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JAK JE TO S TÍM JAREM
v kombinaci s pohyblivostí nejvýznamnějších křesťanských svátků
v podstatě znemožňuje plánovat
si nějaký přesnější program na
prodloužený velikonoční víkend.
Když letos Velikonoční pondělí
připadá na 6. dubna, koledníci nemají pražádnou představu o tom,
jestli budou svištět pomlázkami
v paprscích jarního slunce, nebo
se budou brodit v posledních snahách paní Zimy.
Sníh je ale z našich polí, lesů –
a silnic – pryč, doufejme, že definitivně. Tráva se co nevidět zazelená
a sněženky následované bledulkami snad už pokrývají srázy kolem

Bolkovského potoka. (Až bude
hezky, dopřejte si odpolední procházku a zajděte se na ty „plantáže“ podívat. Pohled k nezaplacení.
Kdyby byly bledule využitelné
v průmyslu, jako třeba řepka, Bolkovští by byli magnáty.) Jedno
z českých přísloví ale praví, že
jaro přišlo tehdy, šlápne-li člověk
na devět sedmikrásek najednou;
o bledulích se nezmiňuje. Sedmikrásky však v našich zeměpisných
šířkách – a hlavně nadmořských
výškách – kvetou o něco později. Zcela jasno o vítězství jara tak
bude zřejmě až ve chvíli, kdy se
louky budou žlutit pampeliškami.

K příchodu teplejších měsíců
roku neodmyslitelně patří také
zvýšený výskyt dotěrného hmyzu.
Na začátku jara je ale každá spatřená včelka z nějakých důvodů roztomilá. Nejspíš to pramení z našeho přesvědčení, že probouzející se
příroda – nemajíc kalendáře – nejlépe pozná, kdy přichází to pravé
jaro. Asi bude ještě pár týdnů trvat, než kolem nás bude včelstvo
bzučet tak, jak to ve své televizní
adaptaci babičky ztvárnil režisér
Moskalyk, nicméně první zástupci
klanu včelky Máji už se objevují,
a tak není důvod k pesimismu.
(pokračování na str. 11)
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Tak jsme se konečně dočkali.
Slunce nedávno opustilo souhvězdí Ryb a vstoupilo do Berana, čímž astronomicky začalo
jaro. Jenže jedna vlaštovička
jaro nedělá, a tudíž to ještě neznamená, že máme vyhráno.
Březen nám sice ukázal svou
přívětivější tvář a i to sluníčko
už občas zahřálo, ovšem jedna
z pranostik tvrdí „nikdy neodhazuj šat do konce května“ a zkušenosti z některých let minulých
nás varují, že právě v květnu ještě můžeme topit o sto šest.
U nás pod horami je vůbec
začátek jara velkou loterií, což
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ážení přátelé, přicházíme za
vámi s novým číslem Rudnických novin. Je tu jaro a s ním
i každoroční sčítání škod, které
hlavně na obecních komunikacích napáchala zima. Letos opět nebyla tak
krutá jako jiné roky, ale přesto se na našich
cestách zase podepsala. Počítáme tedy pro
letošní rok s dalšími opravami mnoha úseků cest. Investice: V uplynulém čtvrtletí
se jako každoročně
v zimním období
pracovalo spíše na
„papíře“ ve smyslu příprav nových
projektů a dotváření
těch započatých. Pokračovaly přípravné
práce na přechodech
pro chodce, rozšíření
příjezdové cesty ke
škole a vzniká studie
na chodníky v části
obce od pošty k pivovaru. V současné době probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení na multifunkční hřiště v Terezíně.
Tato investice se ovšem neobejde bez dotační podpory, proto budeme intenzivně hledat
zdroje, které zatím nejsou známé. V Terezíně se připravuje i rozšíření nového veřejného osvětlení od hřiště k Bělidlu a na druhou
stranu okolo školy až k zastávce u koupaliště. Připravujeme i rekonstrukci zdravotního
střediska. Začíná se připravovat i studie centra obce u pošty spojená s realizací nového
hřiště, cyklostezky, přestupního terminálu
pro autobusy a sběrného dvora tak, aby se
vzájemně nerušily a působily jako celek a přirozené centrum obce. Papírově pokračujeme
také na projektu odkanalizování Arnultovic
a části obce k Bělidlu. V nejbližších dnech
nám bude firmou SURPMO odevzdán hotový územní plán a na březnovém veřejném
zasedání zastupitelstva by měl být veřejně
schválen a poté vydán. Bezpečnost: Mnohým
z vás jistě neuniklo, že na zrekonstruované
silnici u pivovaru byl nainstalován informativní radar měřící rychlost vozidel. Na tomto
místě se s ním počítalo již delší dobu, jelikož
se jedná o místo, kde řidiči projíždějí mnohem vyšší rychlostí, než je povoleno. Radar
byl pořízen z dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje prostřednictvím Svazku
měst a obcí Horní Labe. V tuto chvíli máme
v obci celkem tři radary, na které mohou
být střídavě instalovány Policií ČR „ostré“
měřiče, které umožňují přestupek zaznamenat a následně pokutovat. Tato represe
není namířena proti místním obyvatelům,
nýbrž proti řidičům Rudníkem pouze projíždějícím. Vy místní si určitě po přečtení tohoto
článku dáte pozor. Dětská hřiště: na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva se většina zastupitelů zřekla svých odměn za mandát
zastupitele ve prospěch dětských hřišť, tudíž
počítáme s postupným dovybavením hřisť
v Terezíně a u pošty. Zároveň bychom rádi
zakládali hřiště nová, a proto uvítáme podněty od vás občanů. To by bylo z uplynulého
čtvrtletí z nejdůležitějších věcí asi vše a na
závěr mi dovolte popřát vám všem příjemné
jarní dny a co možná nejpohodovější strávení
blížících se Velikonoc.
Aleš Maloch, starosta obce
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY – 2015
1

REKONSTRUKCE KOTELNY
V DPS Č. P. 75

V roce 2013 došlo k realizaci revitalizace tohoto obecního domu s pečovatelskou
službou, spočívající ve výměně oken a zateplení obvodových stěn a stropů. Tím dochází k velké úspoře nákladů na vytápění
a ohřev teplé vody. Doposud tyto činnosti
zajišťují dva předimenzované již dosluhující kotle (rok výroby 1990), u kterých je
již problém jak po servisní, tak i bezpečnostní stránce… Po schválení rozpočtu na
letošní rok byla zadána a již je zpracována
projektová dokumentace, na základě které
budeme během jarního období vypisovat
výběrové řízení na dodavatele „nové kotelny“. V souvislosti s touto akcí budou také
vyměněny zbývající zastaralé radiátory
a také velký zásobník teplé vody o objemu
750 l. Předpokládané náklady se budou pohybovat kolem 1 mil. korun a o jejím průběhu vás budu informovat v dalším čísle RN.
2

OPRAVY KOMUNIKACÍ

Přiznám se, že k dnešnímu dni není ještě
definitivně rozhodnuto, které úseky komunikací budeme letos větším zásahem opravovat. Vytipované však jsou: 1) v Terezíně
slepá ulička od Boháčových k Taclíkovým, 2)
cesta na tzv. Rafandu, tj. ke Kadlecovým, 3)
na Bolkově od Boháčkových k Pecoldovým.
Ještě také bude záležet na rozpočtech jednotlivých úseků, abychom měli představu
o výši financí a drželi se schválených finančních prostředků na letošní rok, takže uvidíme, jaké cifry budou vycházet… Následně
bychom vypsali výběrové řízení a myslím,
že během léta bychom mohli realizovat. Již
nyní probíhá několik menších oprav a úprav
komunikací (v Arnultovicích, v Terezíně, na
Bolkově), z kterých se vlivem jarního tání
staly spíš blátivé pasti. Na závěr bych rád
připomněl velkou rozlohu naší obce a s tím
spojené množství obecních cest. Tím bych
chtěl argumentovat, proč se zrovna s cestou
třeba právě k vašemu domu nic již dlouhé
roky nedělá, ale nejde všem občanům najednou vyhovět a jejich problém hned řešit, ale
snad se nám to podaří v následujících letech.
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VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH
OTVORŮ V NEMOVITOSTECH
Č. P. 51, 401, 406

S touto akcí bylo také počítáno v rozpočtu na letošní rok a jen pro upřesnění
se jedná o domy č. p. 51 – obecní úřad,
č. p. 401 – bytová jednotka paní Moravcové (což je jediný byt, který v tomto bytovém
domě zůstal ve vlastnictví našeho úřadu),
č. p. 406 – výlohy a dveře prodejny potravin
a bývalé masny v Terezíně. Výběrová řízení
byla stejně jako většina soutěží zveřejněna
na internetu a oproti napřímo osloveným
třem již známým firmám se nakonec účastnilo celkem devět uchazečů, a to dokonce
z různých koutů naší republiky (např. z Berouna nebo Prostějova). K dnešnímu dni
je výběrovou komisí vybrána a zastupitelstvem schválena firma OKNA TRUTNOV,
přičemž hlavním kritériem byla nejnižší

nabídková cena ve výši 406 tis. korun Nyní
zbývá dohodnout a oboustranně odsouhlasit časový harmonogram postupu a poté se
pustit během měsíce dubna do realizace.
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REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – ÚSEK BĚLIDLO SMĚR
TEREZÍN, ÚSEK KOLEM ZŠ

Po loňské rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Terezín, která souvisela
s akcí firmy ČEZ, bychom rádi pokračovali na dalších úsecích (kde je již současný
stav sloupů a svítidel nevyhovující), a to od
křižovatky na Bělidle směrem k fotbalovému hřišti, kde by došlo k napojení. Druhý
úsek je od panelového domu probíhající
kolem základní školy a končící pod školou
u hlavní silnice. Prozatím jsme na počátku,
kdy došlo k zaměření stávajících tras veřejného osvětlení, pozemků a komunikací,
u kterých by nové osvětlení mělo sloužit.
Po zpracování těchto podkladů může firma
SB PROJEKT s.r.o. začít s vyhotovením
projektové dokumentace pro oba úseky,
což by mělo být hotové do konce května.
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REVITALIZACE
BUDOVY POŠTY Č. P. 56

V minulém vydání RN jsem již tuto akci
trochu „nakousnul“ a naznačil náš záměr
s touto nemovitostí ohledně jejího venkovního vzhledu… Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen dodavatel stavebních prací, a to firma Laušman a Malý s.r.o.
z Jilemnice, která vyhrála výběrové řízení s
cenou cca 5,8 mil Kč bez DPH. Předběžný
termín začátku stavebních prací je stanoven
na první polovinu dubna, kdy by se začalo
s výměnou oken, následovalo by postavení
lešení a montáž zateplovacího systému. Celé
dílo by mělo být hotovo do konce srpna. Ačkoliv s touto firmou nemáme doposud žádné zkušenosti, budeme doufat, že se nám
společnými silami podaří celou realizaci
zvládnout bez větších komplikací. O jejím
vývoji vás budu určitě i příště informovat.
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REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ KD ARNULTOVICE

Předpokládám, že všichni návštěvníci, kteří někdy zavítali do tohoto kulturního domu,
mi dají za pravdu, že jeho sociální zařízení má
již své nejlepší roky za sebou a je potřeba s tím
začít něco dělat…Jeho rekonstrukce dostala
zelenou teprve na únorovém jednání ZO, kdy
byla odsouhlasena rozpočtová změna, kterou
byly navýšeny potřebné finanční prostředky, a to na objem cca 400 tis. včetně DPH.
K dnešnímu dni je hotová projektová dokumentace s výkazem výměr a do nejbližšího
zasedání rady obce bude připravena výzva
k podání nabídek na stavební práce a vybavení novými zařizovacími předměty. Troufám si
říct, že v příštím vydání RN vám budu schopen napsat více o jejím plném průběhu nebo
třeba již o případném úspěšném ukončení.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský – technik MO
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DOTAČNÍ OKÉNKO
PODANÉ ŽÁDOSTI V ROCE 2015
Rada Královéhradeckého kraje
schválila dne 9. 2. 2015 na svém 5. jednání pod bodem „Poskytnutí finančních prostředků z Národního fondu
Ministerstva financí ČR v rámci Fondu
solidarity Evropské unie v České republice na úhradu škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013“, číslo usnesení

RK/5/199215 v rámci III. kola podávaných žádostí, pro obec Rudník částku
3 516 346,96 Kč.
Celkově naše obec čerpala z Fondu solidarity částku 9 115 976,84 Kč.
Z těchto peněz jsme opravili naše mosty
a vodovod včetně ČOV poškozené povodní v červnu 2013.

PŘIJETÍ DOTACE
– FOND SOLIDARITY III. KOLO
Počátkem roku 2015 jsme podali žádost
o poskytnutí finanční podpory z dotačního
programu Královéhradeckého kraje na
podporu a rozvoj profesionálních i neprofesionálních aktivit.
– Název projektu „Svatováclavské slavnosti 2015“. Žádost podána s částkou
68 500 Kč.
– Dále byla podána žádost o poskytnutí
finanční podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje na modernizaci hasičské techniky v obci
Rudník. Požadavek dotace ve výši
787 920 Kč.
Žádost podaná na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR v rámci programu

117D815 podpora obnovy a rozvoje venkova. Název projektu: Obnova a doplnění
herních prvků na hřišti předškolního zařízení v obci Rudník, žádost podána s částkou 346 213 Kč
V rámci plánovaných akcí pro rok 2015
se pokusíme využít dotačních příležitostí
v novém dotačním období 2014–2020, například na kanalizaci, přechody pro chodce, cyklostezky či obnovu památek.
Z dotací schválených v roce 2014 budou
v tomto roce realizovány opravy dalších 9
mostů a jedné lávky, stabilizace a asanace
půdních sesuvů z povodní 2013, zateplení
budovy č. p. 56.

STÁLE MÁTE MOŽNOST
VYZVEDNOUT SI SVŮJ KOMPOSTÉR
S příchodem jara připomínáme občanům, chatařům i chalupářům, že stále mají
možnost si vyzvednout svůj kompostér.
Obec Rudník pořídila pro své občany kompostéry o objemu 900 litrů postačující pro
zahrady o velikosti 1300 m2 v počtu 400 ks.
Dále jsou k dispozici kompostéry o objemu
400 litrů postačující pro zahrady o velikosti
450 m2 v počtu 200 ks.
Kompostéry budou občanům předány
do bezplatné zápůjčky na základě smlouvy

o zápůjčce a po 5 letech udržitelnosti projektu přejdou do vlastnictví občanů.
Kompostéry je možné vyzvednout na
obecním úřadě – majetkový odbor ve
dnech pondělí a středa v době úředních
hodin 8.00–11.30 a 12.00–17.00.
Obecní úřad Rudník – majetkový
odbor, tel. 499 440 281, 606 062 760,
e-mail: svobodova@rudnik.cz,
polakova@rudnik.cz
připravila Martina Poláková

Obec Rudník byla nucena umístit
do útulku pro psy v Trutnově
cca desetiletou fenku, která byla
nalezena zraněná na silnici. Fenka
je hodná a poslušná. Pokud by
se mezi obyvateli Rudníku našel
zájemce, který by se tohoto psa
ujal, prosím kontaktujte obecní
úřad na tel. 606 121 904.

Pro přehrání posledního hlášení obecního rozhlasu
volejte na číslo 732 827 395.
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OTÁZEK PRO
ALICI KUHN-GABEROVOU
Základní škola v roce 2013
oslavila 50 let nepřetržité výuky. Za tuto dobu se v ředitelně
vystřídalo několik ředitelů a ředitelek, kteří vždy odvedli velký
kus práce. V současné době je
doma v ředitelně paní ředitelka
Alice Kuhn-Gaberová.
1 Kolik dětí a zaměstnanců řídí v současné době
ředitelka ZŠ a MŠ?
V MŠ je 69 dětí, v ZŠ 170 žáků a zaměstnanců
máme 30.
2 Zřizovatelem základní školy je obec Rudník.
Základní škola má svůj rozpočet a hospodaří si
zcela samostatně. Kolik stojí takový roční provoz
školy a školky?
Škola hospodaří s penězi od krajského úřadu – odboru školství a s penězi od zřizovatele. Obec Rudník nám přispívá 2 600 000 Kč.
3 Jedním z úkolů ředitelů a ředitelek je řešit
problémy. Určitě to platí i pro ředitelky škol. Co
vás v současné době nejvíce zaměstnává nebo tíží?
Oblastí zaměstnávajících mé přemýšlení je víc
a společná je jim věta: Člověk neztrácí vždy, když se
něčeho odříká. Ať se to týká výchovy a trávení volného času dětí, ale též mezilidských vztahů dospělých.
4 Za školou se nachází velká oplocená plocha,
která dříve sloužila jako pozemek a sad pro
výuku. Jaké má škola plány s touto plochou do
budoucna?
Plochu bude nadále využívat školní družina a plánujeme vytvořit zde zázemí pro výuku tělesné výchovy,
především malých dětí a sportovních disciplín, které nebudou v nabídce místních sportovišť. Prostor
je vhodný i pro výsadbu různých druhů dřevin, které
mohou sloužit jako pomůcka při hodinách přírodopisu. Zapomenout nechceme ani na skleník.
5 Ke škole neodmyslitelně patří zvonění, neplánujete jeho změnu ?
Zatím náš tón měnit nebudeme, jen se brzy dočkáme výměny letitých hodin u vstupních dveří za
digitální.
6 Při oslavě 50 let ZŠ se točilo hodně dotazů
okolo legendárního fíkusu. Co se s ním vlastně stalo a funguje v současné době něco v duchu fíkusu?
Známý fíkus doplatil svým umístěním u sborovny
na přílišnou snahu žáků docílit pochvaly učitelů za
zalévání. Další rostlinky naštěstí nepřelili…
7 Za mých školních let byl nejoblíbenější předmět tělocvik. Je tomu i dnes?
U většiny žáků obliba zůstává dodnes, ale konkurenci tvoří moderní technologie.
8 Během prázdnin je škola zavřená, ale to asi
neplatí pro učitele. Jaké jsou letní prázdniny
z pohledu ředitelky?
Během letních prázdnin pouštíme do školy řemeslníky na důležité opravy, plno práce má s údržbou
uvnitř i v okolí školy pan školník a velký úklid čeká
paní uklízečky. Nutná je přestávka také pro MŠ
a školní kuchyň.
9 Z vlastní zkušenosti vím, že řízení lidí nebo
projektů je hodně náročné. Kde čerpáte energii
nebo jak relaxujete?
V kontaktu se žáky, současnými i absolventy, a při
procházkách s naším rychlým psem.
10 Jsou pro život důležité jedničky?
Důležité je to, že se naučíme zodpovědně přistoupit k povinnostem a odměnou nám bude třeba jednička nebo jiný pocit úspěchu.

Za RN se ptal Jirka Stuchlík
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LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dne 1. ledna 2015 vstoupila
v účinnost novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., která
do oblasti odpadové legislativy
přinesla několik podstatných
změn, přičemž některé z těchto změn výrazně zasáhnou do
obcemi vytvářených systémů
nakládání s komunálním odpadem. Nově je stanovena povinnost obcím zařadit do systému třídění odpadů i biologicky
rozložitelné odpady a kovy.
Vyhláška MŽP č. 321/2014
Sb., platící též od 1. 1. 2015,
obsahuje určité zmírnění zákonem stanovené povinnosti, když
v ustanovení § 2 uvádí, že oddě-

lené soustřeďování této složky
komunálního odpadu je obec
povinna zajistit „minimálně pro
biologické odpady rostlinného
původu, a to v období od 1. dubna do 31. října kalendářního
roku“. Pro kovy je obec povinna
podle ustanovení § 3 vyhlášky
MŽP zajistit místo pro oddělené
soustřeďování celoročně.
V souladu s výše jmenovanou vyhláškou má obec Rudník
připravený dodatek k OZV č.
2/2006, který upřesňuje způsob
nakládání s těmito druhy odpadů
v naší obci.
Biologický odpad rostlinného
původu a kovy je možné odevzdat
do kontejnerů na sběrném mís-

ČTVRTINA SPOTŘEBIČŮ
STÁLE NENÍ KOMPLETNÍ
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které
odlišují vysloužilé elektro od
obyčejného odpadu. Proto jí
ELEKTROWIN dlouhodobě
věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto
pohledu chlazení. Zaměření na
ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním
dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo
například v dodávce 50 lednic ze
3. listopadu 2014 objeveno devět
nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další
poškození.
NEKOMPLETNOST
SE MUSÍ SNÍŽIT

Průměrná nekompletnost se
ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25 a 30 %. Cílem
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V případě většího množství
větví do průměru 10 cm je možné
objednat drtič větví vč. traktoru.
Tato služba bude zajišťována během roku individuálně po domluvě na tel. 499 440 281, a to za
úplatu.
Ivana Svobodová
majetkový odbor OÚ Rudník

Otevírací doba sběrného místa u obecního úřadu:
pondělí až pátek.......................................... 7:00–9:00 hod
středa...............................14:00–17:00 hod (zimní období)
17:00–19:00 hod (letní období)
sobota....................................................... 9:00–11:00 hod

Prodejci jsou připraveni

ELEKTROWINu je tento podíl
neustále snižovat. Právě proto
poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu
zabezpečení sběrných míst proti
zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří
jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení
bez technologických částí, které
jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem
nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj
„do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění“.
Jen tak může fungovat zpětný
odběr a recyklace hrazené výrobci spotřebičů prostřednictvím
kolektivních systémů. Pokud se
totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí
se s ním také jako s odpadem
nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.

Nesvítí veřejné osvětlení, nefunguje
rozhlas, chcete nás upozornit na nepořádek? Využijte SMS podatelnu. SMS
ve tvaru P mezera TEXT odešlete na číslo
499 440 201.

tě u OÚ v otevíracích hodinách
a za přítomnosti odpovědného
pracovníka sběrného místa. Celý
systém je pak doplněn o možnost
bezplatné výpůjčky kompostéru.
Dále je možné odevzdat na
sběrné místo i větve, které je nutno před uložením do kontejneru
rozdrtit, o což se postarají pracovníci OÚ.

od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo
na prodejnách bez nutnosti nákupu
nových spotřebičů.

U všech
zodpovědných
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

Už jste zaregistrovaní k odběru SMS zpráv
z naší obce? Pokud ne, zaregistrujte se
pomocí SMS zprávy: REGISTRUJ

mezera
JMENO mezera PRIJMENI mezera RUDNIK mezera
CISLOPOPISNE, kterou odešlete na tel. 499 440 201
Rudnické noviny | číslo 1/2015 | březen 2015

CO NEJEN MĚ TRÁPÍ?

aneb DOPRAVA DĚTÍ DO ŠKOLY

Opravdu dlouho se mi v hlavě
honila myšlenka napsat článek
ohledně dopravy dětí do základní školy.
Po rozhodnutí, že se o nějakou
tu osvětu tohoto problému pokusím, jsem řešil, v jakém duchu
(zda v přátelském, nebo třeba
i urážlivém) ji napsat… Hlavní
problém je samozřejmě v šířce
komunikace a v současné době se
zpracovává studie na její rozšíření
nebo alespoň vybudování chodníku. Narážíme však na složité
majetkové vztahy ohledně pozemků v těsné blízkosti komunikace,
a tím se navrhovaná řešení dost
komplikují. Další problém, který
v budoucnu chceme řešit s majiteli pozemků, jsou nálety bránící
v rozhledu na této komunikaci
nebo třeba složené dříví v nejméně
vhodném místě. Díky snaze ředitelky základní školy a našeho úřadu se rozjela aktivita monitoringu
a studie bezpečné cesty do školy,
jejímž výstupem by měly být návrhy jak tento problém řešit. První
průzkumy a statistiky počtu aut
(cca 70) směřujících v čase mezi
7 a 8 h jsou asi pro někoho nezasvěceného neuvěřitelné. Ti rodiče,
kteří se tohoto každodenního dobrodružství účastní, asi tolik nepřekvapí… A nyní k jádru problému.
Pokusím se rozdělit všechna auta
jezdící „nahoru ke škole“ do kategorií NUTNÝ–NENUTNÝ výjezd až na parkoviště:
1) zásobování,
řemeslníci
a firmy (realizující v ZŠ nějaké práce) – NUTNOST – argumentace není nutná
2) učitelé, další zaměstnanci
školy – NUTNOST – argumentace není nutná

3) rodiče vozící děti do školky
– NUTNOST – argumentace: doprovod do MŠ, převlékání, předání dítěte…
4) rodiče vozící děti do školy
(věk 6–10 let) – NUTNOST
– argumentace: obavy o zdraví a život dítěte
5) rodiče vozící děti do školy
(věk 10–15 let) – NENUTNOST – moje argumentace: trochu pohybu nikomu
z nich neuškodí. Jsou již natolik inteligentní a vyspělé,
že pohyb po komunikaci ke
škole by mohly i přes provoz
aut zvládnout. Pokud tento
článek zafunguje – v což alespoň já doufám – a podaří se
nám tuto skupinu minimalizovat, znatelně ubyde aut
jezdících k ZŠ.
6) extra kategorie – rodiče
vozící děti do školy (věk
10–15 let) z Terezína, Bělidla
(k těm z paneláku se raději
ani vyjadřovat nebudu…)
– NENUTNOST – moje argumentace: trochu pohybu
nikomu z nich neuškodí, absolutní bezpečí v cestě k ZŠ
přes kopec.

VAROVNÝ
PROTIPOVODŇOVÝ
SYSTÉM OBCE RUDNÍK
V obci dlouhá léta sloužil drátový rozhlas. Tato technologie drátů
je již zastaralá, značně nákladná
na údržbu a ovládání rozhlasu neodpovídá současným standardům.
Z tohoto důvodu se vedení obce
začalo touto problematikou zaobírat a již začátkem roku 2011 obec
připravila podklady pro podání žádosti na finanční podporu z Operačního programu životního prostředí. Po neúspěchu v roce 2011
se obci podařilo v září 2012 dosáhnout akceptace žádosti o finanční
podporu z Operačního programu
životního prostředí na Protipovodňový varovný systém obce Rudník.
Tedy ještě více než dva roky před
ničivými povodněmi z června 2013
se uvažovalo o místním informačním systému a varovném protipovodňovém systému. Ze strany
Operačního programu životního
prostředí bylo o přidělení podpory rozhodnuto 25.01.2013. V září
2013 byl na základě výběrového
řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vybrán
dodavatel varovného systému.
K realizaci protipovodňového varovného systému došlo v měsíci
červnu a červenci loňského roku.
Jedná se o měřící moduly a bezdrátový rozhlas, který lze ovládat
jak z počítače na obecním úřadě,
tak přes mobilní i pevné telefonní
linky. Varovný povodňový systém
bude vyhodnocovat i vlastní data
z měření výšky hladiny, srážek
a automaticky na ně bude reagovat. Při výpadku elektřiny je zajištěn provoz po dobu 72 hodin.
Varovný povodňový systém se
skládá z čtyř měřicích jednotek,

které jsou umístěny na mostech
a měří výšku hladiny vody a okolní teplotu. Jednotky jsou umístěny na Lučním potoce na mostu
u Lhotů, na mostě před obecním
úřadem, na mostě na Bělidle
(směr rokle) a na mostě u Avonu.
Srážkoměr je umístěn v Javorníku a měří denní srážky. Měření
probíhá 3krát za hodinu a naměřená data jsou odesílána na
povodňový portál jednou za 6 hodin, tedy 4krát za den. Naměřená
data jsou volně přístupná široké
veřejnosti na Povodňovém portálu www.povodnovyportal.cz,
kde pod záložkou Monitoring si
vyberete Rudník a zobrazí se vám
naměřená data (viz obrázek).
Pro představu uvedu několik
konkrétních údajů.
V obci je instalováno celkem:
117 venkovních reproduktorů
a 55 venkovních přijímačů, 4 ks
monitorovacích modulů pro sledování vodních toků, 1 ks srážkoměrného modulu v Javorníku
Celkové náklady projektu činí
2 811 480 Kč , z toho je podíl obce
cca 300 000 Kč.
V Rudníku máme moderní informační a varovný povodňový
systém a je jistě přání nás všech,
aby rozhlas sloužil jen pro informování obyvatel o kulturních a jiných běžných záležitostech v obci
a z reproduktorů se nikdy neozvala siréna s hlášením: Byl vyhlášen
III. stupeň povodňové aktivity,
učiňte opatření nezbytná k ochraně životů, zdraví a majetku.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ Rudník

www.povodnovyportal.cz

Byl bych moc rád, a nejen já,
kdyby tento článek někteří rodiče
nebrali jako útok na svoji osobu
nebo své zaběhnuté rodinné fungování, ale jako prosbu o impuls
k zamyšlení, zda by nám s tím
nemohli pomoct. Nikomu samozřejmě nemůžeme nakázat, aby
své dítě vysadil již dole pod kopcem nebo jízdu ke škole zakázat,
ale zkusit bychom to mohli, co
myslíte?

Rudnické noviny | číslo 1/2015 | březen 2015

Lukáš Skalský,
technik OÚ
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KRONIKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ARNULTOVICE 1895–2015
Rok 2015 je jubilejním rokem
arnultovických hasičů. Jejich
dobrovolný sbor – Freiwilliger
Turn-Feuerwehr byl založen 16.
září 1895, tedy před 120 lety,
a funguje dodnes. To je bezpochyby důvod k oslavám. Ty hlavní
proběhnou 3.–4. října.
Při pohledu na počátky hasičiny v Rudníku jako takovém
se nám naskytne obraz více než
děravý, sestavený z nemnoha
dochovaných úředních zápisů,
svědectví pamětníků a dobových
fotografií. Hasičské sbory fungovaly od konce 19. století kromě Arnultovic i v Bolkově (od
r. 1893), Javorníku (od r. 1887)
a Heřmanových Sejfech (již od
r. 1875). Němými svědky jejich
zašlé slávy jsou typické budovy
zbrojnic s dřevěnou věží – sušárnou hadic, dochované v Arnultovicích a Rudníku, ačkoli
původně stály i v dalších částech
obce. Vraťme se ale zpět mezi arnultovické hasiče a připomeňme
si otce zakladatele i jejich následovníky. Prvním starostou sboru
byl Anton Jochmann z č. p. 20,
místostarostou Josef Wagner
z č. p. 11 a zapisovatelem Adolf
Kühnel z č. p. 16. Od počátku
vzniku sboru se hasiči scházeli
v nově postavené zbrojnici naproti domu Mükschových č. p.
30, která byla mimochodem velmi pěkně zrekonstruována v roce
2012. V zápisu ze zasedání 1. 1.
1928 čteme jména dalších členů
sboru a jejich funkce, z nichž lze
odvodit tehdejší výzbroj: Josef
Nossek – velitel, Josef Nagel –
zástupce velitele, Anton Jochmann – zapisovatel, Heinrich
Stiller – zástupce zapisovatele,

Wenzel Jochmann – pokladní,
Wilhelm Boenisch – zástupce
pokladního, Franz Schober –
vedoucí stříkačky, Josef Hronek
– zástupce vedoucího stříkačky,
Josef Jochmann – vrchní lezec,
Josef Patzelt – zástupce vrchního
lezce, Josef Petřík – pozorovatel,
Josef Mueksch – zástupce pozorovatele, Anton Jochmann – vedoucí hadic, Johann Gottstein –
zástupce vedoucího hadic, Franz
Sturm – zdravotník, Wenzel Wit
– zástupce zdravotníka. Málokomu tato jména dnes něco řeknou. Zřejmě jen příslušníci rodin
Mükschů a Hronků jsou přímým
pojítkem mezi minulostí a současností sboru.
Přerod německého Freiwilliger Turn-Feuerwehr v český Sbor
dobrovolných hasičů se udál 4.
září 1945. Na ustavující schůzi se
do sboru přihlásili (a do v závorce uvedených funkcí byli zvoleni)
tito noví obyvatelé Arnultovic,
tehdy ještě nazývaných Hostivínem. Při jejich výčtu možná ně-

kterým čtenářům vytanou na mysli konkrétní tváře: Bělonohý St.
(podvelitel), Potoček Jos., Kubec
Jan (četař), Novotný Jos. (jednatel), Doležal Jan, Jarý Jos. (četař), Sládek Jarosl. sen. (starosta
sboru), Sládek Jarosl. jun. (trubač), Tůma Karel (pokladník),
Kousal Fr. (velitel), Bém Rudolf,
Syrový Fr. (revizor účtů), Klíma
Jar., Mádle Jos., Žlůva Rud. (samaritán), Soukup Jos., Sýkora
Václ. (revizor účtů), Kynych Fr.
(zbrojmistr), Krtička Jos., Andrle
Karel, Lukeš Frant. (samaritán).
Za zmínku stojí to, že důvodem
založení sboru byla i „ochrana
a obrana národního majetku převzatého po německých obyvatelích“, jak je několikrát zdůrazněno v zápisu z ustavující schůze. 8.
září 1945 přebral sbor hasičskou
zbrojnici, výzbroj a výstroj zde
ponechanou. Začaly se psát novodobé dějiny sboru, zaznamenané až do r. 1972 ve vzácné knize
zápisů z jednání a dále pečlivě
archivované až do současnosti

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Úvodem
bych
vás všechny současné i budoucí čtenáře rád pozval do naší
knihovny v přicházejícím jarním období.
Máme zde několik nových knih
z Městské knihovny Trutnov. Pokud má někdo z vás nebo vašich
blízkých rád cyklistiku, určitě neudělá chybu, když se zastaví pro
knihu od Jana Tomšíčka „Afrikou domů na kole“ nebo knihu
od Detera Kreutzkampa „Austrálie“. Pro milovníky detektivek
bych doporučil titul „Písečný
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muž“ od Larse Keplera. Z dalších titulů například román „Stoletý stařík, který vylezl z okna
a zmizel“ a „Analfabetka, která
uměla počítat“ z pera Jonasse
Jonassona. I kniha „Vybíjená“
od Michala Viewegha, která byla
předlohou pro film (v současné
době jde do kin), je jistě dalším
zajímavým čtením. Kniha sleduje v rozsáhlém časovém oblouku
pestré osudy několika spolužáků
z gymnázia od dob jejich dospívání až na práh čtyřicítky.
Připomínám i nabídku našich
časopisů např. ABC, 21 Junior,
Čtyřlístek, Burda, Rozmarýna, D

velitelem JSDHO Rudník-Arnultovice Bohumilem Martínkem.
Fotografie arnultovických hasičů z předválečné či těsně poválečné doby nemáme bohužel
k dispozici. Proto připojujeme
pro představu fotografii Sboru
dobrovolných hasičů v Rudníku
v roce 1935 pořízenou při příležitosti oslav 40. výročí založení.
Sbor tehdy sídlil v někdejším centru obce pod pivovarem a letos by
oslavil 140. výročí vzniku.
Olga Hájková
Za poskytnutí archivních materiálů
děkuji B. Martínkovi.

knihovna@rudnik.cz | www.knihovnarudnik.webk.cz

test, Svět motorů, Svět myslivosti, Pes přítel člověka, Cykloturistika, Epocha a další.
Nejde se nezmínit, že právě
probíhá „BŘEZEN – měsíc
knihy“. Historie Měsíce knihy
se začala psát v roce 1955, kdy
proběhl první ročník. Prvotním
úkolem této akce bylo přitáhnout lidi, a to hlavně ty, kteří žili
mimo velká města, k četbě knih.
Částečně to byla akce ideologická a v měsíci březnu se na pulty
knihkupectví dostávaly opravdové ideologické perly. Částečně
to byla akce ekonomická, protože z logiky věci a dle zkušeností

ze všech evropských zemí byl
a je měsíc březen poznamenán největším propadem tržeb
v tomto odvětví. Ale v neposlední řadě to byla akce snažící se,
alespoň v prvopočátku, dostat
mezi mimoměstské čtenáře
především odbornou literaturu.
Což mělo, ať chceme nebo ne,
příznivý vliv na vzdělávání venkovského, zemědělského obyvatelstva. Jak šel čas, stal se měsíc
březen dobou, kdy se na pulty
prodejen dostala celá řada knih
i velmi kvalitních.
Roman Turyna, knihovník
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Bezesporu nejvýznamnějším
počinem obce Rudník na poli
obnovy kulturního dědictví
bylo v loňském roce zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí při cestě
ke kostelu sv. Václava. Pro
své umělecko-historické kvality byla r. 1958 zapsána do
Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
I přesto se roku 2014 „dožila“
v kritickém stavu.
Začněme však její příběh od
začátku. Roku 1716 nechal pískovcovou sochu tehdy velmi populárního světce vyhotovit farář
Johann Seidel. Je jí tedy téměř
300 let! Původně stála mezi lípami před školou (dnes hotel
Arnika), ale roku 1898 byla na
přání patrona kostela Josefa Kluga přenesena na dnešní místo
a obestavěna ze tří stran cihlovou
zídkou. Jak letopočet vzniku napovídá, byla socha vyhotovena
v barokním stylu, kterému odpovídá i zpodobnění světce - Nepomuk stojí na podstavci oděn
v kněžský oděv a hlavu přiklání
ke krucifixu, který drží v náručí.
Podstavec je složen z devíti reliéfně zdobených kusů, středový nese latinský nápis, z něhož
lze vyčíst jméno donátora i rok
zhotovení sochy. V zadní části
podstavce je vysekaný nápis: Renovirt 1836 I. K. Podstavec stojí
na dvou masivních základových
stupních, na které navazují čtyři
schody spojující sochu s komunikací. Dle dochované fotografie
z doby kol. r. 1920 měl Jan na hlavě svatozář, jeden ze svých typických atributů.
Jak již bylo výše naznačeno,
lidská ruka i klimatické podmínky se na soše neblaze podepsaly.
Můžeme citovat z restaurátorského záměru, který si nechala obec
zpracovat: „Povrch památky je
zasažen mechy a lišejníky a zne-

čištěn exhalačními produkty.
Více exponované partie sochy
i podstavce zaznamenaly velkou
degradaci a úbytek původní modelace hmoty způsobené vznikem krust narušujících původní
materiál. Na památce jsou patrná
mechanická poškození a nevhodné novodobější vysprávky. Spárování mezi jednotlivými díly je
popraskané. Boční části kamenného podstavce jsou přikotveny
železnými kramlemi, které korodují. Nápis ve středu podstavce je
vybarven nevhodnou bronzovou
barvou. Tím, že byla odstraněna
cihlová zídka, schází opora svahu, což má neblahý vliv na statiku
památky, která se výrazně kýve.
Kovový atribut svatozáře se do
současnosti nedochoval...“
Na počátku r. 2014 podala
obec na Ministerstvo kultury ČR
žádost o zařazení restaurování
sochy do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Žádost byla úspěšná
a restaurování se mohl, pod odborným dohledem památkářů,
ujmout restaurátor Hynek Bláha
se svými spolupracovníky. Jejich úkolem bylo - velmi stručně
řečeno - sochu staticky zajistit
a očistit, zastavit další degradaci
kamene, doplnit chybějící části
(včetně svatozáře s pěti hvězdami), vyměnit železné kramle za
nerezové a obnovit latinský nápis. Obec se postarala o vystavění
nové opěrné zídky a o odstranění
křoví. Výsledkem několikaměsíční práce je nádherná socha, která
doslova vystoupila ze svého stínu
a opět se stala integrální součástí
někdejšího centra obce s kostelem, školou a farou. Její proměnu,
která je vyčíslena na 157 000 Kč,
z nichž 50 000 Kč přispělo Ministerstvo kultury, nejlépe dokumentuje přiložená fotografie .
Olga Hájková, Martina Poláková

FOTO: ANDĚLA VESELÁ

ZÁCHRANA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Světec Jan Nepomucký (1340–1393) pochází z Pomuku v západních Čechách. Jako vysoký církevní hodnostář působil v Praze. Zemřel na mučidlech mj. prý proto, že nechtěl králi Václavu IV.
vyzradit zpovědní tajemství jeho ženy Žofie. Umučené tělo bylo
svrženo z Karlova mostu do Vltavy, kde jej podle znamení pěti
hvězd našli rybáři. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět
liter slova „tacui“ (mlčel jsem). Ostatky sv. Jana jsou uloženy ve
svatovítské katedrále. Jeho hrob i rodiště se staly cílem mnoha
poutníků a již kolem r. 1600 byl pokládán za jednoho z patronů
české země. Stal se symbolem mlčenlivosti, odvahy a spolehlivosti, strážcem mostů a tajemství, ochráncem před povodněmi, patronem právníků, lodníků, vorařů a mlynářů. O jeho oblibě v době
barokní svědčí stovky soch umístěné převážně na mostech nejen
v našich zemích, ale i v zahraničí.
A poznámka na závěr: V naší obci stojí sv. Jan Nepomucký ještě v Javorníku u cesty pod kostelem a v Arnultovicích na zahradě
roubenky vedle bývalého ovčína. Ze sochy za odbočkou z Bělidla
do Terezína zbyl jen podstavec...

Chtěla bych vám tímto
poděkovat za letošní Tříkrálovou sbírku. V letošní
sbírce se vybralo za oblast
Hostinného 126 772 Kč.
V Rudníku se vybralo
25 134 Kč.
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme vše dobré
v novém roce 2015.
Bc. Luisa Polešovská,
vedoucí CHPS

Koledníci 161

4 433 Kč

Rudník

Koledníci 162

4 569 Kč

Rudník

Koledníci 163

4 848 Kč

Rudník

Koledníci 164

3 776 Kč

Rudník

Koledníci 165

4 706 Kč

Rudník

Koledníci 166

2 802 Kč

Rudník
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V RUDNÍKU

7

KRONIKA

ROZHOVOR
S PAMĚTNÍKEM
Začátkem února jsme s etnologem Krkonošského muzea ve
Vrchlabí Liborem Duškem strávili několik hodin ve společnosti
pana Vlastimila Munzara z Terezína a jeho paní povídáním o jeho
pestrém životě. Audiozáznam
bude součástí archivu rozhovorů s pamětníky Krkonoš, který
muzeum vytváří. Přepis části
rozhovoru, v níž pan Munzar mj.
vzpomíná na Rudník doby válečné i poválečné, vyšel v březnovém
čísle časopisu Krkonoše – Jizerské hory. Je k zapůjčení i v obecní
knihovně.

OSLAVA MDŽ
V pondělí 9. března potěšily
děti z naší školy ženy v jídelně
DPS u příležitosti oslav MDŽ,
kdy jim zarecitovaly a zazpívaly.
Každá žena pak dostala k svátku
od pana Hrdličky kytičku, obec
se postarala o drobné pohoštění a k dobré náladě přispělo duo

Anděla Veselá a Petr Boháček.
Poděkování patří dětem a učitelce ze ZŠ, Daně Malochové, Janě
Stuchlíkové, Věře Pouzové a Janu
Lazákovi za zorganizování celých
oslav. Děkujeme.
Jirka Stuchlík

Olga Hájková

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 7. února se konal v nově
zrekonstruovaném Kulturním
domě v Arnultovicích Dětský
karneval. Během chvilky byl
sál plný krásných masek a začal
jejich rej po parketu. O zábavu
se společně postarali Bořek stavitel s klaunem a na pomoc si
vzali kamaráda Mickey Mouse.
K poslechu a tanci všem hrál
výborný DJ Vochomůrka. Pro
všechny to bylo krásné odpoledne plné smíchu a zábavy a už
teď se těšíme na další karneval.
SDH Arnultovice

PŘÁTELÉ BOLKOVA REFEROVALI O OBNOVĚ HŘBITOVA
Jednatelé z. s. Přátelé Bolkova
byli osloveni organizátory semináře
Otisky kamenné historie, z. s. Omnium, aby poreferovali o obnově zničeného hřbitova u bývalého evangelického kostela v Rudníku-Bolkově
(2010). Omnium se věnuje vytváření podmínek pro získávání finančních a materiálových prostředků pro
záchranu a obnovu zničených, ohrožených nebo nevyužívaných kulturně-architektonických památek a za
tímto účelem organizuje vzdělávací
a osvětové programy. A právě jeden
z nich, jehož tématem byly historické hřbitovy jako poslední připomínky lidských osudů, se uskutečnil
v Praze na Vyšehradě 5. 2. 2015 za
velkého zájmu studentů a laické i odborné veřejnosti. Pozvání k účasti na
semináři bylo pro nás překvapením
a zároveň potěšením z toho, že naši
aktivitu směřující k obnově historického dědictví rudnických evangelíků někdo zvenčí zaregistroval.
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Ačkoli jsme měli za to, že přijíždíme
s tématem pro většinu neznámým,
hned v úvodu semináře nás vyvedl
z omylu pan Michal Valenčík, který ve svém příspěvku Portál www.
znicenekostely.cz a záchrana sakrálních památek představil torzo
rudnického kostela (jedné z posledních tolerančních sakrálních staveb
obyvatel německé národnosti v českých zemích) mezi 25 nejohroženějšími kostely v rámci republiky.
Ze semináře jsme odjížděli obohaceni o praktické zkušenosti, co se
financování a způsobu obnovy drobných památek týče, a s vědomím,
že „v tom“ zdaleka nejsme sami, že
u nás existují nadšení dobrovolníci
suplující mnohdy nečinnost státní
správy a samospráv při obnově kulturního dědictví zdevastovaného zejména mezi léty 1945–1989.
Michael Čakrt,
Olga Hájková a Lubomír Jíra
jednatelé z. s. Přátelé Bolkova
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Více fotek a videa k akcím na této straně najdete na www.anves.rajce.idnes.cz

Z RUDNÍKU DO SVĚTA
Z. s. Domov – pro náš Rudník
připravil ve spolupráci s Klubem 51 cyklus čtyř cestopisných
přednášek. V lednu hostil etnologa Libora Duška zkoumajícího
život obyvatel středoasijských
velehor, v únoru fotografa a publicistu Topiho Pigulu s barvitými
zážitky ze Srí Lanky a v březnu
pedagoga Michala Skalku, který vandroval po zápodoafrické
Ghaně. 16. dubna cyklus uzavře
cestovatelka Iva Faltová vyprávěním o putování po Jižní Americe.
Kombinace svěžího projevu před-

nášejících, otevřeného publika,
přísunu dobrého občerstvení
a bezchybně fungující promítací
techniky splnila nadmíru záměr
nás pořadatelů, jímž bylo zábavně-naučné zpestření dlouhých
zimních večerů. Vaše hojná účast
nás předsvědčila o tom, že „virtuální cestování“ má ve spektru
kulturně-společenských
akcí
Rudníku své místo, a proto bychom příští rok cyklus v podobném duchu rádi zopakovali.
Za pořadatele Olga Hájková

MASOPUSTNÍ VESELÍ
Je krásné sledovat, jak se z některých akcí v obci stávají ty tradiční. Patří k nim i Masopust. Ten
letošní, který se konal 14. února,
se opět vydařil. Průvodu plnému
maškar již od školy vládla veselá
nota. Postaral se o ni harmonikář
spolu s řezníkem, který statečně

bouchal vozembouchem do rytmu. U obecního úřadu starosta
předal klíč od obce maškarám,
které si ho vyprosily, aby mohl začít masopustní rej. Děti se sešly na
sále, aby si zadováděly, zatančily
a zahrály hry se Slávkem Šmídem,
Šebestovou, myšákem a pra-
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sátkem. Dospělí se zase mohli
v obecním párty stanu věnovat
zabíjačkovým dobrůtkám za poslechu kapely Coolna. Doufáme,
že příští Masopust se nám vydaří
přinejmenším jako ten letošní.
Ten se vydařil i díky vám všem,
kteří jste přišli a bavili se. A také

díky arnultovickým hasičům, kteří zajišťovali bezpečnost průvodu,
a děvčatům ze školní jídelny, která
se postarala o občerstvení na sále
a napekla výtečné koláče.
Za kulturní komisi obce
Štěpánka Sedláčková
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POHLED DO MINULOSTI

SELSKÉ POVSTÁNÍ 1775
aneb HLEDÁNÍ ZLATÉHO PATENTU
V letošních březnových dnech
si připomínáme významné
jubileum, 240. výročí vypuknutí selského povstání, které
v roce 1775 zasáhlo téměř celé
severovýchodní Čechy, naši
podhorskou oblast a naši obec
nevyjímaje. Nahlédněme tedy
do pomyslného zrcadla nastaveného oné bouřlivé době
a připomeňme si události, které tehdy hýbaly severovýchodními Čechami. A nejen jimi.
POSTAVENÍ PODDANÝCH

Za feudálních pořádků byli
poddaní (sedláci, chalupníci, podruzi, čeleď) majetkem vrchnosti.
Poddaný (sedlák) se nesměl bez
svolení vrchnosti zadlužit, nesměl
prodat obilí či dobytek, natož celý
grunt. Nesměl se z něj vystěhovat,
aby ten nezůstal prázdný a na panství neubylo pracovních sil. Byl
povinován robotou, tj. bezplatnou
prací, jež spočívala ve vyčerpávající dřině na panských dvorech,
polích, v lesích, při opravách cest,
při stavební činnosti, při zajišťování chodu panských pivovarů,
cihelen, lomů, hamrů, rybníků
i při zajišťování služeb v „domácnosti“ feudála. Útlak poddaných
v druhé polovině 18. století zesílil. Kromě zvyšování roboty byli
zatěžováni placením poplatků
např. z předení a tkaní, z mýta,
z pozemků. A za jakékoli neplnění vrchnostenských požadavků
následovaly tresty, nechybělo ani
bití karabáčem!
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
V PODHŮŘÍ

V naší podhorské krajině byly
životní podmínky podobné, ba
i horší. Podnebí drsnější, úrodnost podhorských políček ve
srovnání s nížinnými kraji nízká,
dřina větší. A k tomu! V rozsahu dvaceti tří let (1740–1763)
ji zasáhly tři ničivé války mezi
Rakouskem a Pruskem. Přinesly
zničená pole, neúrodu, hladomor,
epidemie těžkých nakažlivých nemocí. Ta první i ztrátu bohatého
Slezska. Pruská vojska vypálila
mnoho měst a vesnic, vyplenila
potravinové zásoby celého Podkrkonoší. Lidé umírali hlady po desítkách i po stovkách. Mrtvá těla
ležela nepohřbena při okrajích
cest, šířily se nakažlivé nemoci.
Chudina pekla chléb ze sušených
lišejníků a trávy, jedlo se maso ze
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psů a koček. Ubývalo práceschopného obyvatelstva a vrchnost, bojíc se o své příjmy, zvyšovala tlak
na zbývající poddané.
HLADOMOR

Počátkem 70. let osmnáctého
století trápila neúroda celé Čechy.
Ceny obilí závratně stoupaly, docházelo ke katastrofálnímu hladomoru. Ten v letech 1771–1772
zahubil 250 000 lidí. Tíživá situace
panovala i v následujících letech.
Chování vrchnosti k poddaným se
nelepšilo, robotou a stupňováním
útlaku je sužovala v čím dál větší
míře. Nebylo tedy divu, že nelidské zacházení s nimi vyvolávalo
zoufalství, nespokojenost a odpor.
OHNISKO SELSKÉHO
POVSTÁNÍ

Mezi nevolníky se tehdy šířila fáma přinášející naději, fáma
o Zlatém patentu, kterým měl Josef II. robotu zrušit a který před
lidem chamtivá šlechta zatajuje.
Zoufalost z bídy, hladu a z chování
vrchnosti se stupňovala, až v roce
1775 přerostla v rozsáhlé selské
povstání. Ohniskem bylo náchodské panství, iniciátorem pak podkrkonošská ves Rtyně, jež k panství tehdy patřila. Ta se stala sídlem
selského guberna (rady), v jehož čele stál rtyňský rychtář Antonín Nývlt, sedlák – svobodník,
člověk vážený a na rozdíl od jiných
rebelů umírněný v požadavcích.
Když však vrchnostenská kancelář
nepřijala jeho návrh na omezení
robotní povinnosti, přivedl s sebou
20. března 1775 na náchodský zámek zástup rozezlených sedláků
a dožadoval se splnění požadavků.
Oheň povstání se rozhořel!
Bouřili se sedláci na Hradecku, Pardubicku, Broumovsku,
Semilsku, Jičínsku, Trutnovsku
a na dalších místech severovýchodních Čech. Selské houfy napadaly a často i drancovaly panská
sídla. Hledaly zatajovaný Zlatý patent, vynucovaly si glejt o pozastavení roboty až do vyjasnění věcí.
SELSKÉ BOUŘE
V NAŠEM OKOLÍ

Povstali i sedláci v našem okolí. Dne 23. března 1775 směřují
do Vrchlabí rebelové z Lánova,
Prosečného, z Dolního Dvora,
přidávají se i vrchlabští měšťané.
Vedl je lánovský rychtář Antonín

Lahr. Po čtyřdenním dohadování
však jejich vzpoura zásahem vojska končí. Třináct vůdců je odvezeno k jičínskému soudu, ostatní
vzbouřenci jsou amnestováni
z příkazu Marie Terezie. Morzinové posléze nechávají mnohé
rebely v hale zámku spráskat
karabáčem. Ve stejných dnech
vypuklo povstání i na vlčickém
panství. Třináct vsí se 26. března
1775 vzbouřilo proti schwarzenberské vrchnosti. Sedláci směřují
do Vlčic, mezi nimi i Heřmanosejfští společně s Javornickými,
Bolkovskými a Fořteckými. Tamějšího správce Svietelského dostali do tíživé situace. Byl nucen
písemně potvrdit jejich požadavky na zrušení roboty. Týž den povstání vrcholí společným tažením
proti městské vrchnosti v Trutnově. (Uvádí se účast až 2000
vzbouřenců.) Na Humlově kopci
byli zastaveni palbou císařského
vojska. Na místě zůstalo 10 mrtvých a 12 zraněných. Obce Ar-

vrcholilo. Do dějin pak vešlo jako
„bitva sedláků u Chlumce 1775“.
K vystrašenému městu, v němž
se nacházelo pouhých osm vojáků, přitáhlo prý 600 až 1000
vzbouřenců. Po třídenních bojích
s přišedší vojenskou posilou byli
rebelové na hrázi Velkochlumeckého rybníka poraženi, 7 mužů
zabito, 16 zemřelo na zranění,
211 jich bylo zajato, 5 utonulo
v rybníce. Zámek hrabat Kinských zůstal nedotčen. Takový
byl účet „bitvy“, která dala vzniknout úsloví „dopadli jak sedláci
u Chlumce“.
KONEČNÉ ÚČTOVÁNÍ

Zlatý patent nenalezen, povstání sedláků definitivně poraženo a Vídeň si oddechla.
Teď ještě nalézt vůdce vzpoury!
Z výslechů zajatých vzbouřenců
vyšlo najevo, že jím byl Antonín
Nývlt, rychtář ze Rtyně v Podkrkonoší. Byl zajat s celou řadou

Víte, proč se říká „dopadli
jak sedláci u Chlumce“?
nultovice a Huntířov se povstání
nezúčastnily. Kníže Schwarzenberg je pak odměnil prominutím
poloviny poddanských povinností „na věčné časy“. Arnultovicím
bylo odpuštěno 56 zlatých ročně.
SMĚŘOVÁNÍ HOUFŮ
KU PRAZE

Mnohé houfy směřují v onom
bouřlivém březnovém týdnu ku
Praze. Vyzbrojeni pouze klacky, kyji či narovnanými kosami,
střelné zbraně téměř neměli, věřili, že v Praze najdou zastání u císaře. (Nebyl tam.) Dne 24. března 1775 se v počtu necelých dvou
tisíc mužů ocitají v pražské Libni.
Vystrašená Praha zasahuje až
nepřiměřeně. Vzbouřenci jsou
císařským vojskem přemoženi
a pochytáni, osm z nich je pro výstrahu popraveno.
PORÁŽKA SEDLÁKŮ
U CHLUMCE

Dva dny poté, tj. 26 března
1775, se na jiném místě schylovalo ke střetnutí, jímž celé povstání

spolupracovníků, aniž by kladl
odpor. Soud jej potrestal trestem
smrti, vzápětí změněným na dva
roky těžkého žaláře s nucenými
pracemi. Nakonec mu byl trest
překvapivě zmírněn a „selský císař“ se ještě v témže roce na podzim vrátil domů. Další obvinění
vyvázli s výpraskem karabáčem
či kratším vězením.
ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ

Selské povstání v roce 1775
v severovýchodních Čechách ač
poraženo, nebylo povstáním marným. Vzbouřenci přispěli svým
počínáním k vydání nového, pro
ně příznivějšího robotního patentu, který se stal předkrokem
k úplnému zrušení nevolnictví.
To nastalo v listopadu roku 1781
po nástupu osvíceneckého císaře
Josefa ll. na trůn. Jak vidno, i neúspěšná povstání přinášejí naději. Co říkáte?
Zrušení roboty a poddanství
však přišlo až s bouřlivým rokem
1848.
Stanislav Wajsar
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JAK JE TO S TÍM JAREM
(pokračování ze str. 1)

Konečně právě teď nás čeká
změna času na letní – ať si o tomhle „energetickém opatření“ kdo
chce co chce říká, ta hodina odpoledního světla navíc je prostě prima. Žijeme na venkově a spousta
z nás má alespoň malou zahrádku, kde bude po zimě spousta práce. Každá taková chvilka, kterou
na ní díky světlu můžeme strávit,
tak má přinejmenším cenu zlata
na newyorské burze. Rudník je
navíc skvělou lokalitou pro outdoorové aktivity jakéhokoli druhu
– snad jen pro rafting tu nejsou
právě ideální podmínky – a disponuje několika venkovními sporto-

višti, jejichž počet se má v blízké
budoucnosti ještě rozrůstat. Delší
dny a teplejší počasí jsou nezbytnými podmínkami pro to, aby
byla využívána. Dokud nepřijde
jaro, jsou nám k ničemu.
Doufejme tedy, že jaro zavítalo
i do našeho podhůří, ale stále je
zapotřebí opatrnosti. Jak se pod
horami říká, dokud je na Černé
hoře sníh, teplo u nás nebude.
Lyžaři proti tomu asi budou protestovat, ale přejme si, ať je Černá
hora zase brzy černá. A hlavně ať
už nezbělá – aspoň do listopadu!
Pavel Voňka

BARVENÍ VAJÍČEK PŘÍRODNÍMI BARVAMI
Barevné vajíčko nebo kraslice
prostě k Velikonocům neodmyslitelně patří. Velikonoční vajíčko
slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za vyšlehání pomlázkou. Na
obarvení velikonočních vajíček
nemusíme používat jen umělá
barviva, zkuste pro změnu ta přírodní! Určitě všichni znáte červenohnědou barvu, kterou získáme
povařením slupek z cibule. Také
ostatní barvy se dají získat z přírody, stačí pouze vědět, z čeho a jak.
Žlutá barva se dříve získávala
ze šafránu, který bohužel dnes

není běžně dostupný. Zkuste
místo něj kari. Pokud vám ale
bude stačit světlejší žlutá až zelenožlutá, použijte k barvení zázvor, kůru z plané jabloně, lipový
nebo dřínový květ, oves, kmín,
lístky ze sena vojtěšky nebo jeteliny. Světle zelenou barvu získáme
z listů kopřiv, z jarní jeteliny, listů
jasanu, rozmarýnu, břízy, petržele, jmelí a myrty. Dříve nejoblíbenější červená barva se získává
povařením slupek z červené cibule, do odvaru ale musíte přidat
trochu octa. Červenohnědá barva vznikne z povařených slupek

bílé cibule. Hojně se též používala
hnědá barva, která symbolizuje
zemi. Tu získáme odvarem z dubové nebo olšové kůry s trochou
kůry březové nebo můžeme použít samotnou dubovou kůru
vařenou se solí a octem. Hnědou
nám dají i ořechové listy nebo
kůra z ořechu, když je povaříme.
Chcete-li docílit tmavohnědého
až černého odstínu, namíchejte saze s vodou a přidejte rezavé
hřebíky. No není to barvení tak
trochu alchymie?
Zdroj: www.spektrumzdravi.cz/

LIKÉROVÝ
BERÁNEK
Recept je snadný a rychlý,
takže pokud se rozhodnete ho
vyzkoušet, tak se u toho nenatrápíte:
SUROVINY:

125 g polohrubé mouky
125 g škrobové moučky
1 kypřicí prášek
250 g moučkového cukru
2 balení vanilkového cukru
5 vajec
250 ml oleje
250 ml vaječného likéru
POSTUP:

Všechny suroviny dejte do mísy
a krátce prošlehejte ručním šlehačem, až se vše dobře spojí. Těstem
naplňte buď bábovkovou, nebo
beránčí formu (či její část), hlavně
ji předtím dobře vymažte a vysypejte. Pečte při teplotě 180 °C, dozlatova (cca 60 minut, ale vždycky
záleží na formě a troubě).
http://megvkuchyni.cz/moucniky/
likerovy-beranek/
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PŘEHLED AKCÍ ZŠ A MŠ RUDNÍK
VE 3. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015

25. 1. – 30. 1. 2015 Lyžařský výcvik 7. třídy – Horní Malá Úpa
29. 1. Vydávání vysvědčení 1. pololetí školního roku 2014–2015
30. 1. Zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2015– 2016
13. 2. Exkurze 7. třídy na Děčínskou boudu v Krkonoších
v rámci projektu „Jak šetrně podnikat“
13. 2. Florbalový turnaj ve Středisku volného času Trutnov pro
žáky 8. a 9. tříd
24. 2. Zahájení projektu pro 8. a 9. třídu „Podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“
realizovaný v dílnách ve Vrchlabí
25. 2. Exkurze 8. a 9. třídy v závodě MZ Liberec, pobočka
Rudník
25. 2. Exkurze 7. třídy ve firmě Apicor v Rudníku
26. 2. Školní kolo v recitaci
27. 2. Školní kolo ve zpěvu
5. 3. Filmové představení „Tři bratři“ v kině v Janských Lázních
pro 1. – 7. třídu
5. 3. Program střediska SEVER v Horním Maršově pro 1.- 3. tř.
12. 3. Začátek plaveckého výcviku pro žáky MŠ, 1. a 2. třídy
v Jilemnici

POKRAČUJEME V ROZVOJI
ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ
Jako každý rok, tak i letos rozvíjíme čtenářské dovednosti dětí
a učíme je lásce ke knize. V rámci kampaně „Rosteme s knihou“
byla vyhlášena literární soutěž
„Kniha v hlavní roli“ u příležitosti
knižního veletrhu Svět knihy Praha 2015. Celý březen proběhne
na naší škole dlouhodobý čtenářský projekt, kdy budeme s dětmi
vytvářet příběh, ve kterém kniha
ovlivnila hlavního hrdinu nebo je
sama hlavním hrdinou příběhu.
V hodinách informatiky si každý svůj příběh přepíše a koncem
března proběhne třídní kolo o tři
nejlepší příběhy a následně školní
kolo na prvním a zvlášť na druhém stupni o nejlepší výtvor, který paní učitelky zašlou do Prahy.
Budeme se těšit, zda uspějeme,
soutěží se o prestiž a věcné ceny.
V dubnu též proběhne na naší

škole pasování prvňáků na čtenáře. Tohoto úkolu se tradičně
zhostí 9. třída. Formou pohádkové hry prvňáčky vyzkouší, potěší
a pochválí, dostanou i odměnu.
O tom, že naše děti rády čtou,
svědčí i velký zájem o koupi
knihy z nakladatelství Albatros
a Fragment v rámci školy, za
což patří dík hlavně rodičům.
V dnešní technikou nabité době
bohužel děti, které nečtou, ztrácí schopnost rozumět čtenému
a mluvenému slovu. Přečtěte si
zajímavý článek na tomto odkazu:
http://zpravy.aktualne.
cz/domaci/petina-prvnaku-nezvlada-vnimat-mluvene-slovo-chytaji-si-usi/r~b44d5ebeb85611e4833a0025900fea04/
Mgr. Marcela Pavlíková

LYŽAŘSKÝ KURZ 1.–3. TŘÍDA
Letos proběhl lyžařský výcvik
pro děti z nižšího stupně první únorový týden. Parta nadšených lyžařů
a snowboardistů se zdokonalovala
v oblíbených zimních sportech ve
Skiparku Černý Důl. Zdatnější lyžaři vyráželi s instruktorem lanovkou na velkou sjezdovku, ti méně
zdatní se učili v Kid parku. Na konci týdne proběhl tradiční závod za
účasti rodičů. Počasí se nám velmi
vydařilo, děti si lyžování moc užily.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří jezdili
s námi a pomáhali s dětmi.

V den pololetních prázdnin,
30. ledna 2015, se na naší škole
konal zápis budoucích prvňáčků.
Rodiče se mohli zapsat na určitý čas během celého dne, jak
komu vyhovovalo. Zamezilo se
tak dlouhému čekání. Po svém
příchodu mohly děti v prostorách družiny s paní vychovatelkou namalovat svou maminku
či tatínka. Paní vychovatelky též
zajistily malé občerstvení. V budoucí 1. třídě si děti pak převzala paní uč. Dagmar Hlavová
a rodiče paní ředitelka Alice
Kuhn-Gaberová. Zápis probíhal
formou rozhovoru a krátkého
kreslení, při čemž mohla paní
učitelka poznat správnost držení
tužky a event. rodičům doporučit trojhranný program. Některé
děti si připravily básničku, při

které se dobře rozeznala výslovnost, tak potřebná pro úspěšné zvládnutí školních činností.
K zápisu přišlo celkem 27 dětí.
Z toho 2 rodiče uvažují o odkladu
školní docházky a u 2 dalších dětí
se poradí s PPP. Budoucí 1. třída
bude tedy pravděpodobně mít
23 až 25 žáků. Většina dětí byla
šikovná a zralá nastoupit za pár
měsíců do 1. třídy. Je samozřejmě ještě dost času dohnat malé
nedostatky. Základní podmínkou
zvládnutí školní docházky je samostatnost dítěte, samoobslužnost, správná výslovnost a v neposlední řadě schopnost se aspoň
10 min soustředit. Už se těším
na 1. září 2015, kdy se společně
s dětmi i rodiči přivítáme v naší
nově vybavené třídě.
Dagmar Hlavová

TŘI, ČTYŘI…
V pátek 27. února se v naší
škole opět soutěžilo, tentokrát
ve zpěvu. Cílem soutěže je vedení
dětí k aktivnímu zpívání, podpora hudebního nadání a hledání
talentů. Ve školním kole si zazpívalo 17 žáků 1.–7. ročníku,
výsledky soutěže jsou umístěny
na internetových stránkách školy.
Z každé vyhlášené kategorie porota navrhla jednoho soutěžícího

pro postup do okresního kola.
Učebnu hudební výchovy rozezněla řada nádherných lidových
písní, např.: Marjánko, Marjánko, Pod naším okýnkem, Když
jsem byl malučký, Teče voda, teče
aj. V umělých písních se často
objevovala jména autorů Jaroslav
Uhlíř a Zdeněk Svěrák nebo Karel Svoboda.
Jana Jebavá

Petra Sekerková
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Více fotek z akcí ZŠ najdete na www.zsrudnik.rajce.idnes.cz

NÁVŠTĚVA
„MEDÁRNY“ APICOR
Jak již jistě víte, jsou naši akční
sedmáci zapojeni do zajímavého
projektu s názvem „Originální
produkty Krkonoš“. A tak mapujeme místní producenty a jejich originální výrobky. A jedním
z hlavních rudnických výrobců
je rodina Cermanových a jejich
„medárna“ Apicor. Když nám
ochotně nabídli, že nás svým podnikem provedou, rozhodně jsme
souhlasili a těšili se, vždyť takováto prohlídka je pro náš projekt
velmi zajímavá a užitečná.
Ve středu 25. února už jsme
klepali na dveře, vyzbrojeni foťákem a kamerou. Pan a paní Cermanovi nám všechno ukázali,
vyprávěli nám o tom, jak výroba
postupuje, co je všechno třeba

k tomu, aby vznikla lahodná medovinka. Taky jsme si mohli sami
vyzkoušet stáčet medovinu do
lahví a lepit etikety. Zjistili jsme,
že vyrábějí různé druhy medoviny, ale také třeba višňové víno.
Také nás velmi překvapilo, že
veškerá práce zde probíhá ručně,
ale rozhodně s láskou. Dozvěděli jsme se, že většina surovin na
výrobu pochází z místních zdrojů a že na svou medovinu získali
certifikát „originální produkt –
Krkonoše“.
Prohlídka se nám velmi líbila,
Cermanovým tímto ještě jednou
děkujeme a těšíme se, že se příště
podíváme do místní výrobny výborných sýrů.
Mgr. Lucie Švábová

ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zima, zima, zimička – to jsme si
ji pěkně ve školce užili. Letos jsme
se stihli na sněhu pěkně vydovádět. Vždyť sníh nám dává mnoho
příležitostí k hrám a sportům.
Na začátku února jsme s některými staršími dětmi jezdili
lyžovat do Černého Dolu. Bylo
to moc príma – sníh, počasí
i instruktoři. Z lyžařských dovedností se na konci výcviku
radovali všichni: děti, učitelky
i rodiče. Ještě jednou děkujeme
našim skvělým instruktorům
Jardovi a Milanovi a znovu voláme: lyžařská školička je prostě
jednička!

ŠKOLNÍ KOLO
V RECITACI
Je tu opět konec února a s ním
tradičně školní kolo recitace. Letos se ho zúčastnilo 32 žáků od 1.
do 8. třídy, kteří samozřejmě nejdřív museli projít úspěšně kolem
třídním. Velmi mě letos potěšil nebývalý zájem starších druhostupňových žáků. Všem zúčastněným
patří velká pochvala (a to i do žákovské knížky) za snahu a pečlivou
přípravu, opravdu bylo znát, jak se
během příprav a zkoušek pozvolna
zlepšovali. A i když se nakonec přece jen dostavila tréma, dokázali ji
překonat a zúročit svou snahu.
Kdybychom měli jmenovat
všechny šikulky, ani by se sem je-

jich seznam nevešel, ale za zmínku rozhodně stojí výkon Natálky
Ducháčové, Kryštofa Pomahače,
Markétky Hofmanové, Báry Šindelářové, Nikči Ježkové, Kryštofa
Mladonického či Zuzky Viťukové.
Celkem jsme se rozhodli rozdat
19 diplomů a nějaké ty sladké
odměny, zkrátka je třeba naše
recitátory motivovat i do příštích
let. A poslední 4 jmenované posíláme reprezentovat naši školu do
okresního kola v Trutnově, které
se koná 19. března. Držíme palce
a přejeme hodně úspěchů!
Mgr. Lucie Švábová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Nezapomněli jsme ani na čas
maškarního veselí. Karneval ve
školce se dětem líbil a odnesly si
domů spolu s diplomy a dárečky
určitě i plno dojmů.
Teď už se všichni těšíme na
plavecký výcvik v Jilemnici. V letošním roce se nám podařilo zajistit dva termíny, takže se mohlo
přihlásit více dětí.
Jaro klepe na dveře a s ním i zápis do mateřské školy na školní
rok 2015–2016. Uskuteční se ve
dnech 4. a 5. května 2015. Na nové
kamarády se všichni moc těšíme!
Hezké jaro přejí děti a učitelky MŠ

CO DĚLAJÍ TRUHLÁŘI?
Připojili jsme se k projektu EU
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, zaměřenému na
technickou tvořivost žáků. Chlapci 8. a 9. třídy navštíví pětkrát
truhlářskou dílnu ve Vrchlabí, na
odloučeném pracovišti Střední
školy gastronomie a služeb Nová
Paka. Každý ze zúčastněných si
pod vedením mistra odborného
výcviku vyrobí vlastní výrobek –
ptačí budku nebo svícen. Tento
projekt vítáme a považujeme za
velmi zdařilý. Získaná zkušenost
může žákům 8. i 9. tříd pomoci
při výběru další školy.
Alice Kuhn-Gaberová
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Již od září nás učitelé připravovali na lyžařský výcvik, který již
tradičně probíhá koncem ledna
na Pomezních Boudách. Čím více
se odjezd na hory blížil, tím více
otázek přibývalo. Kdo z učitelů
vlastně pojede, bude s nimi sranda, kdy bude večerka, s kým budu
na pokoji a hlavně, bude tam internet?
Konečně nastala chvíle odjezdu. No, moc sedmáků teda odvahu jet nenašlo, ale dobře jim tak.
Čest školy zachraňovali starší
žáci, Adam Kaprál jel už potřetí,
ne že se nemohl naučit lyžovat,
ale asi se mu na lyžařských kurzech líbilo. Jedny zapomenuté
přezůvky byly jen úsměvnou příhodou, kterou starostlivý rodič
okamžitě vyřešil.
Lyžovalo se o sto šest, některým jedincům musel sice pan učitel zapínat lyžáky: že by silné pružiny, nebo slabé ručičky? Jízdu po

kilometrové sjezdovce jsme zvládali beze strachu a na běžkách
jsme se pěkně zpotili. Jen uklízet
po sobě se nám moc nechtělo.
Večerní hry jsme si užili, po nich
rychle do sprch (některým se do
nich moc nechtělo a pobyt v nich
zkrátili na minimum) a pak už
honem do pelíšku.
Někteří z nás si to tak užívali,
že zapomněli dát rodičům o sobě
zprávu. Učitelé po třech dnech na
horách dětem připomněli, že by
bylo vhodné se rodičům ozvat.
Lyžák se nám líbil, v mysli nám
zůstalo mnoho krásných zážitků
a úsměvných příhod, na internetu plno fotek a zjistili jsme, že bez
počítače se dá taky žít. Na chatě
po nás sice zůstalo několik použitých ponožek (podle učitelů to
není nic zvláštního), které pochopitelně nikomu nechyběly.
Žáci 7. třídy
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH RUDNÍK-ARNULTOVICE
Před časem skončil rok 2014,
a tak je namístě se za ním
ohlédnout a zhodnotit, co se
nám loni podařilo a co ne. Výčet určitě nebude úplný, ale
pro základní přehled o naší
jednotce by měl být postačující.
Z důvodu mé dlouhé zdravotní
indispozice bohužel po většinu
roku 2014 ležela tíha odpovědnosti za chod jednotky na bedrech jiných – jmenovitě na pánech Václavu Zemanovi, Zdeňku
Zemanovi st., Luboši Sahánkovi,
Petru Birtusovi, Milanu Horníkovi, Petrovi Horešovském
a Michalu Hronkovi. Ačkoli se
mnou samozřejmě spoustu věcí
konzultovali, převážná většina
starostí zůstala jim. Ne všechno se zdařilo, ale jednotka byla
vždy připravena k výjezdu, což
je koneckonců naším prvotním
posláním. Za to jim patří (nejen)
můj dík.
Když už jsme u jmen, zůstaňme u personálních otázek. V loňském roce jsme přijali tři nové
členy – Davida Čápa, Tomáše
Horešovského a Luboše Buchara
– a dva naši kmenoví členové, Milan Horník a Petr Birtus, zvládli
zkoušky a mohou teď zastávat
funkci velitele jednotky. Přejeme
jim hodně štěstí: jak nováčkům,
tak těm čerstvě kvalifikovaným.
PLUSY I MINUSY

Tak jako každý rok probíhalo
školení jednotky JPO III. Těch
kurzů byla spousta a těch hodin
ještě víc. Jen namátkou vyberme tyto: školení radiotechniky,
strojníků, řidičů, dále kondiční
jízdy, školení pro práci s motorovou pilou , školení preventistů,
velitelů...
Nemálo hodin bylo odpracováno na servisním úseku: 951 hodin
na údržbě techniky a 103 hodiny
na údržbě garáží. Zkrátka chlapci
a děvčata toho musí stihnout hodně. Nebyl bych to ale já, kdybych
si neposteskl nad malou účastí
při výjezdech a pomoci u různých
akcí v obci. Zapojení širšího kádru naší jednotky by nám určitě
přinejmenším prospělo.
Co se nám naopak nepodařilo, je oprava PPS 12 (přívěsná
stříkačka). Tato věc mě obzvlášť
mrzí z toho důvodu, že ve svých
řadách máme pět strojníků. Stejně tak se nám nepodařilo zrealizovat odvoz hadic na opravu
a provést spoustu drobnějších
oprav na technice v garáži. Může
se zdát, že jde o malichernosti,
ale ty se nám postupně kupí a jejich řešení je stále v nedohlednu.
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Datum

Kde

Co

Členů

Pozn.
výjezd

03. 01. 2014

obec Čermná

požár domu půda

5 čl.

19-20.01 2014

obec Rudník

tech. pomoc R. R.

3 čl.

12. 02. 2014

město Hostinné

požár slévárna

6 čl.

01. 03. 2014

obec Rudník

tech . pomocm masopust

4 čl.

výjezd

09. 03. 2014

město Hostinné

požár / komín

6 čl.

výjezd

23. 03. 2014

město Hostinné

požár / sídliště

5 čl.

výjezd

29. 03. 2014

Arnultovice BIO stat.

tech. pomoc / komunikace

2 čl.

30.04 – 01.05.2014

obec Rudník

tech. pomoc / čarodějnice

7 čl.

02. 05. 2014

Arnultovice BIO stat.

tech. pomoc / komunikace

3 čl.

21. 05. 2014

Rudník MZ Liberec

tech . pomoc / komunikace

4 čl.

16. 06. 2014

obec Rudník

tech. pomoc / komunikace

3 čl.

výjezd

04. 07. 2014

obec Rudník

požár auta

4 čl.

výjezd

04. 07. 2014

město Hostinné

požár tráva

4 čl.

výjezd

05. 07. 2014

Rudník skauti

kontrola chlazení CAS

5 čl.

19. 07. 2014

obec Rudník

tech. pomoc / den otců

3 čl.

04. 09. 2014

Arnultovice

tech. pomoc / nepovol. pálení

1 čl.

06. 10. 2014

město Hostinné

požár KRPA dílna

6 čl.

03. 11. 2014

Arnultovice BIO

stat. tech. pomoc / komunikace

3 čl.

09. 11. 2014

Arnultovice

poř. služba / RALLY Krkonoše

7 čl.

Je třeba většího úsilí, aby se nám
jednou nestalo, že nebudeme
schopni splnit úkoly před nás postavené.
V jednání je také nákup nového
vybavení. Jelikož v roce 2014 žádné nákupy neproběhly, je potřeba
jednotku náležitě dovybavit. Nejpalčivějším bodem v této oblasti
je nákup nové cisterny. Jednání
s obcí v této věci je na dobré cestě,
ale ne vždy jde všechno tak rychle, jak bychom si přáli.
Nezbývá nám tedy než si popřát do budoucna hodně trpělivosti, ale hlavně vlastního nasazení, píle a úsilí. Bez toho se nám
nepodaří nikdy nic.
Bohumil Martínek
velitel JSDHO Rudník-Arnultovice

výjezd

NOVÉ SLOŽENÍ VÝBORU SDH ARNULTOVICE ZVOLENÉ NA VALNÉ
HROMADĚ DNE 24. 1. 2015 V K. D. ARNULTOVICE

starosta SDH Arnultovice...................................Michal Hronek
náměstek starosty – jednatel................................. Dana Čápová
velitel jednotky JPO III.................................. Bohumil Martínek
pokladní........................................................ Soňa Procházková
revizor účtu..................................................Bohumila Kyselová
zástupce vedoucí klubu......................................... Milan Horník
člen kontrolního výboru....................................... Josef Sahánek
člen výboru.......................Lenka Horešovská, Martin Hanzelka
DÁLE BYLO ZVOLENO NOVÉ VEDENÍ
JPO III RUDNÍK-ARNULTOVICE

velitel sboru.................................................. Bohumil Martínek
zástupce velitele sboru.............................................. Petr Birtus
velitel družstva – zástupce velitele......................... Vašek Zeman
velitel družstva...................................................... Milan Horník
Ke dni 24. 1. 2015 má jednotka 26 členů (5 žen a 21 mužů)
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ORIENŤÁCI V ZIMĚ
Zima je pro orientační běžce
jen zdánlivě mrtvou sezónou.
Děti z kroužku Pavla a Alky Petrželových (z Rudníku sem chodí
Honzík Lazák a Ondra Kutáček)
nezahálí ani v tomto období. Každý týden v úterý odpoledne chodí
do tělocvičny, kde se zaměřují na
získání fyzické kondice. Potom
ještě mají také teoretický mapový
trénink – učí se důkladně mapové značky, snaží se z mapy vyčíst,
jak konkrétní terén vypadá ve
skutečnosti, rozebírají nejvhodnější postupy mezi jednotlivými
kontrolami.
V letošní zimě vyrazili také pětkrát na nedělní výlet. Pokud nebyl
před Vánocemi sníh, podnikli jen
pěší turistiku, třikrát se jim poda-

řilo vyrazit na běžkách – na Pomezní Boudy nebo Benecko.
Nyní již začínají opět jarní
závody. Téměř všichni se zúčastní závodu v sobotu 21. března
u Hradce Králové. Závody Východočeské oblasti jsou potom
v dubnu každý týden.
O Velikonocích jedou jako
každým rokem na soustředění
společně s oddílem ze Šumperku.
Tentokrát to bude ve Vidnavě.
A abych nezapomněla na naše
bývalé úspěšné závodníky – Honza Petržela je v reprezentačním
A týmu dospělých, Lenka Svobodová je v reprezentačním A týmu
juniorů a Honzík Bendák je v reprezentačním výběru dorostu.
Stanislava Kutáčková

FLORBAL
V listopadu začal již 7. ročník
florbalové ligy, pro mužstvo TJ
Rudníku je to již 6. ročník.
Pro připomenutí z historie ligy:
V každém ze šesti ročníků se nám
podařilo postoupit do play-off.
Třikrát jsme skončili ve čtvrtfinále, jednou jsme obsadili 3. místo,
dvakrát jsme se umístili na 1. místě. V minulém roce jsme celou soutěž vyhráli. Na jaře jsme se utkali
s vítězem hradecké ligy o superpohár, který se nám po tuhém boji
podařilo přivézt do Rudníku.
I do tohoto ročníku jsme vstupovali s cílem dostat se do vyřazovacích bojů a pokusit se zahrát si
opět o medaile. Do soutěže se přihlásilo 10 mužstev a v základní
skupině jsme skončili na 5. místě, čímž jsme si zajistili účast
v play-off. Ve čtvrtfinále jsme na-

razili na velice dobře připraveného soupeře z Dolní Branné a po
dlouhé sérii plné zvratů se nám
podařilo soupeře udolat 3:2 na
zápasy. Tímto výsledkem se nám
opět podařilo dostat se do bojů
o příčky nejvyšší, zahrát si o medaile. Mezi nejlepší čtyřkou jsou
týmy z Vrchlabí, z Trutnova, ze
Rtyně a TJ Rudník. Celkový vítěz
si opět zahraje o superpohár s vítězem hradecké ligy.
Nyní hrajeme semifinálovou
sérii se soupeřem z Vrchlabí a bohužel zatím je pro nás stav nelichotivý a prohráváme 2:1 na zápasy. Pokusíme se sérii otočit
v náš prospěch, abychom mohli
hrát o historická tři vítěztví v lize.
Pokud se zvrat nepodaří, zahrajeme si alespoň o medaile bronzové.
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BĚŽKY
Letošní zima byla opět mírná
a krátká. Kdo si chtěl zalyžovat
nebo běžkovat, musel o nějaký
ten výškový metr výše. Štěstí, že
je Rudník tak blízko hor, takže to
na vrcholky nemáme tak daleko.
K vyjížďkám na běžkách po okolí
Rudníku nám Krakonoš moc nenasněžil, ale našlo se pár dnů, kdy
se dalo vyrazit. Stopy se podařilo
projet pouze v lokalitě Bolkova.
I přes mírnou zimu se konal tradiční přejezd Jizerských hor a Krkonoš. Termínově jsme se trefili
do období, kdy se nechalo dojet až

do Rudníku. Sice v posledních kilometrech jsme asi budili krtky ze
zimního spánku, ale jet se dalo.
Letos jsme vyzkoušeli i noční
přejezd Orlických hor, kdy jsme
startovali v 1:00 hod. z Mladkova. Před 6. hodinou ranní jsme si
vychutnali východ slunce na Velké
Deštné a v 8 hod. jsme posnídali
na Šerlichu. Odtud jsme dojeli až
na okraj Náchoda. Doufejme, že
příští zima bude k běžkařům příznivější. V prosinci ve stopě SKOL.
Jirka Stuchlík

Michal Parasič
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MATRIKA
ZMĚNA V RUBRICE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Počínaje rokem 2015 se přestávájí v Rudnických novinách automaticky zveřejňovat údaje o dovršení životního jubilea, uzavření
manželství, narození dítěte a úmrtí (společenská kronika). Tyto údaje budou nadále uváděny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v pl. zn., pouze s písemným souhlasem občana, popř. zákonného zástupce. V souvislosti s tím proto žádáme
občany obce Rudník, kteří mají zájem informace k jejich osobě v novinách uvádět, aby se obrátili na místní matriku, kde udělí svůj písemný
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vítáme Tě na svět!

ÚMRTÍ: Václav Machačka, Libuše Krásová, František Kos

Zachovejme tichou vzpomínku.

STATISTIKA ZA ROK 2014
K 31. 12. 2014 měla obec Rudník................................. 2100 obyvatel
Z toho............................................................. 1044 mužů a 1056 žen.
Narodilo se...............................................................................14 dětí
Zemřelo............................................................................. 20 občanů.
Přihlášení k trvalému pobytu.......................................... +34 obyvatel
Přestěhování v rámci obce.................................................43 obyvatel
Odstěhování z obce............................................................53 obyvatel
Jana Janovská, matrika

V prosinci oslavila
krásné životní jubileum
96 let naše nejstarší
občanka paní Eliška
Bittnerová. Přejeme
hodně zdraví a ještě
spoustu krásných chvil
strávených mezi svými
nejbližšími

Dne 26. 2. 2015 se konalo v Penzionu Zámek vítání občánků.
Štastným rodičům blahopřejeme. Zleva: Kryštof Kuchař, Anna Štěpová,
Ondřej Link, Hynek Horešovský, Adéla Vondrová, Roňa Bendová.

V prosinci uzavřeli své manželství
paní Łucja Teresa Poręba a pan
Ireneusz Andrzej Maciaczyk.
Novomanželům gratulujeme
s přáním všeho dobrého na
společné cestě životem.
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V březnu uzavřeli v Penzionu
Zámek své manželství Radoslava
Kocková a Bohumil Martínek.
Gratulujeme!

KALENDÁRIUM
KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ
11. 4.

Divadlo pro děti

obec Rudník

divadelní představení na sále OÚ

o.s. Domov - pro náš
Cestopisná přednášRudník ve spolupráci Klub 51 (vinárna)
ka o jižní Americe
s obcí Rudník
Přebor SMS Motomotokrosové závody
18. 4.
Ing. M. Šmahelová
krosu Pardubice
v Rudnické rokli
průvod čarodějů
30. 4. Pálení čarodějnic
obec Rudník
a čarodějníc k OÚ
přehlídka alegorických vozů od
Oslavy Svátku práce
1. 5.
SDH Arnultovice
– 2. ročník
Bělidla k restauraci
U Soudku
Hasičská okrsková
soutěž okolních
květen
SDH Arnultovice
soutěž
hasičských sborů
cyklistická vyjížďka
23. 5. Favorit sraz
TJ-SKI Rudník
z Rudníku na Dolce
a zpět
motokrosové závody
23. 5. Nova motocross cup Ing. M. Šmahelová
v Rudnické rokli
soutěže a zábava
30. 5. Den dětí
obec Rudník
pro děti
krátká procházka
květen
Myslivecké
nebo
Den s přírodou
s připravenými úkosdružení Rudník
ly pro celé rodiny
červen
výstava kamenných
Den otevřených
Vladimír a Pavel
plastik a fotografií
13. 6.
ateliérů
Taclíkovi
Krkonoš
Mistrovství ČR v
motokrosové závody
20.–21. 6. cross country OPEN Ing. M. Šmahelová
v Rudnické rokli
2015 – CAMS
o.s. Domov - pro náš soutěžní klání pro
11. 7. Den otců
Rudník ve spolupráci muže v netradičních
s obcí Rudník
disciplínách
dobrodružný návrat
na Divoký západ
29. 8. Indiánský bivak
TJ-SKI Rudník
pro malé i velké
U Křížku
soutěžní klání pro
o.s. Domov - pro náš muže i ženy v ryze
5. 9.
Selské klání
Rudník
selských disciplínách (Bolkov)
Základní kynologická ukázka psích
12. 9. Den psích sportů
organizace Rudník
dovedností
ukončení hasičské
19. 9. Hasičská závěrečná SDH Arnultovice
sezony s programem pro děti
XXIII. Ročník
Tradiční motokroso19. 9.
Ing. M. Šmahelová
„Rudnická rokle“
vý závod
Svatováclavské
jarmark, přednášky,
26. 9.
obec Rudník
slavnosti
koncerty
pouštění draků,
říjen
Drakiáda
TJ-SKI Rudník
opékání buřtů
a brambor
16. 4.
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Termíny a bližší informace k akcím najdete vždy na www.rudnik.cz

NAROZENÍ: Anna Štěpová, Kryštof Kuchař, Jakub Sybol

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 1. jednání rady obce
dne 10. 11. 2014
RO schvaluje:
1a/01/2014 – pronájem bytu č. 2
v Rudníku čp. 411 na dobu určitou, do
28.02.2015.
1b/01/2014 – „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
stavby“ číslo: IP-12-2006742/VB/1,
akce “Rudník vvnn p.č. 1815-4 RD Stelčovská“ na p.p.č. 1815/1, v k.ú. Rudník,
mezi ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupenou na základě plné moci společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o.,
Plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad
Popelkou, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
2a1/01/2014 – smlouvu o bezplatné výpůjčce kompostérů jednotlivým původcům rostlinného odpadu v předloženém
znění.
2a2/01/2014 – podmínky pro výpůjčku
kompostérů v předloženém znění.
2b1/01/2014 – komisi pro otevírání
a hodnocení obálek pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Revitalizace čp.
56 Rudník“ ve složení: Lukáš Skalský,
Martina Poláková, Aleš Maloch, Georgij
Kirjakovský, Jiří Šedivý
2b2/01/2014 – seznam obeslaných firem k výběrovému řízení na revitalizaci
č.p. 56 takto:
1) GRIFMONT CZ , s.r.o., Budovatelů
917, Chrudim 2, 537 01, IČ: 26012120
2) STAVOTHERM Ing. Novotný, Bělopotocká 1290, Vrchlabí 54301, IČ:
11164816
3) NSK, s.r.o. Jaroměř – Senonice č.9,
55101, IČ: 60790509
4) Stavební firma Haase s.r.o. , Vítězná
Kocléřov 138, Dvůr Králové nad Labem
54401, IČ: 27518256
5) STAVANT CZ s.r.o., Horní Brána 6,
Hostinné 54371, IČ: 27486737
2c/01/2014 – dodavatelem „Stolů a židlí
do budovy č.p. 32 – kulturní dům (hasičárna) Rudník-Arnultovice“ účastníka
č. 3 – Nábytek Melzer, s.r.o., Norská 49,
779 00 Olomouc, za cenu 129.000 Kč vč.
DPH.
3a/01/2014 – kulturní komisi ve složení:
předseda – Miroslav Sedláček, členové –
Ondřej Moupic, Štěpánka Sedláčková,
Petra Sekerková, DiS., Jana Levínská,
Miroslava Moupicová, Bc. Pavel Kaplan.
3b/01/2014 – komisi pro životní prostředí a rozvoj obce ve složení: předseda
– Jiří Vondrák, členové – Jiří Šedivý, Ing.
Aleš Maloch, Roman Kuhn-Gaber, Zbyněk Sládek, Aleš Buchar.

3c/01/2014 – komisi pro občanské
a sociální záležitosti ve složení: předseda – Lenka Kordová, DiS., členové – Iva
Kryšpínová, Petra Sekerková, DiS., Dana
Malochová, Věra Prouzová, Jana Stuchlíková.
3d/01/2014 – povodňovou komisi ve
složení: předseda – Ing. Aleš Maloch,
místopředseda – Václav Lhota, zapisovatel – Jiří Jirásek, členové – Miroslav
Sedláček, Ing. Jiří Stuchlík, Jiří Vondrák, Ondřej Moupic, Milan Vančík, Jiří
Šedivý, Bohuslav Martínek, Dana Čápová, Jan Štěp, Lukáš Skalský.
3e/01/2014 – dopravně bezpečnostní
komisi ve složení: předseda – Michal
Šindelář, členové – Jan Teplý, MVDr.
Václav Jindra, Karel Blažek, Antonín
Mach.
3f/1/2014 – komisi pro mládež a volnočasové aktivity ve složení: předseda – Bc.
Pavel Kaplan, členové – Jana Chudová,
Ing. Jiří Stuchlík, Dana Čápová.
Výpis přijatých usnesení
z 2. jednání rady obce
dne 3. 12. 2014
RO schvaluje:
1a/2/2014 – Plán inventur na rok 2014
v předloženém znění.
2a/2/2014 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 2319/1 – zahrada o výměře 56 m2, k.ú. Rudník.
2b/2/2014 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3701 – zahrada o výměře 349 m2, k.ú. Rudník.
2c/2/2014 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3702 – zahrada o výměře 350 m2, k.ú. Rudník.
2d/2/2014 – pronájem bytu č. 1 v Rudníku čp. 561, do 31.3.2014, kauce 2 měsíční nájmy.
3a/1/2014 – investiční příspěvek ZŠ/
MŠ Rudník ve výši 172.464 Kč k úhradě
nákladů dle odpisového plánu
za rok 2014.
3b/2/2014 – neinvestiční příspěvek ZŠ/
MŠ Rudník ve výši 21.000 Kč na úhradu
školních pomůcek pro žáky 1.třídy (pastelkovné).
4/2/2014 – členem komise pro občanské a sociální záležitosti paní Janu Stuchlíkovou.
6/2/2014 – navýšení počtu zaměstnanců obce Rudník o 1 pracovníka v pozici
řidič na dobu neurčitou. Počet zaměstnanců obce Rudník je k 1.1.2015 celkem
15, z toho 10 úředníků a 5 v technických
profesích.
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Výpis přijatých usnesení
z 4. jednání rady obce
dne 12. 1. 2015

o výměře 349 m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1e/04/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 3702 – zahrada o výměře 350 m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1f/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje
částí pozemků p.č. 611 – zahrada o výměře
64 m2 a p.p.č.3153 – ostatní plocha o výměře 28 m2, vše v k.ú. Rudník.
1g/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č.2761/3 – ostatní plocha o výměře 485 m2, v k.ú.Rudník
1h/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.p.č. 58/1 – trvalý travní porost
o výměře 251 m2, v k.ú. Bolkov.
1i/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 74/1– ostatní plocha
o výměře 314 m2, p.p.č. 2771 – ostatní
plocha (ost. komunikace) o výměře 131
m2, p.p.č. 2772/2 – ostatní plocha (ost.
komunikace) o výměře 97 m2 a p.p.č.
3139/2– ostatní plocha o výměře 160 m2,
vše v k.ú. Rudník.
1j/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.p.č. 631/2 – zahrada o
výměře cca 40 m2, v k.ú. Rudník.
1k/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 199/1– ostatní plocha o
výměře cca 200 m2, v k.ú. Bolkov.
1l/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 1617 – vodní plocha
o výměře 112 m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších.
1m/04/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 168 – ostatní plocha
o výměře 260 m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších.

RO schvaluje:
1a/04/2015 – pronájem bytu č. 2
v Rudníku čp. 311, na dobu určitou, do
30.04.2015.
1b/04/2015 – dodatek ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů,
s f. TRANSPORT Trutnov s.r.o., kde dochází od 1.1.2015 k navýšení ceny služeb
o 2%.
1c/04/2015 – pronajmout část pozemku
p.p.č. 2319/1 – zahrada o výměře 56 m2,
v kat. území Rudník. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za
20 Kč/m2/rok – zastavěná plocha pod
garáží (24 m2), a 2 Kč/m2/rok – manipulační plocha před garáží (32 m2), ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1d/04/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p.p.č. 3701 – zahrada

RO stanovuje:
3a/04/2015 – závazné ukazatele Základní a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov takto:
1. Nákup materiálu 501/338, 334, 331,
333, 361.
Přičemž celkový nákup materiálu (501/
xxx) nesmí překročit částku 809.000 Kč
2. Nákup služeb 518/360, 372.
Přičemž celkový nákup služeb (518/xxx)
nesmí překročit částku 384.100,00Kč.
3. Náklady na mzdy 521/340
Přičemž celkové náklady na mzdy
(521/340) nesmí překročit částku
100.000,00Kč
RO ukládá:
3b/04/2015 – Základní a Mateřské škole
Rudník, okres Trutnov, pro kontrolu závazných ukazatelů vždy do 1 měsíce po
ukončení čtvrtletí zaslat zřizovateli sestavu

Výpis přijatých usnesení
z 3. jednání rady obce
dne 17. 12. 2014
RO schvaluje:
1a/03/2014 – zveřejnění záměru pronajmout bytové prostory v čp. 340 pro úpravy na nebytové prostory pro poskytování
léčebně preventivních služeb při ordinaci
praktického lékaře.
1b/03/2014 – pronájem bytu č. 13 v čp.
494 v Rudníku, na dobu určitou do
31.03.2015.
2a/03/2014 – vnitřní směrnici č. 2/2014
– Odpisový plán v předloženém znění.
2b/03/2014 – vnitřní směrnici č. 3/2014
– O stanovení významnosti věcných břemen v předloženém znění.
3a/03/2014 – poskytnutí dotace ve výši
11.000 Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi se sídlem Krakonošovo
nám. 128, 541 01 Trutnov, na nákup knih
do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb.
3b/03/2014 – přijetí daru bezplatně
provedených prací v hodnotě 531.335,11
Kč bez DPH na odstranění povodňových
škod v obci Rudník způsobených povodní
v roce 2013 v rozsahu dle darovací smlouvy, která je přílohou tohoto zápisu.
3c/03/2014 – změnu využití finančního
příspěvku poskytnutého TJ Rudník na
celoroční činnost pro rok 2014 dle předloženého návrhu.
3d/3/2014 – rozpočtové opatření č.
7/2014, kterým se rozpočtové výdaje zvýší o 8.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech
sníží o 8.000 Kč.

PŘÍLOHA

o plnění. Sestava bude obsahovat obraty
od začátku běžného roku k poslednímu dni
čtvrtletí v členění SU a AU sledovaných závazných ukazatelů.
RO pověřuje:
2a/04/2015 – Ing. Jiřího Stuchlíka zpracováním návrhu zveřejnění záměru pronájmu areálu hřiště a restaurace v Terezíně. Termín: příští zasedání RO
Výpis přijatých usnesení
z 5. jednání rady obce
dne 28. 1. 2015
RO schvaluje:
1a/05/2015 – pronájem bytu č. 9
v Rudníku čp. 414, na dobu určitou, do
30.04.2015, pod podmínkou složení kauce ve výši dvou měsíčních nájmů včetně
služeb.
1b/05/2015 – pronájem bytu č. 21
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.07.2015.
1c/05/2015 – zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.p.č. 2347/29 – ostatní
plocha o výměře cca 2 m2, v k.ú. Rudník.
1d/05/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemky část p.
p.č.3771 – trvalý travní porost o výměře
24.468 m2 (celková výměra 26.844 m2)
a p.p.č. 3775 – trvalý travní porost o výměře 10.679 m2, vše v k.ú. Rudník.
1e/05/2015 – DODATEK č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 15.07.2004
a 15.05.2008 a dodatku č. 1 ze dne
6.12.2010. Tímto dodatkem č.2 se mění
předmět nájmu z důvodu ukončení pronájmu p.p.č.71/5 a rozdělení p.p.č. 1815/1.
Nový předmět pronájmu – p.p.č. 1815/3
o celkové výměře 374 m2 a oddělená část
1815/5 o celkové výměře 1.259 m2 a stanovuje se roční nájemné ve výši 164 Kč
a pověřuje starostu jeho podpisem.
2a/05/2054 – text výzvy a seznam obeslaných firem pro výběr zhotovitele – projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace
sportovního areálu v katastrálním území
obce Rudník dle předloženého návrhu.
2b/05/2054 – text výzvy a seznam obeslaných firem pro výběr dodavatele – Výměna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č.p. 51, 406, 401 v Rudníku dle
předloženého návrhu.
2c/05/2054 – text výzvy a seznam obeslaných firem pro výběr dodavatele – návěsu
za traktor značky Kioti dle předloženého
návrhu.
3a/05/2015 – vyřazení majetku dle
přiloženého seznamu za celkovou cenu
337.692,10 Kč.
RO stanovuje:
4a/05/2015 – výkonem funkce opatrovníka pana Jiřího Deáka za obec Rudník
paní Janu Janovskou, zaměstnance obce
Rudník.

Výpis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 6. 11. 2014
ZO schvaluje:
3a/1/2014 – zvolení jednoho místostarosty.
3c/1/2014 – veřejný způsob volby starosty, místostarosta a členů rady obce.

měsíčně a člena výboru ve výši 200 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru.
5a5/1/2014 – ZO Rudník v souladu s §
77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne až do výše souhrnu odměn za výkon jednotlivé funkce.

ZO zvolilo:
3d/1/2014 – starostou pana Ing. Aleše
Malocha.
3e/1/2014 – místostarostou Ing. Jiřího
Stuchlíka.
3f1/1/2014 – členem rady pana Jiřího
Šedivého.
3f2/1/2014 – členem rady pana Jiřího
Vondráka.
3f3/1/2014 – členem rady pana Václava
Lhotu.
4b/1/2014 – předsedou finančního výboru pana Jana Teplého.
4c/1/2014 – předsedou kontrolního výboru MVDr. Václava Jindru.
4d/1/2014 – členy finančního výboru ve
složení Petr Folberger a Lucie Procházková.
4d/1/2014 – členy kontrolního výboru ve
složení ing. Přemysl Hanč a Alena Jerjeová.

ZO schvaluje:
6a/1/2014 – zřízení zástavního práva
k nemovitostem č.p. 555, č.p. 554, č.p.
553, č.p. 552, č.p. 551, č.p. 550, č.p. 556,
č.p. 557, č.p. 558, č.p. 559, č.p. 560, č.p.
561, č.p. 562, č.p. 563, č.p. 564, č.p. 565,
č.p. 566, č.p. 567 z důvodu splnění podmínky čerpání investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů
ze dne 2.8.1999 včetně znění této smlouvy
a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy o zřízení zástavního práva k výše
jmenovaným nemovitostem. Zástavní
věřitel Česká republika, Ministerstvo pro
místní rozvoj se sídlem Staroměstské
nám. 6, Praha 1, 110 15
6b/1/2014 – přijetí dotace z rozpočtu SFŽP
a FS v celkové výši 2 158 833, – Kč pro projekt: „Zavedení separace a svozu bioodpadu
v obci Rudník“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

ZO určuje:
3b/1/2014 – ZO Rudník v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výpis usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 11. 12. 2014

ZO zřizuje:
4a/1/2014 – finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
ZO stanoví:
5a1/1/2014 – ZO Rudník v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
540 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
5a2/1/2014 – ZO Rudník v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
člena rady obce, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 1.480 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání rady
obce, jehož se zúčastnil.
5a3/1/2014 – ZO Rudník v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 10.000 měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.
5a4/1/2014 – ZO Rudník v souladu s §
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.240 Kč
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ZO schvaluje:
1a1/26/2014 – přijetí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
10.800 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
1a2/2/2014 – přijetí účelové dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
k úhradě škod v souvislosti s povodněmi
v červnu 2013 – Fond solidarity Evropské
unie v rámci II. kola podávaných žádostí
v celkové částce 3.097.400 Kč za stejných podmínek jako v I. kole a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace.
1b/26/2014 – rozpočtové opatření č.
6/2014, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 7.363.800 Kč rozpočtové výdaje sníží
o 505.236 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech
zvýší 7.869.036 Kč.
1c/2/2014 – odložení na další jednání
ZO a pověřuje pana Vondráka sepsáním
důvodové zprávy, která bude předložena
s materiály zastupitelům
1d1/2/2014 – schodkový rozpočet na
rok 2015. Rozpočtové příjmy ve výši
35.624.300 Kč a rozpočtové výdaje ve výši
49,088.100 Kč. Financování výdajů ve
výši 13.463.800 Kč bude hrazeno z prostředků na běžném účtu.
1d2/2/2014 – plán hospodářské činnosti na
rok 2015. Náklady ve výši 5.213.000 Kč a výnosy ve výši 6.611.900 Kč. Zisk HČ v roce
2015 je plánován ve výši 1.398.900 Kč.

2a3/2/2014 – prodej pozemku p.p.č.
1815/4 – trvalý travní porost o výměře
1.879 m2, kat. území Rudník, za cenu 150
Kč/m2 ( 281.850 Kč ), ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2b/2/2014 – vyřazení movitého majetku
v hodnotě 784.071,30 Kč.
3a/2/2014 – dodavatelem stavební zakázky „Revitalizace veřejné budovy č.p.
56 v Rudníku“ uchazeče Laušman a Malý
s.r.o. s nabídkovou cenou 5.799.897,09 Kč
bez DPH s tím, že konečná cena díla bude
stanovena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce Rudník podpisem
smlouvy o dílo.
4/2/2014 – termíny veřejného zasedání ZO na rok 2015 v předloženém znění
29.01.2015, 26.02.2015, 26.03.2015,
28.05.2015, 25.06.2015, 03.09.2015,
29.10.2015, 12.12.2015 vždy od 18 hodin.
ZO volí:
5/2/2014 – určeným zastupitelem pro
tvorbu Územního plánu pana Václava
Lhotu.
6/2/2014 – pověřeného zastupitele jako
dalšího oddávajícího paní Lenku Kordovou.
ZO revokuje (ruší):
2a1/2/2014 – usnesení č. 2g1/28/2014
ze dne 26.06. 2014.
2a2/2/2014 – usnesení č. 2g2/28/2014
ze dne 26.06. 2014.
Výpis usnesení z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 29. 1. 2015
ZO schvaluje:
2a/3/2015 – změnu využití příspěvku na
celoroční činnost TJ SKI Rudník pro rok
2013 v rozsahu dle zprávy kontrolního
výboru.
2c/3/2015 – rozpočtové opatření č.
8/2014, kterým se rozpočtové výdaje zvýší o 233.325,75 Kč a rozpočtové příjmy se
zvýší o 3.639.674,62. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 3.406.348,87 Kč.
3a/3/2015 – plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2015.
3b/3/2015 – plan činnosti finančního výboru na rok 2015.
4/3/2015 – podání žádosti HZS ČR
o bezúplatný převod cisternové automobilové stříkačky z majetku HZS ČR do
vlastnictví obce Rudník.
ZO pověřuje:
2b/3/2015 – kontrolní výbor provedením
kontroly účetních dokladů potřebných
k vyúčtování příspěvků 2013
K tisku připravila
Kamila Vejdělková
PŘÍLOHA

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2O15
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. v. č.
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský pobyt nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací př.
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč. prostředků od obyvatel
Neinv. přij. transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery
Převody z vlastních fondů

4 800 000
80 000
500 000
5 100 000
0
10 000 000
1 100 000
44 000
60 000
0
8 000
20 000
100 000
100 000
200 000
1 300 000
40 000
1 087 800
0
0

VÝDAJE
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Nákup ostatních služeb
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státním organizacím
Pozemky
Cestovní ruch
Ost. neinvestiční transfery
Ost. neinvest. transfery veřejných organizací
Silnice
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Budovy, haly a stavby
Opravy a udržování
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Budovy, haly a stavby
Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Pitná voda
Služby peněžních ústavů
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Nákup ostatních služeb
Platby daní a poplatků státním organizacím
Budovy, haly a stavby
Základní školy
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Neinvestiční příspěvky
Budovy, haly a stavby
Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje
Příspěvek knihovně Trutnov
Nákup materiálu jinde nezařazený

30000
20000
20000
0
7500
0
50000
100000
0
700000
830000
1000000
1600000
32000
500
700000
0
200000
40000
130000
2600000
1000000
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15000
11000
20000

Převody z rozpočtových účtů
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Příjmy z prodeje pozemků
Pitná voda
Příjmy z úroků (část)
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Využití volného času dětí a mládeže
Přijaté neinvestiční dary
Bytové hospodářství
Příjmy z úroků (část)
Celkem: Bytové hospodářství
Komunální služby a územní rpzvoj
Příjmy z pronájmu pozemků
Nakládání s odpady
Sběr a svoz komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků (část)
Pohřebnictví
Finanční operace (ČNB)
Převody vlastním fondům
Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Nákup ostatních služeb
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Nákup ostatních služeb
Ostatní činnosti v záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary
Ostatní tělovýchovná činnost
Oprava a údržba
Budovy, haly a stavby
Využití volného času dětí a mládeže
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Drobný hmotný dlouhodobý majetek / nákup z darů
na hřiště
Ostatní speciální zdravotnická péče
Ost. neinvestiční transfery nezařazené
Neinvestiční nedotační transfery
Bytové hospodářství
Potraviny
Služby peněžních ústavů
Budovy, haly a stavby
Nebytové hospodářství
Budovy, haly, stavby
Veřejné osvětlení
Nákup materiálu jinde nezařazený
Elektrická energie
Opravy a udržování
Budovy, haly a stavby
Pohřebnictví
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní neinvest. transfery obyvatel

170 000
1 000
0
50 000
500
500
13 000
190 000
60 000
0
0
10 600 000
35 624 300

12000
195000
150000
0
125000
25000
30000
110000
500000
40000
145000
0
0
0
0
1000
100000
8012000
30000
600000
100000
100000
5000
20000
20000
60000

Detailní rozpočet obce
je k dispozici na internetových stránkách obce
Rudník www.rudnik.cz.
V levém sloupci je ikona
„Rozpočet obce“, na
kterou když kliknete,
dostanete se na detailní
rozpočet obce. Můžete
zde rozklikávat jednotlivé
položky a dozvědět se tak
skutečně detailně o hospodaření obce.

Územní plánování
Nákup ostatních služeb
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Sesuvy
Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Monitoring ochrany ovzduší
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Stroje, přístroje a zařízení
Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Dopravní prostředky
Služby sociální péče
Budovy, haly a stavby
Ochrana obyvatelstva
Budovy, haly a stavby
Celkem: ochrana obyvatelstva
Krizové řízení
Nákup ostatních služeb
Požární ochrana – dobrovolná část
Ochranné pomůcky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pevná paliva
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Budovy, haly a stavby

50000
55000
105000
60000
2390000
150000
15000
45000
0
10000
30000
200000
40000
1330000
0
50000
140000
70000
450000
50000
100000
1200000
65000
65000
20000
10000
20000
30000
1000
60000
15000
35000
8000
20000
5000
50000
195000
2000
295000

Dopravní prostředky
Zastupitelstva obcí
Odměny členů zastupitelstev obce
Povin. pojistné na soc. zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj.
Služby peněžních ústavů
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Potraviny
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokom.
Nájem vozidel Roomster
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Pohoštění
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transfery obcím
Platby daní a poplatků státním organizacím
Ostatní neinvest. transfery obyvatel
Půjčky obyvatelstvu sociální fond
Dopravní prostředky
Pojištění funkčně nespecifikované
Služby peněžních ústavů
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody fondu kult. a soc. potřeb
Převody vlastním rozpočtovým účtům
VÝDAJE celkem
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu krátkodobých prostředků
Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů
FINANCOVÁNÍ celkem

0
750000
140000
75000
15000
4400000
30000
1050000
400000
1000
20000
22000
4000
28000
267000
150000
8000
320000
110000
50000
130000
150000
50000
350000
85000
600000
480000
120000
30000
100000
0
0
100000
60000
0
185000
200000
10400000
47 737 000

-1351100
1351100
PŘÍLOHA

