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PAŠÁCI NA SNĚHU
Pozvání na projížďku na saních se psím spřežením a sympatickým musherem Jiřím se nedalo odmítnout. Tím spíše, když vládce hor Krakonoš ukázal přívětivou tvář a tu první březnovou středu
dopoledne pocukroval krajinu několika centimetry prašanu a po obědě si ještě přisvítil sluníčkem.
Projeli jsme Dolním Dvorem a za Rudolfovem na lesní křižovatce zaparkovali přívěs se psy a saněmi na střeše. Smečka dvanácti „pašáků“ (tak jim říká musher) vyskákala ven, proběhla se a viditelně
se těšila na postroje a neznámé pasažéry. Na náš vkus byly závodní saně trochu úzké, ale očekávání
zážitku všechno přehlušilo. Jiří Vondrák postavil silnou sestavu v čele s vůdci spřežení. Dežo (lídr)
a Ičo (kápo) čekali jako na startu jen na písknutí a povely. Do prvního kopce si psi trochu mákli,
ale pak to byl sešup. Pár běžkařů se raději uhnulo, odpověděli jsme pozdravem ahoj. Musher měl
vše pod kontrolou. Na lesní cestě to s námi párkrát hodilo, ale pohádková krása lesa v očích a adrenalin v krvi vítězily. Po návratu k místu startu se ani moc vystupovat nechtělo…
Správný musher se prý musí
v první řadě postarat o své psy,
pak o sebe a hosty…
To platí vždycky. V tomhle
případě to byla pro psy spíše
delší procházka. Mít za sebou
dvě hodiny v těžkém terénu,
tak bychom se co nejrychleji
vraceli do kenelu (stanoviště
psů). Takhle máme čas na chvilku popovídání.
Čím roste dobrý musher?
Určitě zkušenostmi, závody,
intenzitou ježdění, různorodostí terénů. Většina z nás
začínala pod dozorem. O trenérech se nedá mluvit. Pořád
musíte mít otevřené oči – a milovat psy. Učíte se celý život,
v cizině i doma. Jinak se jezdí
v Krkonoších, jinak v Alpách
nebo ve Skandinávii. Jiný terén,
jiné klima.
S kolegy jste více soupeři než
kamarádi?
Spíše to druhé. Podstatnou
část roku se klidně připravuji
s největším domácím rivalem
a jen hodně, hodně málo si
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nechávám sám pro sebe. I při
nejvýznamnějších závodech
je na prvním místě solidarita,
diktátem pomoc druhému
v nouzi, při problémech.
Máte svůj sportovní sen, svůj
Everest?
Asi by to byly závody v kolébce
našeho sportu, na Aljašce. Ale
nemám kvůli tomu bezesné
noci. Na ně nemám čas. Aljaška je dálka, nepředstavitelná
finanční zátěž za letadlo, pronájem auta, tisíce kilometrů,
aklimatizace pro psy…
Váš zatím nejtěžší závod?
La Grande Odyssée ve francouzských Alpách. Letos
v lednovém termínu, se startem
v zimním středisku Avoriazu.
Nejtvrdší konkurence, nejpříkřejší sjezdovky, vysoké startovné 1000 eur, ale při dobrém
výsledku také finanční prémie.
Jedna jediná kategorie, skončil
jsem třetí. Vyhrál Švýcar Inauen
žijící v Norsku, k tomu není
třeba komentář.
Existuje něco jako ideální věk

pro psy ve spřežení?
Je to individuální, záleží na
mnoha faktorech. Já jezdím
dálkové tratě, sprint je o něčem
jiném. Řekl bych, že u psů tak
čtyři, pět let. A pro mushery?
Východiska jsou obdobná,
snad mezi čtyřicítkou a padesátkou.
Uvědomuje si smečka vítězství
či prohru, čeká na odměnu nebo
vycítí zklamání týmu?
Pes takhle neuvažuje a musher
ho v tom musí utvrzovat. Pořád
dobrá nálada, pořád radost
z toho, co společně děláme.
Pro ně je to jako hra, pro mě
taky, jen s malinko jinými pravidly. Ale pouze cukrem a medem se pes nevychová (stejně
má nejradši maso), někdy musí
přijít proutek. Jen doma, při
treninku – a stačí zvednout
ruku, švihnout do vzduchu.
Zákonem je totiž vzájemná
důvěra. O tom žádná řeč. A na
konec jako tečka: nikdy nebudu litovat času, energie a peněz
za tohle partnerství se psy.

→ Špičkový musher Jiří Vondrák
(42) se narodil ve Studenci, od roku
1988 bydlí v Rudníku, stanoviště psů
má v Arnultovicích. Místem startů
jeho vyjížděk se psím spřežením
bývá Strážné a okolí. Pojem musher
nemá přesný překlad v češtině, mushing znamená všechno, co souvisí
se závody psích spřežení se saněmi.
→ Je zvykem spojovat pravěk této
původně nesportovní činnosti s bílými pustinami Aljašky a tamějším
způsobem života. Svůj podíl na
rozvoji mělo také období tzv. zlaté
horečky. V roce 1908 se na Aljašce
uskutečnil údajně první oficiální
závod musherů.
→ Změny přináší obecně 20. století,
do popředí se dostávají země Skandinávie a především Norsko. Stále
ještě nejde o sportovní záležitost, na
prvním místě fungují psí spřežení
jako součást záchranných a doprovodných týmů pro polární výpravy.
→ Překážkou většího rozšíření
a sportovního soupeření je nechuť
aktérů aspoň částečně zjednodušit
pravidla závodů a snížit nepřehledné množství disciplín (tratě, plemena psů apod.).
→ Přesto se podařilo Norům zařadit
na ZOH 1952 v Oslu závody psích
spřežení mezi ukázkové disciplíny.
Některé prameny ale uvádějí, že už
v roce 1932 je předstihli s podobným
záměrem Američané na olympiádě
v Lake Placidu.
→ Pokud se domníváte, že tenhleten
určitě náročný až drsný sport je doménou mužů, velice se mýlíte. Doslova legendou je norská musherka
Lena Boysenová, která má ve sbírce
více než desítku titulů z mistrovství
světa a Evropy i prvenství v řadě
nejprestižnějších závodů.
→ Také náš vklad do historické
pokladnice je nepřehlédnutelný.
Jedná se hlavně o dr. Václava Vojtěcha, který se psím spřežením byl
doprovodem Byrdovy polární expedice a jeho jméno je součástí názvu
nejznámějšího závodu v ČR Ledová
jízda (Memoriál V.V.) Z celkového
počtu dvaceti ročníků hned čtyřikrát
vyhrál právě Jiří Vondrák.
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Vážená paní starostko, těšili
jsme se, že Vám pošleme přání do
Nového roku. Místo toho si dovolujeme vyjádřit Vám a celé obci svou
upřímnou účast. Ničivý výbuch musel být strašným probuzením. Včera
večer jsme přijeli domů z Bolkova,
včerejší třpytivý den vypadal naprosto idylicky. Pro řadu lidí to dnes
ráno bylo peklo. Cítíme s Vámi.
V úctě Olga a Jan Záleských
z chalupy č.p. 540 v Bolkově.
Rodina Záleských vyjádřila
to, co ještě dnes cítíme my všichni, když letošní rok pro naši obec
začal tragickou událostí, která
zanechá v našich srdcích navždy
hluboké rány. Výbuch akumulačních nádrží na stlačenou páru
v továrně Avon Automotive dne
4.1. připravil o život dva mladé
lidi a více jak desítku dalších zranil. Vedení závodu v krátké době
obnovilo provoz továrny a pominuly tak obavy zaměstnanců
ze ztráty zaměstnání.
Toto datum nikdy nevymizí
ze vzpomínek blízkých, kamarádů a spolupracovníků.
Stejně tak datum 9.3.2000.
Tehdy sice nedošlo ke ztrátám
na životech, došlo pouze ke
škodám materiálním, ale jistě si
vzpomenete, co se stalo před 10
lety v obci. Velké množství nemovitostí bylo poškozeno vodou,
kdy po dlouhotrvajících deštích
a velkém tání se zvedly hladiny
téměř všech místních potoků
a doslova nás odřízly od spojení s ostatními obcemi. A další
paralela…..před deseti lety také
začaly první problémy s nejnovější obecní výstavbou, 18 bytových jednotek, jejichž memento
visí nad naší obcí jako černý stín
a jako upír vysává obecní rozpočet. Přitom stačilo tak málo,
pouze aby tehdy kompetentní
osoby ve vedení obce důsledně
a fundovaně trvaly na splnění
povinností zhotovitele stavby
a obec pak nemusila platit milionové částky skutečnému původci této kalvárie, firmě Archteam jako penále za neuhrazené
faktury, které stačilo odmítnout
jako neoprávněné a nenechávat je ležet v šuplíku nevyřízené
a neuhrazené. Nic takového již
nesmíme nikdy dopustit!
Budoucnost obce máme
v rukou a můžeme ji ovlivňovat.
Stačí dodržovat zákony a nepromrhat žádnou příležitost,
jak majetek obce zhodnotit, ať
již jeho řádným užíváním, řádnou péčí a údržbou, ale i získáváním externích finančních

2

zdrojů, jako jsou např. dotace.
A tento cíl se současnému vedení skutečně daří naplňovat.
Doufám, že všechno špatné
už je pryč a nás čekají jen pěkné
dny.
Když jsem psala úvodník
loni, kvetly bledule. Letos je
ještě spousta sněhu. Jeho úklid
nám ostatně udělal pěknou díru
do obecního rozpočtu. Děkuji
místním občanům, kteří se vedle nasmlouvaných služeb podíleli na zimní údržbě komunikací. Domnívám se, že jsme
sněhovou nadílku v obci zvládli
lépe než v mnohých městech,
kde mají početnější techniku
a daleko více možností řešení.
Možná, že vás překvapilo,
že úvodník tentokrát ustoupil
z první strany Rudnických novin
a uvolnil místo článku „Pašáci“.
Rozhodla jsem se tak proto, že
výkon rudnického mushera Jirky Vondráka si zaslouží zvláštní
uznání a ocenění za úžasný výkon, kterého dosáhl při závodě
La Grande Odyssée ve francouzských Alpách a také při jeho
opakovaném vítězství v Ledové
jízdě zde v Krkonoších. Jistě nás
i v budoucnu překvapí dalšími
úspěchy. Blahopřeji!
A co se událo od vydání
předvánočního čísla Rudnických novin?
Byl schválen rozpočet obce,
který byl bohužel ovlivněn snížením daňových výnosů státu,
na druhé straně však také výrazným ziskem z prodeje dřeva,
i když z našich lesů postižených
kalamitou. Byla schválena nová
zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy v Rudníku
a organizace byla zapsána do
Obchodního rejstříku. Největší
radost však můžeme mít z přidělené dotace ve výši téměř 6
mil. Kč na revitalizaci budov
naší školy, hodnota této investice je téměř 11 mil. Kč. Dotace byla získána z Operačního
programu Životního prostředí, výzva č.10 a vedení obce tak
úspěšně korunovalo jednu ze
svých hlavních priorit. V nejbližších dnech bude vyhlášena
Výzva pro výběrové řízení na
prováděcí firmu. Výměna oken
a zateplení budov a střechy nad
tělocvičnou by mělo proběhnout během letních prázdnin
stejně jako v loňském roce rekonstrukce školní jídelny.
Mrzí mne však, že obec přišla
o částku 317.520 Kč, kterou musela odvést do státního rozpočtu
za porušení rozpočtové kázně
za nedodržení stanoveného ter-

mínu realizace stavby vodovodu. Ale ať posoudí jiní, proč k to
mu došlo. Máme k tomu přece
své orgány, které se jistě budou
touto nešťastnou záležitostí zabývat. O výsledku jejich snažení
vás budu informovat v některém
z dalších čísel našich novin. A na
viníka si zde ukážeme.
Dalších 300 tisíc Kč vydala obec za staženou žalobu
o smluvní penále za firmou
Archteam. Je otázkou, zda by
ZO rozhodlo o podání žaloby,
kdyby vědělo, že již firma Archteam vyvedla veškerý svůj majetek mimo firmu. Nedostatek
informací a špatná rozhodnutí
ze strany bývalého vedení pak
vedou ke zbytečně vydaným
financím, za které by se dalo
v obci pořídit cokoliv jiného.
Oba soudní spory s Archteamem nejsou dosud ukončeny,
připravujeme se však na zahájení oprav 18 b.j. Po 10 letech
domy stále nejsou zkolaudovány a vykazují velmi špatný
stav. Není možné déle otálet
s nutnými opravami, které by
měla provést firma, která domy
postavila a tak současné vedení
obce pracuje na zásadním posunu v řešení této problematiky, aby nájemníci nemuseli žít
nadále v nejistotě, co bude dál.
Je zpracována dokumentace
„Rudník - Generel kanalizace“
o kterém bude jednat Zastupitelstvo obce dne 16.3.2010.
Hodnota díla je včetně přípojek
122.362 925 Kč bez DPH. Kdyby
byla odkanalizována celá obec,
hodnota díla by se vyšplhala
na závratných 240 mil. Kč bez
DPH. Ani jedna z uvedených
částek se nenachází na účtech
obce a bez státní podpory se
o této investici nedá ani uvažo-

vat. Nejbližším cílem v této věci
je získání územního rozhodnutí od Stavebního úřadu.
Výkonná rada Svazku obcí
Horní Labe se na svém 30.
jednání dne 9.března zabývala
zavedením Integrované veřejné dopravy IREDO Krkonoše.
Naše obec by si měla velmi polepšit v dopravní obslužnosti,
neboť ta je v současné době velmi poddimenzovaná a Rudník
je skutečně nejslabším článkem
v dopravní obslužnosti.
Zavedení se plánuje od června letošního roku.
Projektové středisko Surpmo, a.s. pro obec zpracovalo
Doplňující průzkumy a rozbory pro Územní plán Rudník.
V současné době ORP Vrchlabí
připravuje Zadání Územního
plánu naší obce. To bude v blízké době schvalovat zastupitelstvo. Mezitím dojde k vyhlášení
výběrového řízení na zpracování ÚP, který je důležitým podkladem pro rozvoj obce. Stávající ÚP již neodpovídá dnešním
požadavkům.
Během dubna dojde také
k opravě střechy na sušárně hasičských hadic v Arnultovicích.
V příštím čísle novin se již budeme moci podívat, jak se dílo
p. Zemanovi povedlo.
Vážení občané, přeji Vám
všem hezké prožití prvních jarních dnů a velikonočních svátků. Užívejte si prvních hřejivých
paprsků nadcházejícího jara, radujte se ze života a mějte se rádi.
Můžeme mít totiž tisíce přání, tužeb a snů, ale jen štěstí,
zdraví a láska dává smysl našim
dnům….., protože pouhá přání nás šťastnými a spokojenými
neučiní.
Vaše starostka

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY
MAJITELE NEMOVITOSTÍ V OBCI
– POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Dle ustanovení § 9 vodního zákona:
odst. 4) Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze
k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily
podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.
odst. 5) Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději do 6 měsíců před
uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém případě povolení nezaniká, dokud o návrhu nebude
rozhodnuto.
U žádosti o prodloužení bude Vodoprávní úřad ORP Vrchlabí požadovat předložení dokladu o vývozu kalů a nebo
kopii kontrolního vzorku vypouštěné odpadní vody.
Obec vyzývá majitelé nemovitostí, kteří si ještě nezažádali
o povolení k nakládání s vodami, aby tak učinili a to co nejdříve.

ZPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLNÍHO VÝBORU ZA ROK 2009
Kontrolní výbor se v roce
2009 sešel 16krát s 90% účastí
svých členů ve složení: Ing. Jiří
Stuchlík - předseda, Markéta
Sládková, Zdeňka Vráblíková.
Pravidelnými spolupracovníky
Kontrolního výboru (dále KV)
jsou zaměstnanci OÚ. Tímto
jim chci poděkovat za vstřícný
přístup při kontrolách, i když
v poslední době se vyskytly
určité malé problémy. Roční
činnost KV se řídila schváleným plánem práce na rok 2009
a dalšími úkoly, které vyplynuly
z usnesení zastupitelstva obce
(dále ZO) a legislativou.
Na začátku roku byla provedena kontrola u organizací,
spolků a sdružení, kterým byl
poskytnut příspěvek obce na
celoroční činnost za roky 2007
a 2008 se zaměřením na účelnost vynaložených finančních
prostředků. V roce 2007 byl
poskytnut příspěvek TJ Rudník
v celkové výši 100.000,-Kč, z čehož 40.000,-Kč mělo být využito
na oslavu založení oddílu kopané v Rudníku. Zbytek neutracených peněz určených na oslavy
byl použit na nákup nového
autobusu. Správně vyúčtovat
rok 2007 se povedlo novému
vedení TJ Rudník až v červenci
roku 2009. Na rok 2008 byl TJ
Rudník poskytnut příspěvek
ve výši 130.000,-Kč. Vyúčtování
roku 2008 bylo bez problémů.
Druhým žadatelem byl kroužek
mladých hasičů Arnultovice.
V roce 2007 byl poskytnut příspěvek 5.000,-Kč a v roce 2008
příspěvek 6.000,-Kč. Oba roky
byly vyúčtovány správně. Na
základě zjištěných nedostatků
(hlavně u TJ Rudník) navrhl
KV na jednání ZO vypracovat
zásady pro přidělování dotací
a darů z obecního rozpočtu.
Druhá kontrola byla zadána
ZO, kdy KV měl prověřit postup
při kácení aleje od Bělidla do

Terezína. Po základním seznámení s problematikou a zjištěních skutečnostech požádal KV
o pomoc Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.
O tomto případu jsem si dovolil již informovat v Rudnických
novinách 3/2009 a 4/2009 články
„Zákon sekery a pily“. Bohužel
několik pochybení pana tajemníka zůstalo bez řádné odezvy
od vedení obce resp. starostky.
Kontrola evidence a inventarizace majetku obce je prováděna 1krát ročně. Při kontrole KV
velice kladně hodnotil přínos
nových směrnic, které po několika letech dostatečně řeší danou
problematiku. Problém nastává
až v okamžiku prokazatelnosti
seznámení pracovníků se směrnicí nebo podpisy na zápisech.
Tento problém se vyskytl i při
kontrole zadávání zakázek malého rozsahu. Na Obecním úřadu
není zpracován systém, který by
řešil prokazatelnost seznámení
všech pracovníků s potřebnými
zásadami a směrnicemi. Inventarizace za rok 2008 nevykazovala žádné zásadní chyby.
Podzimní kontrola byla zaměřena na odborná školení
a způsobilost pracovníků obce
z pohledu bezpečnosti. Vzdělávání úředníků je řízeno dle
zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Vzdělávání našich
úředníků na OÚ je prováděno
dle zákona a všichni úředníci
mají potřebné vzdělání, které
jím ukládá zákon. V oblasti bezpečnosti práce byly a jsou nedostatky, které se budou muset
během krátké doby odstranit.
Vedoucí úřadu – tajemník by
se měl o danou problematiku
bezpečnosti práce více zajímat.
KV navrhoval vznik směrnice,
která by se danou problematikou bezpečnosti práce na OÚ

VOLNÉ BYTY V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
V RUDNÍKU
Zájemci o byt v DPS v Rudníku se mohou přihlásit na
tel. 499440281 nebo se osobně dostavit na OÚ – majetkový odbor ( budova pošty), kde jim budou sděleny další podrobnosti. Podmínkou pro přijetí do DPS je soběstačnost, minimální věk 65 let nebo invalidní důchod.
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zaobírala a byla ji věnována větší pozornost. Stinnou stránkou
této kontroly bylo zjištění, že
pan tajemník v době pracovní
neschopnosti si odjel na pracovní školení do Prahy. Bohužel i toto porušení zákona panem tajemníkem zůstalo bez
řádné odezvy od vedení obce
resp. starostky.
Na konci roku byla provedena kontrola zadávaných veřejných zakázek. V roce 2009 bylo
celkem vyhlášeno šest veřejných zakázek. Vzhledem k vypracované směrnice č. 2/2009
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu došlo k velkému posunu vpřed u zadávání
a následném vyhodnocování
zakázek. U výběrových řízení,
která svou hodnotou přesahovala částku 1. mil, Kč, obec postupovala dle zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.
Jako veřejné zakázky byly
vyhlášeny: oprava mostku v Javorníku č.p. 25 – provedla fa.
Jiří Taclík, oprava střechy kůlny
č. p. 306 – provedla fa. Josef Rudolf, stavba chodníku pro pěší
– Leopoldov – bude provádět
fa. LTM Vrchlabí, projektová
dokumentace na odkanalizování obce Rudník – provádí fa.
Ing. Jan Čížek, rekonstrukce
kuchyně ZŠ a MŠ Rudník (gastrotechnologie) – provedla fa.
GAST-PRO s.r.o., rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Rudník –
provedla fa. STA-MONT s.r.o..
Všechny veřejné zakázky byly
vyhlášeny a zpracovány dle
platných předpisů. KV doporučil ZO, aby pověřilo starostku
obce uplatnit reklamaci na dílo
oprava „havarijního“ stavu žlabovek u DPS. Havarijní stav nastal až po „opravě“, kterou provedla firma, která nebyla řádně
vybrána ve výběrovém řízení.
Jiří Stuchlík – předseda KV

OZNÁMENÍ
Poplatek za psa a nájem
z pozemků je splatný do
31.3.2010. Platbu za psa
můžete uhradit v pokladně OÚ a platbu za nájem
z pozemků můžete uhradit do pokladny majetkového odboru (budova
pošty).

NABÍDKA
Obec Rudník nabízí ke
koupi poz. parcelu č. 193
o výměře 1096 m2 v kat.
území Javorník v Krk. za
účelem stavby RD. Prodej
bude uskutečněn ve smyslu „Směrnice č. 5/2008“
ze dne 11. 12. 2008.

VOLBY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají v pátek 28. května 2010 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května
2010 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Volební okrsky se nemění.

DVD
KRKONOŠE
Svazek obcí Horní Labe
jehož je naše obec členem vydal propagační
DVD Krkonoše v českém,
německém i anglickém
jazyce. Za cenu 100 Kč
můžete udělat radost
svým blízkým, přátelům
či rodákům. K zakoupení
bude na majetkovém odboru OÚ Rudník.

AGROFARMA BOLKOVSKÝ DVŮR NABÍZÍ:
Lisování sena, slámy, senáže lisem „VARIO“
– od 100 Kč/balík + DPH
Jehněčí maso – 120 Kč/kg masa na kosti
Vyčiněné ovčí kožešiny – 550 Kč/kus

informace na tel. 737 269 975
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RUDNÍKU
Vážení spoluobčané, i když
nám v těchto dnech dává sluníčko najevo, že letošní zima přece
jenom končí, je mojí povinností
vrátit se v myšlenkách o dva měsíce zpět a připomenout sobotu
9. ledna, kdy naší obcí procházeli Tříkráloví koledníci.
Na tuto akci jsme se, samozřejmě, chystali s Farní charitou
Hostinné již delší dobu. Věděli
jsme, že můžeme opět počítat
s pomocí jak základní školy, tak
i obecního úřadu, bez nichž bychom sbírku v tomto rozsahu
nezvládli.
V pátek před sbírkou jsme
byli přesvědčeni, že máme vše
pod kontrolou a nic nás nemůže překvapit. To jsme však nepočítali s počasím, které se rozhodlo, že nám akci ztíží. Však si
mnozí připomenete, jaká byla
z pátku na sobotu fujavice a co
sněhu napadlo. Měli jsme obavy, zda rodiče své děti do takového počasí pustí a zda nás auta
obce budou schopna dovézt na
výchozí místa, jak je potřeba.
Ale vše dopadlo dobře. Ukázalo se, že děti, vybrané pro tuto
akci, nejsou cukrové panenky
a zkrátka žijí pod horami, takže
je nějaký vítr a sníh neodradí.
Do DPS, kde se přestrojovaly,
přišly všechny, mimo jednoho,
který onemocněl. Takže v jedné
skupině byl za třetího krále vedoucí skupiny.

I auta obce nás na začátku
sbírky přes nepřízeň počasí rozvezla tam, kam bylo třeba. Skupina, určená pro koledování na
Bolkově, byla dovezena terénním autem jedné maminky. Za
což jí patří poděkování.
Takže se i letos podařilo, aby
koledníci prošli téměř celou naši
obec a našim občanům „vinšovali
štěstí, zdraví, dlouhá léta“. A i to
počasí, když vidělo, že se koledníci nenechají odradit, nám
ukázalo příznivější tvář a koleda
proběhla bez problémů.
A jak byla letošní Tříkrálová
sbírka úspěšná? Našich 8 skupin
koledníků letos v Rudníku vykoledovalo 27 907 Kč.
Za celou Farní charitu Hos-

tinné bylo vybráno 104 412 Kč.
Na této sbírce se podíleli obce:
Dolní Kalná, Čermná, Rudník,
Horní Olešnice, Malá Úpa,
Hostinné a Vrchlabí.
Výtěžek letošní sbírky bude
použit na zlepšení terénní charitní služby, na pomoc starým
a nemocným občanům a část
peněz bude poslána jako pomoc do zahraničí.
Část sbírky půjde také do
Domova sv. Josefa v Žirči, kde
se charita stará o lidi s roztroušenou sklerózou. Za to vám
všem, kteří jste pomohli, ještě
jednou velké díky.
Přeji vám v letošním roce
krásné a slunné dny.
Ivo Vojáček

Od Tříkrálové sbírky má
paní starostka na rozvaděči
svého domu vzkaz: „Nebyli jsme tady. Tři králové“.
No, co se dá dělat, nemůže
být všude, rozvážela Vás
milí „králíčkové“ po obci.
Ale určitě Vám přispěla
do sbírky již v DPS. Doma
jsem byla jen já. Nemám
klíče ani kapesné. Tak snad
někdy příště!
kočka Zrzka

Projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis

POZVÁNKA

ZAPROSZENIE

na
ÈESKO – POLSKÉ DÌTSKÉ ZIMNÍ HRY Strážné 2010
které se budou konat 19. a 20. bøezna 2010 ve Strážném

na
CZESKO-POLSKIE IGRZYSKA ZIMOWE DLA DZIECI Strážné 2010,
które odbêd¹ siê 19 i 20 marca 2010 r. w Strážné

Program:

Program:

19.3. 2010

19.03.2010 r.
Prezentacja zawodników – 10.00
Uroczyste rozpoczêcie z Duchem Gór – Karkonoszem
Obiad
Start zawodów biegowych
Start zawodów bob-crossowych
Og³oszenie zwyciêzców oraz wyników pierwszego dnia Igrzysk
Planowane zakoñczenie pierwszego dnia Igrzysk – 17.00

20. 3. 2010
Start závodù ve slalomu – 9.00
Obìd
Soutìž škol o nejkrásnìjší stavbu ze snìhu
Vyhlášení vítìzù a výsledkù
Slavnostní ukonèení – 16.00

20.03.2010 r.
Start zawodów w slalome – 9.00
Obiad
Konkurs szkó³ na najpiêkniejsz¹ budowlê ze œniegu
Og³oszenie wyników
Uroczyste zakoñczenie – 16.00

Prezentace závodníkù – 10.00
Slavnostní zahájení s Krakonošem
Obìd
Start bìžeckých závodù
Start závodù bob-crossu
Vyhlášení vítìzù a výsledkù 1. dne her
Pøedpokládané ukonèení 1. dne her – 17.00
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Na Vaši úèast se tìší

Do uczestnictwa serdecznie zaprasza

Svazek obcí Horní Labe

Zwi¹zek Gmin Górnej £aby

Z PERA KRONIKÁŘE

OCHOTNICKÉ DIVADLO
Součástí vesnické kultury v podhůří Krkonoš bývalo
ochotnické divadlo. Skupinky
nadšenců, divadelních ochotníků, mladých i starších, které
divadlu věnovaly svůj volný
čas, se našly téměř v každé větší
podhorské vesnici či městečku.
I v Rudníku (tehdy Heřmanových Sejfech) existoval za
1.republiky divadelní spolek.
Jeho členové v zimě zkoušeli a hráli v hostinci U Sturmů
nebo v sále místní tělocvičny
(Thurnhalle) a v letních měsících pak v lesním (přírodním)
divadle (Waldtheater) na Fiebigu. Fiebig se říkalo místu
na samém konci naší vesnice
směrem na Vrchlabí. K divadlu
se odbočovalo z původní staré prašné cesty stoupající před
farským lesem kolem Spálova
(Branbuše) a pokračující do
Čisté a Černého Dolu. (Nová
silnice vedoucí farským, dnes
obecním lesem byla vybaudována v letech 1919 – 1922.)
Divadelní představení, uváděná v prostředí „ božsky kouzelné přírody“, jak vzpomíná
Holubova pamětnice, bývala
hojně navštěvovaná. Hlediště,
vybudované na svahu lesní louky s napevno zabudovanými
jednoduchými dřevěnými lavicemi, bylo při představeních zaplněno za drobný peníz do posledního místečka. Jevištnímu
prostoru, jímž protékal nehlu-

boký potůček, překlenutý kamenným
můstkem, vévodila
co by součást kulis
výstavní
dřevěná
chata s balkónem
v průčelí, doplněná
postranními budkami a nezbytnou
čelní nápovědou.
Prostor byl obklopen kmínky mladých doubků, buků
a bříz, v pozadí
chráněn vysokým smrkovým porostem. Místo tak vytvářelo pohádkovou scenérií připomínající prý při troše fantazie filmové
kulisy tehdy populárního filmu
„Hostinec ve Spessartu.“A místní ochotníci? Ti se činili. V každé
sezóně nacvičili nejméně dvě
představení. Zápis v kronice
vzpomíná některá úspěšná představení, mezi nimi hru „Páter Jakobs,“zobrazující život tehdejší
vesnice a velmi úspěšnou hru
„Na bílém koníčku,“ uváděnou
v několika reprízách v roce 1927
při znovuotevření lesního divadla po částečné rekonstrukci.
Divadlo sloužilo v letních měsících i k církevním slavnostem
a k tradiční venkovské slavnosti
dožínek. V čase divadelního
klidu byste tu našli kluky, kteří dovedli využít zdejší kulisy
zcela nedivadelně - ke hrám na
„raubíře a četníky.“ Občas tu
prý přespal utrmácený chasník

směřující do hor za prací, někdy
i „společensky unavený host“
Pholova hostince (dnes penzion
Heřman).
Škoda, že po roce 1945
bylo divadlo zničeno a upadlo
v zapomnění. Divadelní aktivita však v obci ani po odsunu
Němců neustala. Mezi nově
příchozími obyvateli se našli
vyznavači ochotnického divadla, kteří v divadelním spolku,
jenž byl od roku 1946 součástí
tělovýchovné jednoty, nacvičovali pod vedením pana Štercla
divadelní hry českých autorů.
Hráli v dnes už bývalé sokolovně a těšili se z přízně četného
publika. Na jejím jevišti hostovali i ochotníci z okolních vesnic i z Vrchlabí. Ti v sokolovně
úspěšně uvedli hru vrchlabské
spisovatelky Marie Kubátové
„Jak šla basa do nebe.“ Já sám
pamatuji zdejší ochotníky v di-

vadelní hře místního autora
pana Vladimíra Samka „Volá
kosmos.“ Tehdy velice aktuální
hra, uváděná na podzim roku
1961, měla u diváků ohromný
ohlas. Lze říci okřídlenou větou, že potlesk autorovi a místním hercům nebral konce.
V dalších letech však zájem
o ochotnické divadlo postupně upadá. A nejen v naší obci.
Nová generace žije jinými zájmy. Širokoúhlé kino a posléze
televize, její technické zdokonalování, ale i jiné formy zábavy přinášejí soumrak ochotnického divadla. To však nemizí
úplně, zůstává živé ve větších,
většinou městských střediscích,
podpořené letitou tradicí a entuziasmem tamějších aktérů,
mladých i starších.

bude naplněna do své maximální kapacity a to je na 54 dětí.
Pří zápisu budeme postupovat
přesně podle daných kritérií
a je možné, že se na všechny
děti nedostane. Kritéria přijetí
do MŠ jsou: účast při zápisu,
trvalé bydliště rodičů v obci
a věk dítěte, kdy starší děti mají
přednost. Tato kritéria jsou jasná a spravedlivá. Upozorňuji
rodiče, že podle zákona je MŠ
zřízena pro děti, které jsou ve
věku 3 let ke dni 1.9. a mladší
děti se přijímají jen pokud jsou
volná místa a to na zkušební
dobu. Situace s dočasným nedostatkem míst v MŠ je celorepublikový problém a rodiče
musí situaci školy pochopit
a nevinit za tento problém školu. Je možné společně případně

jednat s obecním úřadem o dalším řešení. V letošním školním
roce se nedostalo na 2 děti a ty
ale byly ve věku 2,5 roku. To
znamená, že zatím není možné uvažovat o otevření dalšího
oddělení z důvodů ekonomických, prostorových ani personálních.
Pro budoucnost školy jsou
důležitá data z obecní matriky,
která nás orientačně informují o nově narozených dětech
v obci. Tyty počty jsou pro nás
příznivé a na minimálně dalších
5 let bude počet žáků v naší škole stoupat. ( 2005 – 35 dětí, 2006
– 17 dětí, 2007 – 28 dětí, 2008 –
37 dětí a 2009 – 29 dětí ).

Pro Rudnické noviny
Stanislav Wajsar

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Dne 3. 2. 2010 proběhl zápis do 1. třídy. Jednalo se o děti
narozené od 1. 9. 2003 do
31. 8. 2004. Jsou to děti, které
budou mít 1. září - v den nástupu do školy 6 let.
Rodiče byli informováni
formou plakátů rozmístěných
ve škole i osobními pozvánkami podle bydliště. Zápis probíhal od 13 do 17 hodin a novinkou bylo to, že se rodiče mohli
v MŠ zapsat přesně na určitou
dobu. Nemuseli tak dlouho
čekat a zápis probíhal velmi
plynule.
Při zápisu byla kontrolována dokumentace dítěte, rodiče
vyplnili vstupní dotazník a bylo
s nimi komunikováno o školní
docházce. Děti s jejich budoucí paní učitelkou prošly kont-
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rolou úrovně dítěte po stránce
řeči, kresby a úrovně základních znalostí.
Rodiče mohli podle zákona
požádat školu o odklad školní
docházky z důvodu psychické
nezralosti nebo ze zdravotních
důvodů. Tuto žádost je potřeba
dodatečně doložit posudkem
z pedagogické poradny nebo
lékařskou zprávou.
Zápisu se letos zúčastnilo 18
dětí, 2 rodiče požádali o odklad
školní docházky. Celkem bude
mít nová 1. třída 20 žáků. Rodiče některých dětí bydlících v Arnultovicích z důvodů lepšího
dojíždění volí školu v Hostinném. Letos se jednalo o 2 děti.
Zápis do mateřské školy
bude následovat na začátku
měsíce dubna. Mateřská škola

Mgr. Pavel Petržela,
ředitel školy
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PŘÍJMY
0000

daně, poplatky, splátky, transfery …

1012

zemědělství, pozemky

1031

lesní hospodářství

2143
2169

VÝDAJE

24.855.780,00

0,00

200.000,00

29.000,00

0,00

0,00

cestovní ruch

0,00

14.300,00

ostatní služby

0,00

0,00

2212

pozemní komunikace

0,00

1.005.000,00

2219

ostatní komunikace – chodník pro pěší

0,00

850.000,00

2221

silniční doprava

0,00

25.000,00

2310

pitná voda

2.000,00

101.000,00

2321

odpadní vody

0,00

4.185.000,00

3113

základní škola

0,00

5.540.000,00

3314

knihovna

0,00

27.000,00

3319

kronika

0,00

17.000,00

3349

sdělovací prostředky /Rud. noviny/

0,00

70.000,00

3399

ostatní kultura a církev

0,00

77.000,00

3419

tělovýchova

0,00

110.000,00

3429

ostatní zájmová činnost

0,00

3.000,00

3549

spec. zdravotnická péče

0,00

10.000,00

3612

bytové hospodářství

1.528.000,00

1.504.000,00

3631

veřejné osvětlení

0,00

1.125.000,00

3632

pohřebnictví

0,00

30.000,00

3639

komunální služby

0,00

93.300,00

3699

ostatní záležitosti komunál.služeb

0,00

110.500,00

3716

ochrana ovzduší

0,00

1.000,00

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

150.000,00

1.046.000,00

3745

veřejná zeleň

0,00

480.000,00

4359

ostatní služby v oblasti soc. péče

17.000,00

578.000,00

5512

požární ochrana

6112

HČ

3.000,00

356.000,00

zastupitelstvo

0,00

1.029.000,00

6171

místní správa

200.000,00

5.843.000,00

6320

pojištění

0,00

150.000,00

6330

převody vlastním účtům

0,00

2.150.000,00

6399

ostatní fin. operace /daň z příjmů/

0,00

50.000,00

6402

fin. vypořádání minulých let

0,00

0,00

26.955.780,00

26.609.100,00

celkem
splátka úvěru HB /18 byt. jednotek/

541.000,00

splátka fin. návratné výpomoci ČMZRB

1.351.100,00

splátka FRB

1.400.000,00

změna stavu fin. prostředků na BÚ

2.945.420,00

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
NA ROK 2010

PLÁNOVANÉ
INVESTIČNÍ AKCE:
→ chodník pro pěší ke kolonkám
→ dokončení vodovodních přípojek
→ Generel kanalizace pro územní
řízení
→ výměna oken a zateplení ZŠ
→ dofinancování veřejného osvětlení v Janovicích
→ nový územní plán obce
→ oprava sušárny na has. hadice
v Arnultovicích
→ nákup multikáry
→ oprava el. a soc. zařízení na
OÚ
→ výměna oken u čp. 494

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI
NA ROK 2010
Výnosy: 5 925 000,00 Kč
Náklady: 5 922 900,00 Kč
ZO schválilo rozpočet na rok 2010
kde příjmy jsou rozpočtovány
v částce 26 955 780,00 Kč, výdaje
26 609 100,00 Kč a splátky půjček
3 292 100 Kč.
Rozdíl 2 945 420 Kč bude hrazen
z přebytků minulých let.
ZO schvaluje plán hospodářské činnosti kde výnosy jsou 5 925 000,00
Kč, náklady 5 922 900,00 Kč a zisk
bude 2 100 Kč

Stav finančních prostředků na BÚ k 31. 10. 2009 ..................................................................................................celkem + 13 163 227,62 Kč
Úvěry a finanční návratné výpomoci k 31. 10. 2009 ................................................................................................celkem -18 838 920,20 Kč
z toho:
Hypotéční banka (18 b.j.) ..........................................................................................................................................-5 666 048,20 Kč
ČMZRB (vodovod) ................................................................................................................................................. -13 172 872,00 Kč
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příjmy

výdaje

financování +

financování -

BÚ

2005

33.691.990,00

59.813.000,00

23.601.000,00

768,000,00

-3.288.010,00

2006

27.211.920,00

50.111.900,00

15.278.000,00

1.160.000,00

-8.781.980,00

2007

25.894.390,00

40.764.000,00

14.017.200,00

1.493.000,00

-2.345.410,00

2008

24.330.760,00

29.374.100,00

4.000.000,00

4.662.100,00

-5.705.440,00

2009

27.747.260,00

32.319.000,00

0

1.873.100,00

-6.444.840,00

2010

26.955.780,00

26.609.100,00

0

3.292.100,00

-2.945.420,00

Z ČINNOSTI TJ – SKI RUDNÍK
TJ – Ski Rudník je sportovně
činná po celý rok. Její členové se
na jaře a v létě věnují turistice
a cykloturistice, v zimě pak hlavně běžeckému lyžování. Příprava
na zimní sportování však členům
začíná již na podzim a to úpravou tras lyžařských tratí. Odstraňují se překážející křoviska,
opravují se přejezdové můstky,
planýrují se terénní nerovnosti.
Letos nám vyšla vstříc i Farma
Rudník a uvláčela hlubokou
orbu na trase lyžařských tratí, aby
se daly využívat i za nízké sněhové pokrývky. Patří jí za to naše
poděkování. Měli jsme v plánu
i opravu poničeného značení,
ale protože majitel trati Svazek
obcí Horní Labe ani zakládající
člen Svazku obec Rudník nezajistily ani negarantovaly finance
na údržbu tratí i po několikerých
písemných žádostech, použili
jsme finance původně určené na
opravu rozcestníků na úpravu
lyžařských tratí. A ty neslouží jen
členům jednoty, nýbrž i zájmové
sportovní veřejnosti.
Je smutné, že nikdo z vedení
výše jmenovaných institucí nezajistil v minulém ani v letošním
roce financování tratí, přestože
Královéhradecký kraj každoročně uvolňuje 1 000 000 Kč na
úpravu lyžařských tratí. Pokud
majitel tratí nezajistí financování, tratě se v zimní sezoně 2010–
2011 udržovat nebudou a grantová investice Královéhradeckého kraje v hodnotě 240 000 Kč do
značení a propagace na podporu turistického ruchu v naší obci
zanikne a my se vrátíme na začátek s brodícími se lyžaři v našem
okolí. TJ–Ski Rudník nebude
financovat údržbu veřejných lyžařských tratí z příspěvku obce
na celoroční sportovní činnost,
protože to nedělá žádná podporovaná organizace v obci a je
nereálné z této činnosti získat
finanční příspěvek z pronájmu
nebo vstupného. TJ–Ski Rudník zdarma zajistí výše zmiňovanou přípravu lyžařských tratí,
po celou zimní sezonu zajistí
logistiku údržby a informovanosi o stavu tratí pro veřejnost,
včetně distribuce lyžařských
map do infocenter, hotelů a restaurací v okolí. Všechny tyto
činnosti spolu nesou finanční
výdaje a spoustu volného času.
Jediný, kdo přispěl na údržbu
lyžařských tratí v Rudníku, byl
pan Josef Rudolf. Patří mu naše
poděkování.
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První větší akcí, i když spíše
společenskou než sportovní,
byla už tradiční „TJ–Ski Rudník
vítá nový rok.“ Vydařila se i při
nepřízni počasí. Jí předcházely
neméně úspěšné akce jako byla
Vella 2009 nebo Silvestrovské
mazání. Než u nás napadlo větší
množství sněhu, připravovali se
členové TJ–Ski, kteří se účastní
lyžařských závodů, na běžeckých tratích Černé hory. První
závod, jehož se zúčastnili, byla
Jizerská 50. Byla první velkou
prověrkou přípravy a dopadla
velice dobře. Tomáš Martinek vybojoval na trati 50 km s mezinárodní účastí závodníků z Norska
a Švédska pěkné 128 místo v absolutním pořadí z 3500 závodníků. Na trati dlouhé 25 km se
umístil Pavel Petržela (ředitel ZŠ)
v absolutním pořadí na 56. místě
a ve své kategorii na krásném 6.
místě. Náš nejstarší člen jednoty
Vladimír Srna vybojoval ve své
kategorii velice pěkné 15. místo.
Další sportovní akcí byl
2. ročník lyžařských dětských běžeckých závodů, nazvaný „Hledá se nová Kateřina Neumanová
a Lukáš Bauer“. Závodní nadšení žáků a snaha zvítězit, podporované bouřlivým povzbuzováním dětí z mateřské školy, bylo
obrovské. Tady jsou výsledky.
Kategorie 1.–3. třída dívky:
1. Ježková Nikola, 2. Nehodová
Zdena, 3. Krausová Lucie
1.–3. třída chlapci:
1. Mladonický Kryštof, 2. Rodr
Matěj, 3. Posker Daniel
4.–5. třída dívky:
1. Sedláčková Tereza, 2. Cermanová Petra, 3. Vondráková Barbora
4.–5. třída chlapci:
1. Mišutka František, 2. Horešovský Jakub, 3. Sládek Jan
6.–7. třída dívky:
1. Koderičová Tereza, 2. Fraňková Veronika, 3. Tesárková Krystýna
6.–7. třída chlapci:
1. Horešovský Tomáš, 2. Putrovec Ondřej, 3. Sedláček Daniel
Závody se vydařily. Přálo i počasí. Všechny děti byly odměněny, ty nejlepší získaly medaile.
Doufáme, že mnozí z nich až
dorostou, že se stanou pokračovateli v organizování podobných
sportovních akcí. Naše poděkování teď patří V. Srnovi, V. Jindrovi, J. Puhlovskému, S. Kutáčkové,
R. Divišovi, M. Štolfovi, P. Perželovi, B. Stuchlikovi, P. Kaplanovi,
J. Svobodovi, R. Dostálovi a J.

Taclíkovi. Bez jejich pomoci by
se závody nemohly realizovat.
Poděkování patří i Komerční
bance, a.s. a Tempu Česku, s.r.o.
za věcné dary pro účastníky závodu. Škoda jen, že rada naší obce
zamítla žádost o příspěvek na
medaile, věcné dary, cukrovinky
a diplomy pro cca 108 závodníků. Celá finanční a pracovní tíha
zůstala bohužel na naší tělovýchovné jednotě.
Další závody sezóny se konaly v okolí Jilemnice. Dvoudenní Jilemnický maratón na
trasách 50 km a 25 km prověřil
podruhé připravenost našich
závodníků. Na trase 25 km byli
v těžké konkurenci z našich
nejlepší ve svých kategoriích
Luboš Toman – 5. místo, Tomáš
Martínek – 18. místo a Jan Petržela – 20. místo. Zde se podle
absolutních časů ukázala vyrovnanost výkonnosti našich členů,
což avizovalo příslib dobrých
výsledků v nejtěžším závodě sezóny Krkonošské 70. Ve třetím
závodu v seriálu Ski Tour Patria
Direkt na Orlickém maratónu
byli ve své kategorii nejlepší ve
volném stylu na 20 km Luboš
Toman – 4., Petržela Jan – 6.,
Petržela Pavel – 10. V klasickém
stylu ve svých kategoriích obsadili Petržela Jan 5. místo, Petržela Pavel rovněž 5. místo.
Poslední závody v seriálu
Ski Tour se konaly až na Šumavě. Ubytování bylo zajištěno
v Domě mládeže v Sušicích
a našim závodníkům poskytlo
výborné zázemí. V sobotu se za
hezkého počasí a dobrých sněhových podmínek startovalo na
Kvildě. Na trati dlouhé 23 km
vybojovala v mezinárodní konkurenci Tereza Petrželová druhé
místo, Alena Dufková obsadila
pěkné 9. místo a Pavel Petržela
10. místo. Na trati dlouhé 40 km
vybojoval Tomáš Martínek velice pěkné 16. místo, přestože měl
nevýhodnou startovní pozici
z třetí vlny.
Nejtěžšího závodu v sezoně
– Krkonošské 70 pětičlenných
družstev – se zúčastnila 4 družstva. Zde se ukázala platnost
přípravy v krkonošských dlouhých kopcích s velkým převýšením. I přes onemocnění dvou
klíčových závodníků vybojovalo
družstvo mužů TJ–Ski Rudník
,,A“ výtečné 3. místo na trati 50
km. Družstvo TJ–Ski Rudník
,,B “ obsadilo 13. místo a veteráni na 25 km 8. místo. Největší radost nám udělala děvčata, která
vybojovala první zlatou medaili
v historii naší tělovýchovné jed-

noty na trase 50 km. V tomto
závodě na 50 km prověřili svou
vytrvalost i naši dorostenci Tomáš Svoboda a Lukáš Toman,
kteří bez problému zvládli tuto
náročnou trať. Poděkování patří
jejich trenérům Pavlovi Petrželovi a Luboši Tomanovi za celoroční tréninkovou přípravu.
Závodní sezona tímto pro nás
skončila. Byla náročná fyzicky
i finančně. Pokud se naši závodníci mají umísťovat na předních
místech, musí jim TJ–Ski pomoci ve financování startovného
a v přípravě lyží. Samotné lyžařské vybavení si závodník financuje sám.
Děkujeme obci Rudník, firmě Deus s.r.o. Tempu Česku,
s.r.o. Thermoně Krkonoše, s.r.o.,
Asociaci technických sportů
a činností Rudník a Truhlářství Roman Hlávko za finanční
podporu naší jednoty. Bez této
finanční pomoci bychom nezvládli legislativní a materiálové zajištění sportovní činnosti
a TJ–Ski by zanikla. A to by byla
škoda, protože připravuje celoročně pro veřejnost spoustu
sportovních akcí. Jednou z nich
je i ,,Poslední mazání 2010“, které se koná 13. 3. 2010. Více informací najdete na internetových
stránkách obce nebo na obecních vývěskách nebo na www.
skirudnik.wz.cz.
Letošní přívětivá zima pomalu končí a jednota započala
přípravu na letní akce. Nejvíce
početné jsou jarní cyklovýlety
a to i pro veřejnost: Kozákov,
Kachna Kohoutov, Lvím dolem
na Jelenku, Špindlerovka – Karpacz, Babiččino údolí, Jizerky
– přehrada Souš, Přehrada Les
Království – Miletín – Pecka
a mnoho dalších. Na podzim se
těšíme na velkou účast na Rudnickém vejšlapu.
Výkonný výbor TJ – Ski Rudník
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ZPRÁVY Z RADNICE
Výňatek z jednání Rady obce a Zastupitelstva obce od posledního vydání Rudnických novin. Úplná znění usnesení jsou zveřejněna na úřední desce obecního
úřadu nebo na internetových stránkách obce www.rudnik.cz
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. 24 ZE DNE 17. 12. 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje :
prodej bytové jednotky o velikosti
1+1 v čp. 317 na st.p.č. 493 v k. ú. Rudník za cenu nejvyšší nabídky, kde nejnižší cena se stanovuje ve výši 398.200
Kč. V případě nezájmu bude prodej
uskutečněn prostřednictvím realitní
kanceláře.
odprodej části p. p. č. 485/3 v k. ú.
Rudník paní L. Teplé, za cenu ve výši
20,-Kč/m2 a nákladů s prodejem pozemku spojených.
odprodej p.p.č. 2081/3 v k.ú. Rudník T. a D. Bílkovým o výměře 364 m2
za cenu ve výši 30,-Kč/m2 a nákladů
s prodejem pozemku spojených.
bezúplatný převod komunikací
od Pozemkového fondu ČR tj. p. p.
č. 856 a p. p. č. 908 v obci Rudník, k.ú.
Arnultovice.
odprodej p. p. č. 526/6 o velikosti 1303 m2 v k. ú. Arnultovice Ing.
Chmelíkovi za cenu ve výši 20,-Kč/m2
a nákladů s prodejem pozemku spojených.
směnu pozemků s Ing. Chmelíkem
v poměru metrů čtverečných s tím, že
Obec Rudník doplatí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků v rozsahu
213m2.
odprodej p. p. č. 2065/4 v k. ú.
Rudník za nabídnutou cenu 174.000
Kč Ing. Z. Černému.
odprodej části p. p. č. 939/2 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Rudník Petru
Glosovi a Petře Granátové za cenu 30
Kč/m2 a nákladů s prodejem pozemku
spojených.
prodloužení smlouvy s RAKO reality s.r.o. na prodej čp. 412 Rudník na
další období.
ponechání měsíční odměny poskytované zastupitelům, výborům a komisím ve stávající výši (od 1.1.2010)
pro další období.
rozpočet na rok 2010, kde příjmy
jsou rozpočtovány v částce 27.055.780
Kč, výdaje 26.709.100 Kč a splátky půjček 3.292.100 Kč. Rozdíl 2.945.420 Kč
bude hrazen z přebytků minulých let.
plán hospodářské činnosti kde
výnosy jsou 5.925.000 Kč, náklady
5.922.900 Kč a zisk bude 2.100 Kč.
podání žádosti o dotaci na spisovou službu prostřednictvím ORP
Vrchlabí a přijetí této dotace v případě
jejího přidělení.
rozpočtové opatření č. 5/2009, kde
příjmy se zvyšují o částku 676.360 Kč
a rozpočtové výdaje se snižují o částku
161.900 Kč. Finanční prostředky na
běžných účtech se zvýší o 838.260 Kč.
změnu plánu hospodářské činnosti, kde náklady se snižují o 685.000 Kč.
Z toho vyplývá, že zisk z hospodářské
činnosti se zvýší o 685.000 Kč.
ponechání kompetencí RO, ve věci
změn rozpočtu, dané usnesením ZO
č. 3c/03/07 ze dne 3.5.2007.
předložené znění nové Zřizovací
listiny Základní školy a Mateřské školy
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v Rudníku s účinností od 1.1.2010.
plán činnosti FV na rok 2010 dle
předloženého návrhu,
rozšířený
o kontrolu ZŠ a MŠ Rudník ve věci
hospodaření s finančními prostředky,
přidělenými obcí v rámci rozpočtu.
Zastupitelstvo ukládá:
ZO Rudník ukládá starostce obce
vypracovat písemnou zprávu pro zastupitele Obce Rudník z kontrolní
činnosti svých podřízených.
68. JEDNÁNÍ RADY OBCE – 21. 12. 2009
Rada obce schvaluje :
pronájem části p. p. č. 2358/1 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Rudník spoluvlastníkům domu čp. 288 Rudník za
účelem parkování osobních vozidel.
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s manž. M. a A. Thurston,
řešící vybudování kanalizační přípojky
přes pozemky ve vlastnictví obce tj. p.
p. č. 23, 30 a 996/1 v k. ú. Bolkov.
navýšení ceny pro r. 2010 za zapojení
do systému nakládání s komunálním
odpadem ve výši 500,-Kč + 20% DPH.
smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním
odpadem s Mgr. L. Seidelovou, provozovna Vinárna, čp. 51 Rudník od
1.1.2010.
69. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 13. 1. 2010
Rada obce bere na vědomí :
informaci starostky ohledně odsouhlasení žádosti Obce Rudník o podporu z OPŽP.
informaci starostky ohledně doručeného Rozhodnutí MF ČR - odvod
do státního rozpočtu za porušení
rozpočtové kázně ve výši 317.520,- Kč
za nedodržení stanoveného termínu
realizace stavby „Rozšíření vodovodu
Rudník“.
informaci o doručeném anonymu
ze dne 4.1.2010.
Informace starostky – (zpracování
územního plánu obce, ARCHTEAM,
žádost p. Trenklera,
jednání s Pečovatelskou službou Vrchlabí, opravy 18
BJ, konání valné hromady SDH Rudník 16.1.2010.
Rada obce schvaluje :
prodloužení nájemních smluv na
užívání bytů p. Sahánkovi L., Rudník
čp. 311 a p. Raczko Michalovi, Rudník
čp. 414 na dobu určitou do 31.12.2010.
prodloužení nájemní smlouvy na
užívání bytu pí. Popelkové Z., Rudník
čp. 411 na dobu určitou do 31.3.2010.
dohodu s p. Rodrem Jiřím o úhradě dluhu v pravidelných splátkách po
500,-Kč/měsíčně.
uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 8.000 Kč pro Klub důchodců v Avon-Automotive Rudník
na částečné krytí nákladů spojených
s pořádáním kulturních a společenských akcí pro seniory.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě

o dílo č. 022/05, se společností VIS,
spol. s r. o. Hradec Králové, řešící vypracování provozního řádu vč. zajištění jeho odsouhlasení. Cena za provedené dílo je stanovena ve výši 35.000
Kč (bez DPH) s termínem doručení
obci do 03/2010.
uvolnění finanční částky z rozpočtu
obce ve výši 10.000 Kč pro pozůstalou
rodinu poškozenou neštěstím v AvonAutomotive a.s. Rudník dne 4.1.2010.
70. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 27. 1. 2010
Rada obce bere na vědomí:
informaci o dopise „Petice nájemníků domu čp. 411 Rudník“ ve věci
souhlasu s prodloužením nájemní
smlouvy rodině Popelkových ze dne
18.1.2010.
informaci starostky obce o hospodaření v lesích za r. 2009.
rozsudek OS Náchod čj. 10C
106/2005-490 ze dne 16.12.2009 v kauze Archteam.
podané odvolání, ve věci nesouhlasu s úhradou nákladů řízení a nákladů
na vyhotovení znaleckých posudků,
prostřednictvím JUDr. Fučíkové.
doručení dokumentace „Rudník
- generel kanalizace“ a konání první
pracovní schůzky dne 3.2.2010.
Rada obce schvaluje:
záměr obce odprodat p. p. č. 1776/1
v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Statut DPS Rudník s účinností od
1.2.2010 dle předloženého znění.
zřízení úplatného věcného břemene
se společností Yale Real Estate s.r.o.,
kterou budou dotčeny nemovitosti ve
vlastnictví obce - p. p. č. 211/1 v k. ú. Javorník v Krkonoších. Věcné břemeno
spočívá ve věci uložení a provozování
splaškové kanalizační přípojky.
uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 2.000,- Kč pro Svaz diabetiků ČR územní organizaci Vrchlabí, na
částečné krytí nákladů spojených s pořádáním akcí pro členy organizace.
uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 5.000,- Kč pro organizaci
Služby Dolní Kalná na částečné krytí
provozních nákladů terénní pečovatelské služby.
uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 500,- Kč pro TJ-Ski Rudník
na částečné krytí nákladů spojených
s pořádáním veřejné akce Rudnická
sáňkiáda.
ceník úhrad za poskytování jednotlivých činností Pečovatelské služby
v domě DPS Rudník s účinností od
1.2.2010 dle předloženého znění.
uzavření mandátní smlouvy s firmou gsv Vrchlabí - p. Lubomír Vlach
na organizační zajištění služby veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, na plánovanou investiční
akci obce „Energeticko-ekologická
opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně
s jídelnou“.
uzavření smlouvy o dílo s Ing.
Tomášem Novákem, na vyhotovení
dokumentace stavební části do fáze
pro povolení stavby na stavbu „Stavební úpravy sociálního zázemí v čp. 51
v Rudníku.
zakoupení motorové pily JONSE-

RED 2152 vč. příslušenství pro jednotku SDH Rudník.
uzavření smlouvy o poskytnutí
příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obslužnosti na
části území Královéhradeckého kraje
s Královéhradeckým krajem, kterou se
řeší úprava stávajícího jízdního řádu
(na zkušební dobu 1 rok) tak, že by autobus odjíždějící z Hostinného v 11:00
hodin zajížděl jeden den v týdnu (pátek) až na zastávku Javorník-otáčka, za
dohodnutou cenu.
odepsání pohledávky ve výši 3.000,Kč za nevydané pozemky dle § 11 odst.
2) zák. č. 229/1991 Sb.
změnu v uzavřené Dohodě o vzájemné spolupráci s SDH Arnultovice ze
dne 1.4.2009 dle předneseného návrhu.
podání žádosti Sdružením přátel
Bolkova o dotaci z fondu kulturního
dědictví „Záchrana drobných památek
místního významu“ prostřednictvím
Nadace VIA a schvaluje finanční účast
na této akci na základě schváleného
rozpočtu.
Rada obce nesouhlasí :
s pronájmem části p. p. č. 2352/1
o výměře cca 60 m2 v k. ú. Rudník p.
Ladislavu Rolfovi za účelem parkování
osobních vozidel z důvodu problematiky zimní údržby.
Rada obce jmenuje :
Mgr. Lenku Seidelovou předsedou
Kulturní a sportovní komise obce ke
dni 1.2.2010.
Rada obce ukládá :
tajemníkovi OÚ vyhlásit výběrové
řízení na pracovníka - lesní obecních
lesů.
71. JEDNÁNÍ RADY OBCE – 17. 2. 2010
Rada obce bere na vědomí:
stanovisko/vyjádření p. Diviše ke
stavbě lávky v areálu koupaliště, že lávka není v majetku manž. Divišových.
došlé nabídky na zhotovení internetových stránek obce.
Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce schválit:
rozsah realizace kanalizace v obci
dle projednaného návrhu.
Rada obce schvaluje:
záměr obce odprodat st. p. č. 289/2
(22 m2) v k. ú. Rudník manž. Čepelkovým.
zhotovitelem investiční akce obce
„Oprava objektu (střechy) - sušárna hadic SDH Arnultovice“ firmu p. Zemana.
vnitřní směrnici - Pravidla upravující pronajímání obecních bytů s účinností od 1.3.2010 dle předloženého
znění.
prodloužení nájemní smlouvy na
užívání nebytového prostoru v domě
čp. 406 Rudník p. V. Šimkovi, za účelem skladování masných výrobků, na
dobu určitou do 31.12.2010.
prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem p. p. č. 614/3 v k. ú. Rudník
p. D. Havlíčkovi za účelem výstavby
RD, na dobu určitou do 31.12.2010
s tím, že po uplynutí tohoto termínu
se stanovuje nájemné ve výši 10 Kč/m2/
rok do doby zahájení užívání stavby.

uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 2.000,- Kč pro Klub důchodců bývalého Státního statku
v Lánově, na částečné krytí nákladů
spojených s pořádáním akcí pro členy
organizace.
provedení úhrady částky 4.165,- Kč
na účet exekutora a to do tří dnů od
právní moci soudního rozhodnutí.
odepsání pohledávky ve výši
4.671,60 Kč včetně příslušenství za
neuhrazené vodné p. Filipem Slavíkem.
udělení vyjímky z počtu přijatých
žáků do předškolního zařízení MŠ
Rudník na celkový počet 2 oddělení
po 27 žácích.
řidiče JSDH JPO III Rudník-Arnultovice dle předloženého návrhu.
vnitřní směrnici - Používání telefonů s účinností od 1.3.2010 dle předloženého znění.

s odstraněním lávky, která vede z p.
p. č. 494 (v majetku manž. Divišových)
na p.p.č. 2955/1 (v majetku obce) v k.
ú. Rudník.

sál bude obcí poskytnut bezplatně.
Informace starostky obce (zpracování územního plánu obce, veřejná
zakázka „Zateplení školy“

Rada obce ukládá :
starostce projednat s projektantem úpravu Generelu kanalizace dle
schváleného rozsahu včetně propočtu
nákladů.
obci Rudník, aby zvažovala podávání soudních žalob pro malé částky
tak, aby konečný důsledek nebyl pro
obec dražší než vymáhaný dluh (pohledávka).
starostce obce uhradit celkovou
částku ve výši 294.437,80 Kč na účet
právního zástupce společnosti Archteam Mgr. P. Martinů ve lhůtě do tří
dnů od nabytí právní moci usnesení
soudu.

Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce schválit :
odprodej části p. p. 1776/1 v k. ú.
Javorník v Krkonoších společnosti
NERZ s.r.o. za účelem scelení vlastních pozemků.
odprodej části p. p. 1776/1 (cca 450
m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších pí.
Pánkové, p. Voborníkovi Petrovi a p.
Voborníkovi Pavlovi za účelem scelení
vlastních pozemků.
rozpočtové opatření č. 1/2010, kde
příjmy se navyšují o částku 1.069.000,Kč a rozpočtové výdaje se navyšují
o částku 422.900,- Kč. Peněžní prostředky na běžných účtech se zvýší
o 646.100,- Kč

72. JEDNÁNÍ RADY OBCE – 3. 3. 2010
Rada obce neschvaluje:
uvolnění finančního příspěvku pro
TJ-Ski Rudník na částečné krytí nákladů spojených s pořádáním akce Lyžařské závody pro Základní školu.
Rada obce nemá námitek:

Rada obce bere na vědomí :
informace zástupců ZŠ a MŠ Rudník o současném provozu, aktivitami
a koncepcí rozvoje školy.
pořádání veřejné kulturní akce
„Dětský karneval“ na sále OÚ s tím, že

Rada obce schvaluje :
záměr obce odprodat p. p. č. 1776/2
(389 m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších
prodloužení nájemních smluv na
užívání bytů - pí. Komárkové D., Rudník čp. 75, pí. Pecoldové K., Rudník
čp. 311 a pí. Tesárkové K., Rudník čp.

494 na dobu určitou do 31.3.2011 a pí.
Popelkové Z., Rudník čp. 411 na dobu
určitou do 30.6.2010.
na pořádání veřejné kulturní akce
„Dětský karneval“ uvolnění finančních prostředků na zajištění hudební
produkce.
odložení, vzhledem k finanční náročnosti, investiční akce obce „Stavební úpravy sociálního zázemí v čp.
51 v Rudníku“.
Rada obce ukládá:
starostce obce předložit na příští
jednání RO materiál týkající se vyjádření RO k předložené „Koncepci rozvoje
Základní a Mateřské školy Rudník.
starostce obce dohodnout termín
jednání s Ing. arch. Hobzou ve věci
jednání s nájemníky 18 BJ.
správnímu odboru opakovaně zveřejnit nabídku odprodeje pozemku p.
p. č. 193 v k. ú. Javorník v Krkonoších
(1.096 m2).
starostce obce zadat dokumentaci
vč. předběžného rozpočtu na stavební
úpravy objektu čp. 56 Rudník (pošta)
pro případné přemístění OÚ.
Jiří Ježdík, tajemník OÚ

ROZHOVOR Z REGIONU
S MIROSLAVEM SAZEČKEM, kandidátem TOP 09 s podporou starostů ve volbách do poslanecké sněmovny 2010
Kolego Mirku, první otázka je
logická, proč kandiduješ do PS?
Milá Ivo, nejdřív mně dovol,
abych pozdravil občany Rudníku z obce Strážné, kde starostuji
a popřál pěkné jarní dny a přecházím přímo k odpovědi.
Vedly mně k tomu dva důvody,
za prvé - diskriminační rozdělování daní pro obce a města, druhým důvodem je zadlužování
naší krásné vlasti .
Mohl bys rozvést oba důvody?
Diskriminační, tedy nefér dle
RUDy, je to nepěkný název, ale
znamená Rozpočtové Určení
Daní. Je to zákon, tedy pravidlo
pro tok peněz do našich obcí
a měst ze státního rozpočtu.
V rámci státního rozpočtu je 53
% prostředků pro obce a města
přerozděleno pro čtyři největší
města, tedy Prahu, Brno, Plzeň
a Ostravu. A zbylých 47 % je přerozděleno do ostatních měst
a obcí, tedy pro zbylých 8 mil.
občanů. Do roku 2008 byl námi
milovaný PRAŽÁK dotován 6,5
x více než občan Rudníku nebo
Strážného. Nyní je to již 4,5 – 5x
méně (dle velikosti obce a města). Tento malý, ale příjemný posun ke spravedlivějšímu „RUDovi“ je výsledkem cíleného tlaku
hnutí Starostů a nezávislých.
Ale velká města se hájí, že mají
větší potřeby… co ty na to?

1 200
jaro

To samozřejmě ano, ale ne 4,5–
5 x větší než Ti ostatní.
Kolik je tedy dle Tebe férové - nediskriminační číslo ?
Je to číslo je blízké 2,5 násobku.
Tento poměr vychází z čísel na
Slovensku, Německu, ale i studie vysoké školy ekonomické
v Praze.
A důvod č. 2 ?
Jsem jeden z těch „šílenců“,
který má šest dětí. Nyní mám
dvouměsíční dceru Sáru a já
mám o důvod víc společně
s Vámi usilovat o zastavení růstu zadlužování našeho státu.
„Slibotechny“ z povolání slibují 13. důchody, důchody ve výši
15.000,- Kč, ale nikdy neříkají
kde na to vezmou. Já tvrdím,
že jedině dalším zadlužováním.
Pokud budete tento článek číst
cca 3,5 min. dluh našeho státu
vzroste o JEDEN MILION KORUN ČESKÝCH. My starší se
NEMUSÍME OBÁVAT o výši
současných důchodů, ale naše
děti a vnuci nebudou mít ani
SOUČASNÝCH
DVANÁCT
důchodů, pokud NEZASTAVÍME TEMPO růstu státního
dluhu. Podívejme se občas na
www.verejnydluh.cz.
Zvláště
tento odkaz doporučuji všem
mladým. Nárust dluhu je pěkně
„hustej“.
A řešení ?

Jednoznačně se musí šetřit ve výdajích ministerstev, snížení platů poslanců, soudců, vládních
úředníků, ministrů i prezidenta
o 5 %. Všech ostatních zaměstnanců státu o 2%. Myslím, že to
není „bolestná cesta“, ale spíše
cesta dobrého hospodáře. Sledujme pozorně dění v Řecku.
Zde je doporučován finančníky
prodej jejich ostrovů…. Nechci
šířit poplašné zprávy, zatím
máme čas přemýšlet….a poté
konat !
Jak to chceš sdělit voličům?
Chci věnovat nejméně 15 dnů
své dovolené, abych navštívil
minimálně 200 obcí a menších
měst královehradeckého kraje.
Určitě s TOP Topíkem (budu
mít pronajatý dodávkový vůz
„vyzdobený“ podstatnými informacemi) navštívím i Rudník.
Jízdu krajem začnu 7. května
a skončím den před volbami tj.
27.5. 2010. Setkám se s mnohými
osobně, zájemcům o program
TOP 09 s podporou starostů
nechám v navštívený obcích
a městech letáky s informacemi.
V měsíci dubnu budu mít vlastní
web www.sazecek.cz . Také mám
svůj blog s adresou http://blog.
sazecek.idnes.cz , kde sděluji své
názory na některé události těchto dnů.
Docela slušné předsevzetí. To bude

náročné….
Zajímají mně názory lidí žijících
v královehradeckém kraji nejen
na výše uvedené zásadní problémy, ale i na denní problémy jejich
života. Vzdyť život není jenom
politika, ekonomika, ale také
rodina, sport, kultura i to dobré pivko. Osobně věřím, že na
pivo nebo lahvičku vína budeme
mít vždy, pouze se bude stavět
méně kilometrů dálnic a obecně
bude méně investic. Také budou
menší podpory pro ty, kteří nechtějí vůbec dělat. Také bude
méně blouznění o letní olympiádě a budou snad levnější karty
OPENCARD. A abych nedával
vzdálené příklady, i stavba divadla v Trutnově, které je větší než
v Hradci Králové, je stavbou megalomanskou.
A co říci na závěr ?
Jak jsem již uvedl, přeji Vám
pěkné jarní dny a nenechte se
moc otrávit nadcházející volební kampaní. Těším se na setkání
s Vámi.
Děkuji za rozhovor a přeji si, aby
naši občané zvážili, komu dají svůj
hlas při volbách do Parlamentu ČR
a upřednostnili kandidáty z blízkého regionu, kteří znají naše potřeby
nejlépe.
Ivana Pavlíková
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ZPRÁVY Z MATRIKY
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Duben: Lazák František, Stránský Zdeněk, Kefurtová Jarmila, Vašatová Anna, Švajdlerová, Jaroslava, Müllerová Marie, Dušek Jaroslav, Mikulášová Jindřiška.
Květen: Melišová Anežka, Sommer Josef, Novotný Oldřich, Havlíček Miloslav, Paulus Zdeněk, Tesárek Ladislav, Gernt Josef, Draškóciová Margita.
Červen: Šarounová Milada, Lorenz Werner, Frank Václav.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu!
NAROZENÍ
Šedivý Dominik, Balog Tomáš, Peterová Emily. Vítáme vás na svět!
SŇATEK UZAVŘELI
Jaroslav Nováček a Danuše Pospíšilová
ÚMRTÍ
Deák Josef, Jechová Martina, Belák Zdeněk, Hanková Mária, Voborníková Jarmila, Klimentová Marie.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Počet obyvatel k 31. 12. 2009 .................................................2 181
Přistěhováno ....................................................................... 43 osob
Odstěhováno ...................................................................... 50 osob
Přestěhováno v obci ............................................................ 56 osob
Narozeno ..............................................................................29 dětí
Zemřelo .............................................................................. 21 osob
V. Prouzová, matrika

Poslední přání
Starý člověk těžký život má,
když ho klouby bolí, sluch neslouží
a zraku ubývá.
Je jak staré ojeté auto,
které patří do šrotu.
Těžko snáší svoji samotu.
Z auta šrot se použije
K nové výrobě, z člověka však
zbude jen hromádka popela.

Žádný pomníček si nepřeje,
jen popel do urny dát,
na Karlově na paloučku
do země nasypat.
Bude se tam po něm pěkně
tráva zelenat.
L.Trenklerová – 93 let

Dne 22.2.2010 oslavila
paní Marie Plecháčová
krásných 99 let. Zástupci obce měli tu čest
navštívit naši nejstarší
občanku, která je opečovávána svoji rodinou,
těší se z jejich přízně
a sama ještě dokáže rozdávat radost a neztrácí
smysl pro humor. Věřili byste, že nám oslavenkyně zazpívala
i košilatý kuplet? Paní Plecháčová tráví svůj podzim života mezi
svými nejmilejšími a my se připojujeme vedle milého přání její
vnučky Ivanky s přáním ještě spousty pěkných dní a za rok při
oslavě 100 narozenin nashledanou. Starostka
Paní Marii Plecháčové, k jejímu nádhernému životnímu jubileu,
přejeme moc a moc zdraví a životní vitality. Sousedé
Tak si tady sama sedím v obýváku a myslím na Tebe moje milá babičko.
Co všechno jsi prožila za tak dlouhý čas. Dětství, válku, manželství,
děti, vnoučata, pravnoučata a máš už i jedno prapravnouče. No a mně,
Tvému prvnímu vnoučeti bude za čtyři roky padesát. Kdo tohle z lidí
může říct, že má skoro padesátiletý vnouče!
Vzpomínám moc ráda na dobu, když jsem jako malá holka jezdila k
Tobě a dědovi na prázdniny. Vzpomínám na chleba a medem, který mi
hrozně chutnal, na dědu, jak si drobil chleba do kafe, na velkou duchnu
pod kterou jsem spala a jednou mi po ní lezl pavouk a já se hrozně bála!
Schovala jsme se pod peřinu a vylezla potom úplně zpocená, pavouk byl
už naštěstí pryč! Taky vzpomínám, jak mi bylo dobře na louce, v lese,
u potoka….Byla to zkrátka pěkná doba. Tak babi, hodně zdravíčka a
pohodu v duši.
To Ti přeje Tvoje skoro padesátiletý vnouče Ivanka

CHVÁLÍME!
O.s. Přátelé Bolkova zažádalo Nadaci Via o grant z fondu
kulturního dědictví na projekt: Rekonstrukce náhrobních
kamenů na hřbitově u bývalého evangelického kostela
v Rudníku.
Společně s vyčleněnou částkou 30 tisíc Kč z rozpočtu obce
budou získané finanční prostředky použity ke zvelebení
okolí této nemovitosti. Za jejich činnost pro obec si zaslouží pochvalu! Starostka
Vážení občané, v zimním vydání Rudnických novin jsme se
zmínili o chystané jarní akci - úklidu prostor hřbitova u bývalého evangelického kostela na Bolkově, zavezeného vrstvou všech možných odpadků. V průběhu zimy jsme pracovali na projektech, týkajících se získání grantů na rekonstrukci
hřbitova a do budoucna se chceme soustředit i na rozvaliny
kostela. První krokem k uskutečnění těchto vizí je avízovaný úklid, který se uskuteční 22.5. 2010 od 9.30 hod. Zveme
k účasti všechny občany, kterým není lhostejné životní prostředí, a kteří chtějí přispět ku zkrášlení naší obce. Hrábě,
lopaty a kolečka s sebou. Občerstvení zajištěno!
Na viděnou se těší
Jíra Lubomír, jednatel občanského sdružení Přátelé Bolkova
a Bc. Ivana Pavlíková, starostka obce
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