí v březnu zima a po dnu jarní 

rovnodennosti se před námi otevírá období jara. Vítáme 
teplo,  více  světla  a  probouzení  života  v celé  přírodě. 
K tomuto obsahu jsme připravili projekt Jarní dílny, kte-
rý proběhl 19. března. Každá třída se proměnila v pra-
covní dílnu pod vedením dospělých z řad rodičů a přá-
tel školy. V první třídě probíhala výroba věnců z proutí a 
dalšího přírodního materiálu. Ve druhé třídě si děti zdo-
bily perníková vajíčka a kraslice různými technikami. Ve 
třetí  třídě  bylo  maminkami  připravené chutné  občer-
stvení. Čtvrtá třída byla dílnou, ve které se pletly klícky 
z pedigu. Dna ke klíckám vyrobil pan Beneš. A v páté 
třídě se pletly pomlázky. 

Děti pracovaly pod vedením p. Macháčka st., p. Bo-
žáka, p. Suchého a p. uč. Hamalové (pomlázky), p. Žáč-
kové, p. Ročkové a p. uč. Filípkové (věnce a okrasné co-
py), p. Kopecké, p. Kuběnkové, p. Brokešové a p. uč. Fi-
lové  (kraslice  a  perníky),  p. Brýdlové,  p. Brejšové  a 
p. uč. Vávrové (klícky).

Po této akci  jsme uskutečnili  týdenní  výstavu vý-
robků.  Se  zimním obdobím jsme  se  rozloučili  slavností  vynášení  Morany  před Smrtnou 
nedělí.

Noc s Andersenem
30. března se školní družina zúčastnila 7. ročníku 

mezinárodní  akce  Noc  s Andersenem.  Tato  akce  je 
zaměřena na oslavu mezinárodního dne dětské knihy 
(2. dubna – den narození dánského pohádkáře H. Ch. 
Andersena).  Vstupenkou byla  oblíbená  dětská  kniha. 
Z těch se v noci, ale ještě i ráno, předčítalo. Na památ-
ku této noci děti zasadily strom Pohádkovník (Fabula-
rius Anderseni). Zasoutěžily si na internetu, vyzkoušely 
své znalosti a dovednosti v literárních a dovednostních 
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soutěžích. Např. jednou rukou dávaly sirky zpět do krabičky, hledaly pohádkové dvojice a 
zvířátka skrytá ve větě. Nejvíce se jim ovšem líbilo čtení pohádek. Schoulily se do svých 
spacáků  a  ani  nedutaly.  Každý  z nich  chtěl,  aby  se  pohádka  četla  právě  z té  jeho 
„vstupenky“. Jednu pohádku dětem přišla přečíst místní knihovnice a bývalá paní vychova-
telka. Ráno děti posnídaly „buchty od hloupého Honzy“ a za své snažení obdržely drobné 
dárky (děkujeme firmě TG Tisk).

Cílem našeho „nocování“ bylo vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluve-
ného slova a půvab společného hlasitého předčítání. Pro všechny to byl velký zážitek a 
všichni se již těší na příští rok.

Celkem nocovalo 23 dětí společně se dvěma učitelkami. 
Marcela Krystlová

Oslava Dne matek
Odpoledne ve středu 9. května jsme našim mamin-

kám a babičkám chtěli ukázat, jak je máme rádi. Paní 
učitelky  na  hudební  výchovu  nám pomohly  připravit 
program, ve kterém jsme zpívali – česky i něco anglic-
ky – a také přednášeli básničky. Byla tam slyšet i flétna 
a housle. Podle toho, jak nám všichni tleskali, se nám 
to asi povedlo. Přemýšleli jsme, jak ještě našim mamin-
kám poděkovat za všechno, co pro nás celý život dělají. 
A  tak každý  napsal  a  nakreslil  dopis,  ve  kterém své 
mamince všechno pěkně řekl. Také jsme jí tam každý 
něco slíbil, tak doufáme, že se nám to podaří splnit! 

Marie Macháčková, 5. třída

Vodácký výcvik2007
Ve čtvrtek 24. května jsme vyjeli na vodácký výlet 

na řeku Sázavu a vrátili jsme se 26. května 2007. Jela 
4. a 5. třída s doprovodem paní učitelky Havlenové a 
Vávrové. Učili nás instruktoři z CK KLÍČ Petra, Honza a 
Marek. Jeli jsme celou dobu na kánoích, ujeli jsme asi 
25 kilometrů.  Ve čtvrtek jsme kempovali  v Týnci  nad 
Sázavou a v pátek v Pikovicích. V sobotu jsme se ještě 
šli podívat na projíždějící starý parní vlak – Posázavský 
pacifik a jeli domů. 

Marie Macháčková, 5. třída

Největší zážitky ústy dětí
„Pasování na vodáka a sjíždění jezů.“ (Mája)

„Můj největší zážitek byl, když jsme se vyklopili na 
lodi.“ (Marian)

„Největší zážitek byl, když jsme se převrátili na lodi 
potom, co jsme najeli na kámen.“ (Pavel)

„Velký zážitek bylo pasování na vodáky.“ (David)
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10. ročník atletických přeborů
S myšlenkou  uspořádat  pro  děti  z prvního 

stupně  základních  škol  závody  v běhu  na  60, 
300, 600 a 900 metrů, v hodu a skoku dalekém 
přišel v roce 1997 tehdejší ředitel základní školy 
Milan Valúšek. V jeho tradici pokračuje i nynější 
ředitelka Lenka Havlenová. V prvních letech se 
závodů  zúčastnilo  okolo  200  závodníků 
z několika okolních škol. Letos závodilo již 256 
dětí z 12 škol, včetně jednoho družstva z Polska, 
které zde bylo již podruhé. Ti se myšlenkou atle-
tických  přeborů  inspirovali,  hodlají  podobnou 
akci uspořádat u nich v Martinkowicích a pozvat 
rudoltické děti. 

Tato ušlechtilá a organizačně velmi náročná akce by se nikdy nemohla uskutečnit bez 
velkého pracovního nasazení všech zaměstnanců školy a školky, rodičů, přátel a známých. 
Velké poděkování patří také sponzorům a moderátorovi Janu Jasanskému z České Třebové. 
Doufejme,  že  i  v příštích  letech se atletické  přebory  budou těšit  velké účasti  u malých 
závodníků jako doposud.

Marcela Krystlová

V květnu a červnu dále proběhlo
Fotbalové utkání „McDonald's Cup“
Přespolní běh v Kypuši
Běh do vrchu
Recitační soutěž malotřídních škol „Třešňovecká básnička“
Výtvarná soutěž „Vodníci a hastrmani“ a „Budoucnost za 150 let“
Jízda zručnosti a testy z pravidel silničního provozu s možností získání průkazu cyklisty
Výlet do ZOO v Olomouci

Přejeme vám radostné prázdniny a příjemnou dovolenou. 

Učitelky a žáci ZŠ MŠ Rudoltice

VÍTE Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V RUDOLTICÍCH, ŽE...

● první farní škola zde pravděpodobně existovala již kolem roku 1350?

● byla ve světnici faráře v dřevěném farním domě na místě dnešních stájí na far-
ním dvoře?

● později se vyučovalo také v čp. 26, 101 a 97?

● malé děti se k učení scházely v zimě, velké v létě?

● základní kámen k budově současné školy čp. 200 byl položen v květnu 1837 a že 
budova se dvěma třídami byla slavnostně posvěcena již 9. 11. 1837?

● přístavba budovy byla dokončena v roce 1887?

● průměrný počet žáků v letech 1874 – 1880 činil 206? 
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NÁVŠTĚVA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Kontaktní adresa
MUDr. Vlastimil Rajbl, praktický lékař, 
Rudoltice 95
561 25 

Ordinační hodiny
Po: 7–9, 16–18
Út: 7–9, 15–17
St: 12:30–15
Čt: 7–9, 15.30–17.30
Pá: 11–14

Telefon
do ordinace: 465 321 869
mobil: 605 218 515

Praktický  lékař  MUDr.  Vlastimil  Rajbl 
z Tatenic  zahájil  soukromou  praxi  v naší  obci  23. 2.  2004,  kdy  byla  zprovozněna  nová 
lékařská ordinace postavená z dotací EU v rámci programu SAPARD.

Za dobu tříletého působení zde se jeho klientela rozrostla na zhruba 200 přihlášených 
pacientů všech věkových kategorií. Spodní věková hranice pacientů praktického lékaře je 
14 let, přičemž v případě potřeby může být samozřejmě poskytnuto akutní ošetření i dětem 
mladším. Možnost lékařské péče v obci jistě uvítali především občané, kterým dojíždění do 
vzdálenějších ordinací činilo potíže. Rozložení ordinačních hodin zároveň vychází vstříc paci-
entům vracejícím se ze školy nebo ze zaměstnání v pozdnějších odpoledních hodinách.

Zdejší moderně zařízená ordinace funguje zároveň jako výdejna léčiv. Kromě standard-
ního zařízení je vybavena např. přístrojem na EKG, testovacím přístrojem na stanovování 
CRP z krve a oxymetrem pro stanovení okysličení krve. 

Podle vlastních slov doktora Rajbla je spolupráce s obcí a v naší obci bezproblémová, 
dá  se  říci  výborná.  Z naší  strany  nezbývá,  než  mu popřát  i  nadále  úspěšnou  službu  i 
dostatek spokojených pacientů.

Marcela Macháčková

POZVÁNKA

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁMEČKU PRO VEŘEJNOST

V sobotu 7. 7. 2007 proběhne od 14 hodin slavnostní zpřístupnění 
Zámečku. 

Občerstvení zajištěno –  bude se opékat prase, těšit se můžete i 
na grilované pochoutky. K poslechu zahraje kapela Charlie Boys 
z Moravské Třebové.

V  Zámečku  bude  přístupná  zatím jen  vyhlídka  a  sklepení,  ná-
vštěvníci  si  budou  moci  prohlédnout  také  fotografie  postupu 
oprav.
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ROZHOVOR S PŘEMYSLEM KOKEŠEM, VLASTNÍKEM BUDOVY ZÁMEČKU

Pan  MgA.  Přemysl  Kokeš  pracuje  v  Lanškrouně  jako 
městský  architekt,  je  autorem  např.  přestavby  náměstí  
Aloise Jiráska, bytových domů v Sokolské ulici a advokátní  
kanceláře Macek na náměstí J. M. Marků. Protože koupil před 
třemi lety od Města Lanškroun budovu Zámečku, která od té 
doby  již  oblékla  nový  háv,  zeptali  jsme  se  ho  na  několik  
otázek, týkající se této stavby.

Z tisku máme informace, že věž Zámečku bude již 
v červenci otevřena veřejnosti. Co tam vše bude ná-
vštěvníkům k dispozici?

Připravujeme  otevření  na  7. července  2007.  K tomuto 
dni  bude  věž  opravena  včetně  fasády,  oken  a  vnitřního 
schodiště.  Po  schodišti  se  po  dobu  prázdnin  budou  moci 
dostat návštěvníci do posledního patra věže, které tak bude 
sloužit jako vyhlídka, ale také do rozsáhlých sklepení, které by mělo být dostatečně nasvět-
leno.

V opravách se jistě bude pokračovat. Můžete nám nastínit  své další  plány 
s celým areálem včetně termínů?

Určitě. Oprava musí být dokončena tak, aby všechny investice do Zámečku nebyly pro-
marněny, a aby byl více a lépe využitelný. Nejprve se bude pokračovat v opravách nad-
zemní části. V přízemí bude zřízena pizzerie Domenico Martinelli  (italský stavitel zámku, 
pozn. red.) s komplexním zázemím. Měla by být dokončena do konce roku 2007 a bude 
zaměřena na kvalitní italskou kuchyni. V patře, v původním panském podlaží (piano nobile), 
bude zřízen salonek restaurace. Ve dvou horních podlažích by měly být zřízeny dva apart-
mány. Nahoře v podkroví  pak bude vytvořena rozhledna pro veřejnost  pomocí  prosklení 
spodní části střechy. Zde se budou termíny odvíjet od úspěšnosti pizzerie a salonku.

Asi před rokem se hovořilo o plánech na zřízení golfového hřiště nedaleko 
Zámečku. Nyní není o tomto záměru již dlouho slyšet. Nemáte lepší informace?

To souvisí s dalším stavebním rozvojem celého areálu. S golfovým hřištěm i nadále po-
čítáme, jen se celá investice prodlouží. Původní spolupráce s Romanem Šebrlem postupně 
vyprchala a tak začínáme tvořit s omezenými zdroji projekt vlastní. Obec Rudoltice s panem 
starostou nám velice vycházejí vstříc v tvorbě územního plánu, který je klíčovým podkla-
dem pro vybudování golfového hřiště. Ke golfovému hřišti patří také cvičná dráha, která 
bude vybudována nejdříve v plochách, které k tomu územní plán již vyčlenil. Golfové hřiště 
nechceme budovat jako jakékoliv jiné golfové hřiště, ale chceme jej spojit s hrou celých 
rodin. V podzemí by tak mělo vzniknout centrum pro hry dětí, welness pro maminky, vino-
téka pro tatínky a nakonec golfový klub, který zastřeší celou podzemní část.

Rodiny s dětmi  rády využívají  prolézaček za budovou Zámečku. Jaké máte 
plány s nimi?

Nejprve musí být odstraněny stromy, které rostou nad podzemními sklepeními a ohro-
žují tak zřícením hrající si děti. Prolézačky zde samozřejmě zůstanou až do doby výstavby 
golfového  klubu.  Prolézačky  pana  Šlahory  pak  budou  okopírovány  a  znovu  vytvořeny 
v podzemí a ty původní budou umístěny vzadu za novým golfovým klubem.

Děkuji za rozhovor.
Marcela Macháčková
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OBYTNÁ ZÓNA ZÁMEČEK

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu Vám jistě dobře známé výstavby dalších obytných domů v lokalitě Zámeček 
zde vzniklo celkem rozsáhlé staveniště, které již, bohužel, není v našich silách zcela oplotit 
a tak řádně zajistit proti nebezpečí úrazu. Je proto naší povinností Vás tímto upozornit na 
případná rizika vstupu na staveniště, a to jak dospělých osob, tak i nezletilých dětí.

Vyzýváme proto tedy hlavně rodiče, aby si ze shora uvedených důvodů zajistili řádný 
dohled nad svými ratolestmi, neboť v případě porušení zákazu vstupu na staveniště nebude 
za případné úrazy Obec Rudoltice přebírat zodpovědnost.

V Rudolticích dne 29. 5. 2007
Obec Rudoltice

VÝZVA K ZALOŽENÍ DOMOVNÍCH SAMOSPRÁV V BYTOVÝCH DOMECH

Komise bytového fondu naší obce vyzvala dopisem dne 27. 4. 2007 všechny obyvatele 
Zámečku, aby si urychleně zvolili své domovní samosprávy, vzhledem k tomu, že se začaly 
množit  stížnosti  na  některé nájemníky  obecních 
domů,  např.  ohledně  chování  nezletilých  dětí, 
devastace  společných  prostor  či  obtěžování 
hlukem a výkaly psů.

Komise  bytového  fondu  při  Obecním úřadu 
v Rudolticích  bude  s těmito  zástupci  jednat 
o řešení  případných  problémů  souvisejících 
s bydlením,  neboť  není  v silách  komise,  a  to  i 
z důvodu časové náročnosti, s ohledem na počet 
množících se stížností,  řešit  problémy s jednotli-
vými nájemníky.

Bohužel do této chvíle si zvolily své domovní 
samosprávy pouze bytové domy č. 605, 607 a 608, což je, jak jistě uznáte, velmi málo. 

Komise bytového fondu tedy opětovně apeluje prostřednictvím tohoto zpravodaje na 
nájemníky obecních domů v tom směru, aby v co nejkratším termínu došlo ke sjednání 
nápravy a tedy k urychlenému založení domovních samospráv. 

Dle zmiňovaného domovního řádu „Domovní samospráva musí být svolána, požádá-li 
o to písemně alespoň jedna třetina nájemníků v domě nebo když o to požádá Obec Rudol-
tice.“ Z důvodu potřeby pravidelné komunikace Obce Rudoltice s nájemníky domů,  tedy 
s jednotlivými domovními samosprávami, je, což tedy opětovně zdůrazňujeme, nevyhnutel-
né jejich založení. V případě nesplnění této povinnosti je Obec Rudoltice připravena činit 
další kroky v tomto směru.

Komise bytového fondu

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O BYDLENÍ

Informace o možnostech bydlení  a  prodeji  parcel  zprostředkovává pouze Realitní 
kancelář 2K2, k. s. na tel. 465 323 909, v těchto záležitostech se na obecním úřadě ani 
ve firmě Vision informace neposkytují.
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JARO NA ZÁMEČKU

Tak jako všude jsou letošní slunečné jarní dny v okolí  místní obytné zóny příjemnou 
pastvou pro oči. Všude kolem raší nové listy, kvetou jarní rostlinky a příroda se po zimě sna-
ží ukázat, co všechno umí. Při procházkách okolím jsou vidět i změny při opravě Zámečku, 
který svou novou střechou a světlou omítkou na opravených částech mezi rašícími listy 
okolních stromů svítí do dálky. Mezery mezi stromy v alejích ukazují, kde musely být poká-
ceny staré a nemocné stromy, další to ještě čeká. Nové barvy dostávají další hotové obytné 

domy, jeden byl obydlen koncem dubna, postupně se lidé nastěhují i 
do ostatních. Pokračují také stavební úpravy okolí, začaly se budovat 
základy dalších šesti domů a pokračuje i budování inženýrských sítí na 
místa, kde bude zahájena soukromá výstavba rodinných domků.

Příjemnou procházkou lesem je možno dojít k rudoltickým rybní-
kům,  jeden  byl  přes  zimu  vypuštěn,  tamní  labuť  se  tedy  musela 
přestěhovat na vedlejší. Je možno vidět pár čápů, který si k hnízdění 
vybral komín na místní faře a na vypuštěném rybníku i v okolí sbírá 
materiál na stavbu hnízda.

Všechny dojíždějící potěšila lavička na konečné v ulici 5. května, 
také možnost si v případě potřeby odskočit na toaletu do blízké res-
taurace Tropic. 

Místní obchod Konzum spolehlivě funguje, to vítají hlavně obyva-
telé bez vlastní dopravy, stále však chybí v areálu poštovní schránka, i když o ni rudoltické 
zastupitelstvo opakovaně žádá. Také lavičku, odpadkový koš a prodloužení dláždění nástup-
ního ostrůvku si místní zatím mohou jen přát, ale při stavbách se tyto věci musí řešit pos-
tupně a kdy to jde.

Během letošního roku se budou postupně zabydlovat další  hotové domy a zároveň 
upravovat okolí,  výstavba dalších šesti  domů nedávno začala, tak se obytná zóna stále 
mění. Až budou stavby dokončené a hotová konečná úprava okolí, bude to pod Zámečkem 
vypadat lépe, i když to ještě nějakou dobu 
potrvá.

Ono také záleží na všech obyvatelích, 
jak si dokáží udržet pořádek a čisté okolí 
svého bydliště. Někdy je potřeba napome-
nout ty, kteří by na to nedbali. Jeden přík-
lad za všechny je venčení psů na okolních 
trávnících, kde si zároveň hrají děti, proto-
že hřiště se teprve bude stavět. Na jiných 
sídlištích v blízkém Lanškrouně chodí maji-
telé venčit své mazlíčky s igelitovým sáčkem v kapse, když pejsek udělá potřebu, jedno-
duše to seberou do sáčku a vyhodí do nejbližší nádoby na odpad. Zde vím jen o jedné 
majitelce, která to pravidelně dělá, ale jinak jsem jen viděla, jak pes, když si ulevil, jde dál, 
a majitel bez výčitek také. Přitom si všude hrají děti a je dokázáno, že při styku s psími vý-
kaly je možno onemocnět např. toxoplasmosou nebo i dalšími, většinou špatně léčitelnými 
nemocemi s možností i trvalých následků. Měla by proto být samozřejmost po svém psu 
uklidit.  Nikdo jistě  není  nadšen,  když děcko přinese na botách nebo oblečení  „voňavou 
nadílku“ a ještě z toho onemocní. Jistě se i tato potíž vyřeší, není to věc, která by vyřešit 
nešla, a všem se nám tu bude zase o trochu lépe žít.

Krasava Šerkopová
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NĚKOLIK ČÍSEL O OBYTNÉ ZÓNĚ ZÁMEČEK

Každý, kdo pozoruje život v obytné zóně Rudoltice – Zámeček, musí uznat, že se den 
ode dne její vzhled mění, že domy dostávají postupně své fasádní barvy, a také že se počet 
jejích obyvatel neustále zvyšuje. 

Od 1. 8. 2006, kdy zde bylo obydleno prvních 8 bytových domů po 13 bytech (čp. 601–
608), se pokračovalo k 1. 11. 2006 předáním klíčů od bytů v dalších dvou domech (čp. 609, 
610), k 1. v měsících březnu, květnu a červnu se mohli začít stěhovat nájemníci dalších tří 
bytových domů (čp. 615, 614 a 616). K 1. 7. 2007 se zabydlí navíc dům čp. 613. Stavební 
práce na III. etapě byly již zahájeny.

Takže sečteno a spočítáno: Od srpna 2006 do července 2007 bude obydleno celkem 
14 bytových domů po 13 bytech, tj. 182 bytů. K 1. 6. 2007 činí počet trvale přihlášených ve 
13 domech na Zámečku 343, celkový počet obyvatel žijících v Rudolticích je 1 358. Z toho 
plyne, že od 8. 2. 2005, kdy obec Rudoltice dosáhla první tisícovky obyvatel, stoupl jejich 
počet již více než o třetinu. 

Marcela Macháčková

NOVÝ ZÁMEK U RUDOLTIC NEBOLI ZÁMEČEK

POVĚST O STAVBĚ NOVÉHO ZÁMKU
Podle pověsti  si  Nový zámek nechal  postavit 

správce panství (tzv. direktor) Riedr. Požádal kníže-
te Lichtenštejna, aby si mohl postavit na vrchu me-
zi  Rudolticemi  a  Lanškrounem  letohrádek.  Kníže 
souhlasil. Rieder však nestavěl letohrádek, ale veli-
ký a nákladný palác. Poddaní museli svážet materi-
ál a podílet se na vlastní stavbě. Za jakékoliv zdr-
žení byli přísně trestáni. Stavba se však nedařila – 
zdi pukaly a bortily se. Až knížecí myslivec Riedrovi 
poradil,  aby  do  každého  rohu  dal  zaživa  zazdít 

dělníka. Vrchní hned této ďábelské rady uposlechl. Opil dělníky a čtyři zpité dal zazdít. A 
opravdu, zdi stály pevně a netrhaly se. 

Konečně byl zámek dostavěn. Ale jednou v noci, kdo ví, jak se to tehdy stalo, zámek 
vyhořel a sotvaže jej znovu vybudovali, vyhořel podruhé. Stavitel již nechtěl stavět a tak 
povolali jiného, z Itálie. Ten však nemohl sehnat žádné dělníky na stavbu, protože všichni se 
báli neštěstí. Když jel ztrápený stavitel zpět do Lanškrouna, stavil se na posilněnou v krčmě 
a prosil krčmáře o radu ve svých nesnázích. Tu se otevřely dveře a dovnitř přišel nějaký 
podivně ustrojený myslivec. Když odešel hostinský natočit pivo, přisedl si blíže ke staviteli a 
nabídl se, že by mohl sehnat lidí, kolik by chtěl. Do kuropění třetího dne, že by byl zámek 
hotov. Potřebuje jen smlouvu podepsat vlastní krví. Ital rád svolil a podepsal se na zápis, 
který myslivec vytáhl z kapsy již napsaný. Zástavou, pro případ nedodržení smlouvy, dal 
myslivec Italovi plný sáček dukátů a poté náhle zmizel. 

Stavitelovi sice byl myslivec nápadný ihned jak vstoupil, ale ve svých nesnázích si ho 
ani řádně neprohlédl.  Teprve když zmizel,  dovtípil  se, kdo myslivec ve skutečnosti  je, a 
vyděšeně ujížděl k Lanškrounu. Zatloukl na vrata augustiniánského kláštera a vypověděl 
opatovi  svoji  příhodu.  Opat  mu za  pokání  uložil  tři  dny  se  nepřetržitě  modlit,  což  Ital 
úzkostlivě vykonal. 
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Třetí den ráno se na vrch spěchal podívat, co už čerti mají uděláno, ale vše vypadalo 
dosud netknuto. Najednou však byl slyšet veliký hluk a rachot od Třebovských stěn. Když se 
na tu stranu ohlédl, viděl množství podivných černých postav, přenášející obrovské balvany. 
Ve své úzkosti poklekl a začal úpěnlivě prosit Boha, aby dílo čertů překazil. Jeho prosby byly 
vyslyšeny.  Když  čerti  letěli  s posledními  balvany,  zakokrhal  v Rudolticích  kohout.  Naráz 
spadly všechny kameny dolů, jen se zem otřásla. Spadly podél Třebovských stěn. Černé 
obludy  zmizely,  jako  by  je  odfoukl  vítr.  Ital  byl  vysvobozen,  přetržený  úpis  mu  spadl 
k nohám a sáček s dukáty zmizel. Čertovy kameny tu leží doposud, i když jich bylo v roce 
1900 mnoho upotřebeno na stavby, čímž byla krajina ochuzena o rázovitou ozdobu. 

Když to nešlo robotou, vystavěli zámek za plat. Byl nádherný. Na nádvoří ve výši říms 
byla  zřízena nádrž na ryby,  do níž  tekla  voda z polních i  lesních studánek.  Když  kníže 
zavítal  na panství  a  spatřil  na kopci  nádherný zámek,  ptal  se,  kdo ho postavil  a komu 
náleží. „To jest vrchního!“ řekli lidé a vypravovali, jaká je uvnitř nádhera. Tu se milostivá 
vrchnost rozhněvala a rozkázala ten zámek rozházet až na jeden roh a materiál z něho – 
cihly, tesané kameny a železo –  odvážet na stavbu ústeckého a rudoltického kostela.

STRUČNÁ HISTORIE ZÁMEČKU

V roce 1684 se stal majitelem lanškrounského panství Jan Adam z Lichtenštejna, jemuž 
pro  občasný  pobyt  v Lanškrouně  nevyho-
voval nevelký zámek ve městě. Proto si dal 
vybudovat  na  návrší  mezi  Rudolticemi  a 
Lanškrounem nový barokní zámek. Plány na 
stavbu  vypracovali  a  vlastní  průběh  řídili 
italští  architekti  Domenico  Martinelli  a 
Antonio  Salla.  Stavba  probíhala  v letech 
1700–1712. Nový zámek byl čtyřkřídlá třípat-
rová barokní budova se čtyřpatrovým průče-
lím.  Byl  založen  na  půdorysu  písmene  H. 
V interiéru  bylo  v každém  patře  14  sálů 
zdobených barokní štukou a nástěnnými mal-
bami.  Okolí  parku  bylo  změněno  v rozsáhlý 
park.

Již roku 1714 zámek vyhořel. Byl sice nouzově opraven, po dalších dvou požárech ho 
ale dal v roce 1756 Antonín Florián zbořit mimo třípatrovou severozápadní věž. Dochovaly 
se také rozsáhlé sklepy a části základových zdí. Věž byla v roce 1802 opravena a změněna 
v hostinec.  Sklepy byly  používány  pro  potřeby lichtenštejnského pivovaru v Lanškrouně. 
Roku 1848 byl vykácen zámecký park a později nahrazen lesním porostem. Jako zbytky zah-
radních úprav zůstaly dvě kaštanové aleje. Sklepy byly majetkem lanškrounského pivovaru 
až do roku 1945, kdy budova sloužila jako hostinec.

Roku 1945 přešel objekt do vlastnictví státu.  Byl změněn v zemědělskou usedlost a 
přidělen soukromému majiteli.  V roce 1969 přešel do majetku MNV Lanškroun. V letech 
1970–71 byla budova propůjčena skautskému středisku Zubr, které ji po velkých opravách 
využívalo jako své klubovny. V roce 1971 byl Junák zrušen a od tohoto roku nebyl objekt 
využíván a dlouho chátral.  V 90.  letech bylo podniknuto několik pokusů o privatizaci,  ty 
však nebyly úspěšné.

Nyní Zámeček vlastní pan MgA. Přemysl Kokeš z Lanškrouna, který na jaře roku 2006 
začal s opravou. Poté by v objektu měla být rozhledna, restaurace, ubytování a další zázemí 
pro plánované golfové hřiště v blízkosti.
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Jediné dochované vyobrazení nevyhořelého 
zámku je na rytině J. A. Delsenbacha



TJ SOKOL RUDOLTICE

FOTBALOVÁ SEZONA 2006/2007 BYLA ÚSPĚŠNÁ

Muži  skončili  na  pěkném  2.  místě  a  i 
starší  žáci  se  nenechali  zahanbit  a  soutěž 
ukončili  na  místě  3.  Všem aktérům těchto 
úspěchů  děkuje  výkonný  výbor  TJ  Sokola 
Rudoltice.

V příštím ročníku bude místo starších žá-
ků  účinkovat  družstvo  dorostu  a  navíc  je 
přihlášeno i družstvo mladších žáků. Obě no-
vá seskupení to nebudou mít lehké, ale snad 
se s míčem zdárně poperou.

Na léto se připravuje Memoriál Stanisla-
va Sodomky (21. 7.) a oslavy 60 let založení 
fotbalového oddílu (18. 8.).

Jiří Brejša

ZÁVĚREČNÉ TABULKY OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor starší žáci

Pořadí tým zápasy výhry remízy prohry skóre body

1. Zámrsk 21 16 3 2 127:14 51

2. Klášterec n. Orl. 21 16 2 3 104:22 50

3. Rudoltice 22 14 3 5 60:36 45

4. Kerhartice 22 14 0 8 101:62 42

5. Sloupnice 22 12 6 4 36:25 42

6. Dolní Dobrouč 22 12 3 7 59:36 39

7. Libchavy 22 11 2 9 55:49 35

8. Brandýs n. Orl. 22 11 2 9 49:36 35

9. Žichlínek 22 4 3 15 34:67 15

10. Zálší 22 4 1 17 27:82 13

11. Albrechtice 22 3 1 18 15:108 10

12. Tatenice 22 1 0 21 8:138 3

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍZNIVCE MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU

Sokol Rudoltice chce založit fotbalové družstvo mladších žáků, a proto hledá chlapce 
i děvčata, kteří mají zájem věnovat se tomuto sportu, a jsou narození mezi lety 1995–
2002.  Tréninky  jsou  (kromě  prázdnin)  každé  úterý  od  16.  hodiny  na  hřišti  nebo 
v tělocvičně na obecním úřadě. 
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Družstvo starších žáků Foto P. Macháček



Okresní přebor muži IV. třída

Pořadí tým zápasy výhry remízy prohry skóre body

1. Žichlínek 20 15 3 2 70:18 48

2. Rudoltice 20 13 1 6 42:22 40

3. Verměřovice B 20 11 3 6 42:32 36

4. Helvíkovice 20 10 3 7 39:38 33

5. Lichkov 20 10 3 7 33:30 33

6. Klášterec n. Orl. B 20 9 3 8 46:29 33

7. Králíky B 20 74 4 9 47:32 30

8. Brandýs n. Orl. 20 5 4 11 26:57 25

9. Tatenice B 20 4 5 11 32:56 19

10. Mladkov 20 4 5 11 16:54 17

11. Albrechtice B 20 4 2 14 23:48 14

CYKLOBUSY 2007 

Cyklobusy do oblasti Orlických hor a Králického Sněžníku jezdí od června do konce září 
2007.  Na  trase  Ústí  nad  Orl.  -  Česká  Třebová -  Lanškroun  -  Výprachtice  -  Čenkovice  - 
Červenovodské sedlo - Králíky - Dolní Morava cyklobus odjíždí z Lanškrouna každou sobotu, 
neděli a ve svátky v 8:10 hod. a přijíždí zpět v 18:35 hod.

Linka číslo 700948 jede od 2. 6. do 30. 9. 2007 Ústí n. Orl. - Česká Třebová - Lanškroun 
- Čenkovice - Dolní Morava

Zastávka odjezd příjezd km
Ústí n. Orl., aut.nádr. 7:20 19:25 0
Česká Třebová, žel.st. 7:40 19:05 12
Rudoltice, křiž.I-43 8:00 18:40 27
Lanškroun, aut. nádr. 8:10 18:35 30
Výprachtice, škola 8:30 18:10 42
Čenkovice, OÚ 8:50 17:50 46
Červená Voda,Šanov 9:18 17:22 58
Králíky, aut.st. 9:25 17:15 63
Dolní Morava,konečná 9:40 17:00 74

příjezd odjezd
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FOTOSOUTĚŽ „RUDOLTICE NETRADIČNĚ“

Redakce RZ ve  spolupráci  s Obcí  Rudoltice  vyhlašuje  fotografickou soutěž 
s názvem „Rudoltice netradičně“. Zúčastnit se jí může každý občan Rudoltic, soutěžit 
se bude ve dvou věkových kategoriích a třech tématech:

A. Mladší – do 18 let B. Starší – od 18 let (r. 1988 a dříve)

1. Příroda Rudoltic – snímky rybníků, lesa, zvířat...
2. Obyvatelé Rudoltic – vyfoťte obyvatele při procházkách, práci, odpočinku...
3. Architektura v obci –  nafoťte  zajímavým způsobem z neobvyklých úhlů kostel, 

Zámeček, obchod, chaloupky...

Fotografie v minimálním formátu 13x18 cm označené na zadní straně vaším jménem a 
příjmením, adresou, telefonickým nebo e-mailovým kontaktem, názvem snímku a označe-
ním kategorie a tématu (např. B2, A1 apod.) doručte  do 10. září 2007 na obecní úřad, 
pokud  je  máte  v digitální  podobě,  pošlete  je  také  na  adresu  fotosoutez@rudoltice.cz. 
Snímky posoudí členové Fotoklubu Lanškroun a pozvaní hosté, autorům nejlepších z nich 
v každé  kategorii  a  tématu  budou  předány  hodnotné  věcné  ceny.  Fotografie  budou 
zveřejněny na webu obce www.rudoltice.cz, v příštím čísle RZ a na speciální výstavě.

ČÁPI NA KOMÍNĚ FARY

Čáp bílý (Ciconia ciconia) je jeden 
z největších  ptáků  Evropy,  jeho  stavy 
však  klesají  s postupující  intenzifikací 
zemědělství, proto je již řazen k ohrože-
ným druhům. Živí se vodním hmyzem, 
malými  hlodavci  a  plazi,  rybkami  a 
žížalami.  Dosahuje  délky  95-110 cm a 
rozpětí  křídel  180-218 cm,  jeho  hmot-
nost činí 2,5-4,5 kg, dožívá se až 25 let. 
Čáp je němý, ale silně klape zobákem. 
Hnízdí od dubna do června na vysokých 
stromech,  komínech  a  jiných 

podobných  stanovištích.  Snáší  3-4  bílá  vejce,  na  kterých  sedí  jeden  měsíc.  O mláďata 
v hnízdě pečuje dva měsíce, ale pak je ještě přikrmuje. Na cestu do zimoviště (subsaharská 
Afrika až po JAR) se vydává ke konci srpna. Petr Moutelík
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17. 4. si vybrali komín 20. 4. začaly stavět hnízdo 2. 5. již čápice seděla na čtyřech vajíčkách

Foto P. Macháček



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od posledního vítání občánků se narodili tito noví obyvatelé, kteří budou 
slavnostně v obci přivítáni v neděli 9. 9. 2007

Karolína Kocandová ⁎ 25. 11. 2006 Rudoltice 249
Ondřej Kylar ⁎ 31. 1. 2007 Rudoltice 606
David Řehoř ⁎ 1. 3. 2007 Rudoltice 262
Anna Skalická ⁎ 3. 3. 2007 Rudoltice 12
Nela Zvoníčková ⁎ 19. 3. 2007 Rudoltice 241
Tomáš Jobák ⁎ 21. 3. 2007 Rudoltice 615
Patrik Kubát ⁎ 27. 3. 2007 Rudoltice 605
Karolína Mánková ⁎ 12. 4. 2007 Rudoltice 615
Aneta Ševčíková ⁎ 23. 4. 2007 Rudoltice 261
Tomáš Pirkl ⁎ 19. 5- 2007 Rudoltice 204

Sňatek uzavřeli
Ludmila Jehličková a Karel Tesarčík, 17. 3. 2007, Rudoltice 608

Významná životní jubilea oslavili 
70 let 6. 1. Jarmila Šánová, Rudoltice 80

11. 2. Jaroslav Suchý, Rudoltice 251
3. 4. Miloslava Janovcová, Rudoltice 92

75 let 16. 1. Jarmila Kotyzová, Rudoltice 119
9. 2. Václav Zvára, Rudoltice 53

80 let 17. 4. Marta Hájková, Rudoltice 8
28. 6. František Vyhnálek, Rudoltice 160

93 let 5. 4. Helena Šebrlová, Rudoltice 208
94 let 10. 6. Marie Hýblová, Rudoltice 113

SRDEČNĚ GRATULUJEME!

(Údaje zveřejněny s písemným souhlasem jmenovaných)

Rozloučili jsme se s těmito občany
Jiří Lokaj + 1. 2. 2007 Rudoltice 189
Hana Šemberová + 6. 3. 2007 Rudoltice 206
Marie Málková + 23. 3. 2007Rudoltice 29
Tomáš Šindela + 16. 6. 2007Rudoltice 207
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FOTO NA ZÁVĚR

RUDOLTICKÝ  ZPRAVODAJ,  2/2007,  vydává  Obec  Rudoltice,  561  25  Rudoltice  95, 
www.rudoltice.cz

Vychází  4x  ročně.  Příspěvky  je  možno  zasílat  na  e-mail  zpravodaj@rudoltice.cz 
Uzávěrka příštího čísla je 10. 9. 2007.

Redakční zpracování Mgr. Marcela Macháčková, Petr Macháček

Neoznačené fotografie jsou z archivu ZŠ MŠ Rudoltice

Tisk DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná 

Náklad 600 ks. Neprodejné. Distribuce zdarma.

Rudoltický zpravodaj 24 2/2007

Zajímavou pozici čápa a mláďat zachytil Petr Moutelík
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