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LÁZEŇSKÝ PRAMEN – KONEC PROCESÍ
i les, ve kterém lázeňské hosty vystřídali houbaři. Pramen všechno
přežil a zůstal. Dávno k němu ale
nechodí procesí. Mezi domy a zaparkovaná auta by se množství
lidí ani nevešlo.
Někde jsem se dočetl, že zmiňovaný pramen, léčivý až zá-

zračný, teď vytéká z příhodného
kamenného prameníčku… tak
nevím. Já jsem viděl na hrubo
ohozené skruže dole s trubkou,
která dávala směr vodě někam
do kanálu a potoka. Dovedl bych
si představit upravenější místo
a smysluplnější uplatnění. To by

potom i uzdravená nevidomá dívka skutečně zírala!
P. S.: Zkuste vymyslet jméno
pro vodu od pramene! Autor navrhuje název jako Fořtka, Lesanka či Rudničanka…
Václav Chadraba

FOTO: ANDĚLA VESELÁ

Někteří tu vodu od pramene
s úšklebkem nazývají smradlavkou (je cítit po sirovodíku), jiní
na ni nedají dopustit a jezdí si
pro ni pravidelně s kanystry. Lidé
z Rudníku i okolí, ale také z daleka. Je prý dobrá na vaření stejně
jako na kocovinu, vůbec nejlepší
na domácí kávu.
O zdejší léčivé vodě se mluvilo už v sedmnáctém století. Ale
chtělo to přidat nějaký příběh,
historku, zázrak, aby se novinka lépe roznesla. Vsadilo se na
zázračné uzdravení nevidomé
dívky, když bajky o božském otěhotnění byly i na veřejnost dost
silné. Snažení podpořila církev,
která v tom všem viděla vhodný nástroj k posílení křesťanství
v kraji, a vzala si na pomoc ještě
Pannu Marii, jíž byla zasvěcena
nově postavená kaplička. Pramen
dostal patronku, ne však název,
a byl jedním z trumfů či lákadel
zavádějících se lázní.
Ty vyhlásily program na nervy
(také dna, ischias, chudokrevnost, astma i otylost) a zaměření
hlavně na dámy, které přivážely
na kočárech z nádraží v Hostinném. Lesní lázeň – tak zněl název
zařízení s minerálními vodami,
bazénem, vanami, párou, kolonádou, procházkami, přírodou a klidem. Úspěch si získaly koupele
z krkonošského jehličí, zdůrazňováno bylo výborné zaopatření.
O významu lázní v lese svědčí také
skutečnost, že ležely takřka uprostřed na významné trase turistických cest, tedy po červené značce
z Janských Lázní do Hostinného.
Jestliže vrcholem bylo století
devatenácté, pak soumrakem až
koncem se stalo století dvacáté.
Shoda panuje v tom, že hrobaři
byli hned tři až čtyři. Konkurence
v nejbližším okolí, výrobní program chemičky a zničení ovzduší,
zrod lyžařských středisek, hospodářská krize aj. Nic na tom nemění ani fakt, že Heřmanovy Sejfy
a lázně měly svoje pohlednice
i jiné suvenýry. Odnesl to kostel
stejně jako kaplička, restaurace
Myslivna stejně jako promenáda, zámeček stejně jako vila jsou
těžko k poznání. Zákonitě jiný je
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RADNICE

V

ážení přátelé,
je tu červen
a s ním i další
vydání našich
novin. V minulém čísle jsem vás informoval
o investicích vznikajících, jak se říká, na papíře. V nastávajícím období je budeme z papírové
podoby přenášet do reálu. V nejbližších dnech
se začne s výstavbou přechodů pro chodce u pošty a u zdravotního střediska. Zakázku vyhrála
firma Mados MT s.r.o za celkovou cenu 747 186
Kč a hotovo by mělo být koncem letošního srpna. Náklady na zhotovení obou přechodů ponese
obec Rudník ze svého rozpočtu. Dle mého názoru je to investice potřebná, která zajistí mnohem
bezpečnější pohyb lidí na frekventované silnici.
V minulém čísle jste se dozvěděli také to, že probíhá výběrové řízení na projektanta multifunkčního areálu v Terezíně. Dnes je již projektant
hřiště znám. Z výběrového řízení vyšla vítězná
firma Pitter Design s.r.o z Pardubic za celkovou
cenu 179 806 Kč. Firma by nám tedy měla předat
kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. V tu chvíli již budeme moci hledat
zdroje financování a v případě úspěchu se žádostí o podporu také hřiště zrealizovat. Pokračujeme
i na projektu odkanalizování obce. K již hotovému projektu etapa I Arnultovice chceme do nové
dotační výzvy zahrnout i veřejné části jednotlivých přípojek k domům. Zároveň připravujeme
etapu II od zámku k poště včetně Terezína. Tady
jsme ovšem úplně na začátku a právě probíhá výběrové řízení na projektanta. Před žádostí o stavební povolení jsme i se stavbou cyklostezky od
OÚ na Bělidlo. Tam zatím narážíme na překážky
v majetkoprávních vztazích. Na některé pozemky se nám zatím nedaří získat souhlasy nebo je
majitel v exekuci apod. O dalším postupu vás
budu informovat v dalším čísle RN. V současné
době finišují práce na vnější rekonstrukci budovy
pošty a majetkového odboru. V srpnu by mělo být
hotovo. Rekonstrukce se týkala výměny oken,
střešní konstrukce, zateplení a zřízení přípravy
pro bezbariérový úřad. Příprava spočívá ve vyzdění a zabudování výtahové šachty do půdorysu
budovy. V příštích letech se tato budova dočká
i vnitřní úpravy a snad se tam přestěhuje i obecní
úřad. To si ovšem vyžádá podobně velkou investici okolo 7 milionů, které zatím uvolnit nemůžeme. Během letošního a příštího roku budeme
pokračovat v opravách dalších devíti mostů postižených povodní z roku 2013. Ve výběrovém
řízení zakázku získal Ing. Pavel Landsperský
z Trutnova za cenu 5 097 006,5 Kč. Opravy budou z 90 % hrazeny ze Státního fondu životního
prostředí a zbytek z rozpočtu naší obce. V létě
budeme také pokračovat v opravách některých
obecních cest a komunikací. Letos, tak jako každoročně, se bude pokračovat i v údržbě obecní
zeleně. Certifikovaní arboristé již začali s prořezávkou a zdravotním řezem na lipách u pivovaru
na místním hřbitově a v lázních.
Vážení Rudničtí, je před námi léto. Doufejme, že bude převážně slunečné a pohodové.
Během něj v naší obci proběhne spousta akcí,
ať již kulturních, nebo sportovních. Tímto vás
na ně jménem svým i jménem organizátorů co
nejsrdečněji zvu. Na úplný závěr vám všem přeji
příjemné prožití letní dovolené a všechno dobré.
Aleš Maloch, starosta obce
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PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY 2015
1

REVITALIZACE
BUDOVY POŠTY Č. P. 56

Ti z vás, kteří kolem naší pošty jezdí
nebo chodí pěšky, si museli všimnout již
probíhajících stavebních prací. Zhotovitel, firma Laušman a Malý s.r.o., oproti
plánu na tuto akci nastoupil již v polovině

března, což umožnily příznivé klimatické
podmínky. K dnešnímu dni je téměř dokončena nová střešní krytina, včetně izolace a světlovodů (z důvodu dostatečného
prosvětlení plánované zasedací místnosti). Z původní letité půdy toho moc nezbylo, byly vyřezány téměř všechny podlahové trámy a nyní jsou nahrazeny spoustou
traverz a železných prvků z důvodů snížení a vyztužení podlahy. Ze tří stran jsou již
vyměněna okna a souběžně s tím aplikují
zedníci zateplovací systém. V zadní části
vznikla nová přístavba, ve které bude v budoucnu umístěn výtah z důvodu bezbariérového přístupu. Během června a července
by dle harmonogramu mělo dojít k finalizaci fasády, tak se nechme překvapit, jak
tento objekt „prokoukne“.
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STAVEBNÍ ÚPRAVY
MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Dne 28. 5. 2015 Zastupitelstvo obce
Rudník vybralo dodavatele investiční akce
Stavební úpravy a technické zhodnocení
mostních objektů poškozených povodní
v červnu 2013. Jedná se o opravu těchto
mostů: M-8 u č. p. 27 (Hronkovi), Rudník-Arnultovice, M-9 u č. p. 86 (Horníkovi), Rudník-Arnultovice, M-10 u č. p.
66 (Křičkovi), Rudník-Arnultovice, M-19
u pily Rudník-Javorník, M-11 u č. p. 441
(Kičinovi), Rudník, M-12 u č. p. 272 (bývalý obecní úřad), Rudník, M-13 u č. p. 68
(Kosovi), Rudník, M-6 u č. p. 60 (Roudná), Rudník, M-17 nad krámem, Bolkov,
a L-3 lávka u č. p. 18, Rudník-Javorník.
Z technického hlediska se jedná o statické zajištění základů stavby a opěr, stabilizaci křídel, kamennou rovnaninu tvořící zához křídel a opěr, železobetonovou
rámovou konstrukci mostu, opravu trhlin
v opěrách, zhotovení odrazných pruhů,
broušení a nátěr ocelových konstrukcí,
zhotovení nového ocelového zábradlí.
Vítěznou firmou a zhotovitelem stavebních prací je firma Ing. Pavel Landsperský,
Trutnov, s nabídkovou cenou 5 097 006,50
Kč bez DPH.
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OPRAVY KOMUNIKACÍ

Během měsíce dubna jsme společně
s projektantem prošli tři vytipované úseky,

které jsem zmiňoval v minulém vydání RN.
Obávám se, že nepotěším obyvatele lokality
na Bolkově od Boháčkových k Pecoldovým,
protože v jejich úseku je nutné vyřešit velké
komplikace s odvodněním, což bude obnášet stavbu dešťové kanalizace v této komunikaci. K tomu bude potřeba projekt a z důvodu objemu prací i stavební povolení, což je na
delší časový horizont… Další úsek v Terezíně
se budeme nakonec snažit sice opravit, ale
bohužel v menším rozsahu (původní záměr
byl celoplošný nový podklad, tzv. kufr, u nějž
by finální vrstvu tvořil penetrační nástřik),
a to nejen z finančních důvodů, ale hlavně
kvůli plánované stavbě kanalizace. Na podzim tohoto roku se připravuje nová vlna dotačních titulů na tyto stavby a již dnes víme,
že 99 % kanalizačního potrubí v lokalitě Terezín bude v komunikacích a nejinak tomu
bude i v této uličce. Snad se naše rozhodnutí
setká s pochopením pro hospodárnost… Do
třetice tedy chybí úsek příjezdové cesty na
tzv. Barrandov (v minulém vydání jsem jej
mylně nazval „Rafandou“). K dnešnímu dni
již připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a do konce června bychom měli znát výherce. Realizace by měla
probíhat v červenci nebo srpnu a všechny
obyvatele dotčené dopravním omezením
budeme včas informovat.
4

STAVBA PŘECHODŮ PRO
CHODCE – U ZDRAVOTNICKÉHO
STŘEDISKA A U POŠTY

Nebudu přehánět, pokud tento záměr
a následně samotnou realizaci označím
za „běh na dlouhou trať“, protože se jedná
o dopravní stavbu, ke které se musí vyjádřit
spousta organizací, úřadů a samozřejmě
i dopravní policie… Původně měl být realizován i přechod v Terezíně na sídlišti, ale
tam nebyl odsouhlasen (z důvodu významnosti) právě dopravní policií. Dojde tam tudíž k malé úpravě veřejného osvětlení, které
s ním počítalo, a lampy použijeme při zmiňovaných akcích… Po doladění a odsouhlasení všemi dotčenými účastníky stavebního
řízení vznikla projektová dokumentace, která sloužila jako podklad pro výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací. K dnešnímu dni máme výherce a tím je firma Mados
MT s.r.o., v první polovině června by měla
být podepsána smlouva o dílo, ve které je
termín dokončení stanoven na konec srpna.
První na řadě bude přechod u zdravotnického střediska, kde se obávám komplikací
ohledně kapacity parkování, prosím tedy
o pochopení při probíhajících stavebních
pracích na takto malé ploše. Pokud to bude
jen trochu možné, využijte prosím vzdálenější parkoviště naproti MZ Liberec. Osobu mířící k lékaři u střediska jen vyložte
a následně zase vyzvedněte. Děkuji. Druhá
stavba bude následně u pošty, kde bude spíš
problém s hustotou provozu. Doufám tedy,
že to bude jediný problém, kterému budeme
muset společně se zhotovitelem čelit.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský – technik MO
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DOTAČNÍ OKÉNKO
V březnu 2015 obec Rudník podala žádost o poskytnutí podpory z operačního
programu Životní prostředí, výzva č. 64,
s názvem projektu Asanace sesuvu na p.
p.č. 5145 v KÚ Rudník.
Náš projekt byl úspěšně schválen k financování.
Druhá úspěšná žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu
Královéhradeckého kraje má název Studie
opatření v povodí Lučního potoka a Čisté
v obci Rudník. Jedná se o studii protipovodňových opatření v povodí říčky Čistá
a Lučního potoka. Cílem studie protipovodňových opatření je zvýšení protipovodňové ochrany obce výstavbou retenčních

prostorů pro transformaci povodňových
průtoků v povodí. Tento způsob protipovodňové ochrany je navrhován z důvodu
morfologie terénu a rozmístění zástavby.

ŽÁDOSTI O DOTACE,
KTERÉ JSOU VE STAVU PŘED PODÁNÍM
– Státní fond dopravní infrastruktury,
projekt v rámci zvýšení bezpečnosti
Přechody pro chodce.
– Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci
podpory obnovy drobných sakrálních
staveb v obci, projekt Obnova drobných památek v obci Rudník. K tomuto projektu bych dodala, že během
jara 2015 pan Kotrbáček zpracoval
pasportizaci památek nacházejících se
na území obce Rudník, včetně restaurátorského návrhu. Z pasportu byly
vybrány čtyři památky, které jsou prokazatelně ve vlastnictví obce a budou
obnoveny. I ostatní památky si zaslouží
obnovu, bohužel nejde vše najednou.
Obnova tedy bude probíhat postupně.
1) Klugův kříž, 2) Rückerův kříž, 3) podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého, 4)
pískovcový kříž u kostela sv. Martina.

DALŠÍ PODANÉ
A NESCHVÁLENÉ
ŽÁDOSTI O DOTACI
– Dotační program Královéhradeckého
kraje s názvem projektu Projektová dokumentace revitalizace sběrného dvora
– Dotační program Královéhradeckého
kraje s názvem projektu Modernizace
hasičské techniky v obci Rudník
– Dotační program Královéhradeckého
kraje s názvem projektu Svatováclavské
slavnosti 2015
– Dotační program Ministerstva pro
místní rozvoj na podporu obnovy a rozvoje venkova s názvem projektu Obnova
a doplnění herních prvků na hřišti předškolního zařízení v obci Rudník
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OTÁZEK PRO
ROMANA BENECKÉHO
Teď v červnu ukončí základní školu. Vloni v listopadu se stal mistrem republiky v kategorii žáků
do čtrnácti let v šipkách.
A tak začneme od konce.
Před rozloučením otevřel
kazetu s nádobíčkem na
sportovní šipky značky
Bull’s a postavil se před
terč. Házel na klasickou
položku 501 a po osmi pokusech trojice šipek
nebylo co řešit…
1 Jak vypadá mistrovství republiky v šipkách?
Hrálo se v Hostinném, bylo nás asi deset. Hází se
ve dvojicích, po dvou prohrách následuje vyřazení.
2 Považuješ tenhle titul za dosavadní vrchol
sportovního snažení?
Možná si víc cením prvenství v jedné soutěži
dospělých, turnaj se hrál vloni v Olomouci.
3 Co přináší jeden sportovní rok?
Pravidelnou soutěž podzim–jaro, tu jsem hrál za
Soudek Arnultovice, potom turnaje. Teď jsem věkem postoupil mezi juniory (15 až 18 let), bude to
nová zkušenost a výzva.
4 Kdy jsi se šipkami začal a jak trénuješ?
Závodně házím od devíti let. Předtím doma jen
tak jako hra. Terč mám v pokoji, ale uvítal bych ho
v každé místnosti. Se šipkami jsem každý den, tak
půl hodiny až hodinu, prvním trenérem a rádcem
byl děda.
5 Existuje také v šipkách pravda, že doma je
doma, tedy něco jako domácí prostředí?
Ani ne. Terč jako terč, šipky má každý svoje vlastní. Nerad mám tmu a cigaretový kouř. Všude se
musí házet a počítat.

V současné době čekáme s napětím na vyhlášení výzev v novém
dotačním období a rádi bychom
zaregistrovali i naše další projekty,
například:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bohužel ne vždy jsou podané žádosti o dotaci úspěšné, z celkem 969 podaných žádostí o dotaci na dětská hřiště byly
schváleny projekty v počtu 119. Přesto se
nevzdáváme a budeme pokoušet štěstí dál.
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Kanalizace, etapa Arnultovice
Revitalizace zdravotního střediska
Obnova památníku padlým
Cyklostezka, chodníky
Revitalizace sběrného dvora
Autobusový terminál
Víceúčelové hřiště
Dětská hřiště
Statické zajištění kostela Bolkov
Obnova památek
Naučné stezky
Revitalizace veřejné zeleně
Revitalizace veřejného prostranství
Snížení energetické náročnosti
u bytových domů ve vlastnictví
obce atd.
Dotační okénko připravila
Martina Poláková

6 Ruka, oko, nervy a štěstí – co rozhoduje?
Devadesát procent je v hlavě, deset zůstává na
štěstí.
7 Máš sny o šipkách, třeba v předvečer závodů?
Nemám sny, to spíš nemůžu usnout.
8 Jak vypadá šipkařovo nádobíčko, vyznáváš nějaký rituál jako třeba polibek šipek před
začátkem?
Používám tři sady šipek s hmotností 16 gramů,
v soupravě mám také drobné „náhradní díly“.
Moje šipky nemají žádná jména, žádný rituál. Barvou šipek je černá, určuje i odstín u oblékání při
významných soutěžích.
9 Sleduješ vrcholné šipky také v televizi?
Rád se podívám a pokládám si otázku, jestli se tam
třeba taky jednou neobjevím… Nejlepší jsou Britové, Nizozemci… Koukání se na šipky v televizi je
inspirace stejně jako zábava.
10 Šipky představují sportovní ideál. Hraje se
v hospodě, kde neprší ani nefouká…
Ale někdy bolí ruka i nohy. Navíc je to finančně
dost náročné – startovné, doprava – ceny jsou spíše symbolické.

Připravil Václav Chadraba
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127 TELEVIZÍ, 33 MONITORŮ
A 967 KG DROBNÉHO ELEKTRA
Snaha obyvatel naší obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí.
Rudník obdržel certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových

monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme

díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili na ekosystému Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouho-

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty
a jiné mate riály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

4

době spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Rudníku
v loňském roce vytřídili 127 televizí, 33 monitorů a 966,98 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 48,20 MWh elektřiny, 2 133,54 litru ropy,
215,36 m3 vody a 2,02 tuny
primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 10,96
tuny CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů
o 42,00 tuny. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo
ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu
energie potřebné pro chod
notebooku po dobu téměř 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Studie LCA posuzuje
systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Za komisi pro životní
prostředí a rozvoj obce
všem zodpovědným děkuje
Aleš Maloch
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POZOR! LETNÍ FOTOSOUTĚŽ!

NABÍDKA SOCIÁLNÍ KOMISE
Sociální komise zřízená Radou obce Rudník by chtěla být
prospěšná všem občanům obce
Rudník. Ne se všemi obyvateli
se můžeme osobně setkat, a tak
vás chceme požádat o spolupráci. Stane se, že někdy vy
sami nebo někdo z vašeho okolí
potřebuje pomoci. Někdy stačí
rada, jindy nabídka telefonického kontaktu s organizací,
která poskytuje sociální, poradenské nebo jiné služby.
Oblast sociálních dávek se
mnohdy může zdát velmi složitá
a nepřehledná. Rada obce prostřednictvím komise pro občanské a sociální záležitosti zajištuje
pomoc v těžkých životních situacích pro občany Rudníku. Komise
by ráda pomáhala lidem se získáním příspěvků a dávek, na které
má občan nebo rodina nárok.
Přijměte od nás nabídku několika potřebných telefonních čísel
a kontaktů na územní pracoviště,
která vám mohou pomoci v různých životních situacích. Dále vás
chceme požádat o spolupráci při
zprostředkování kontaktů s lidmi
trvale žijícími v Rudníku, kteří se
ocitli v nějaké tíživé osobní situaci. Může se jednat o osoby osamělé, osoby vysokého věku, rodiny
s dětmi, kdy rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti a děti, které zanedbávají
školní docházku, požívají alkohol
či jiné návykové látky, jsou ohroženy závislostí, opakovaně se dopouští útěků od rodičů, páchají
přestupky či trestné činy nebo
jinak ohrožují občanské soužití.
Složení komise pro
občanské a sociální
záležitosti:
Lenka Kordova, DiS.
(předsedkyně),
Věra Prouzová,
Dana Malochová,
Iva Kryšpínová,
Petra Sekerková, DiS.,
Jana Stuchlíková
Kontakt na OÚ Rudník:
Iva Svobodová –
svobodova@rudnik.cz,
499 440 280,
Lenka Kordová –
kordova@rudnik.cz
www.rudnik.cz

NÁROK NA SOCIÁLNÍ DÁVKY

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou hlášeny
k trvalému pobytu na území
České republiky. Dávky státní
sociální podpory (přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek či
příspěvek na bydlení) a dávky
hmotné nouze vyplácejí úřady
práce. O některé dávky může
žádat jen rodič dítěte, k jiným
dávkám je třeba splňovat odlišné podmínky.
PŘEHLED MOŽNÝCH
PŘÍSPĚVKŮ A DÁVEK:

Pro ty z vás, kteří od jarního tání neznají lepší zábavu než hrabat
se v zemině na vlastní zahrádce – a my věříme, že vás není
málo –, jsme na prázdninový čas připravili fotografickou soutěž.
Jestliže tedy své květeně věnujete nemálo péče a lásky a ta
vám za to bohatě oplácí svým vzrůstem, neváhejte se se svými
výsledky pochlubit!
Do 30. 8. nám pošlete fotografii svého největšího letošního
zahradnického úspěchu. Je jen na vás, jestli to bude rozkvetlý
sad, perfektně zastřižený záhon růží, skleník plný rajčat a okurek,
nebo třeba barvami hýřící truhlík za oknem. Jedinou podmínkou
je, aby vaše chlouba vyrostla na území Rudníku.
Fotografie posílejte na obec@rudnik.cz nebo je zaneste přímo
na obecní úřad. Zaslané fotografie posoudí a výherce odmění
redakce RN.
Dovolenou na Maledivách od nás nečekejte, ale vaše snaha zcela
jistě nepřijde nazmar. Pro první tři máme připravené věcné ceny.
Zveřejnění nejlepších fotografií v RN je samozřejmostí.
Redakce

Dávky státní sociální podpory
– Přídavek na dítě
– Příspěvek na bydlení
– Porodné
– Rodičovský příspěvek
– Pohřebné
O tyto dávky sociální
podpory lze požádat:
ÚP Hostinné, B. Němcové
442, 543 71, Hostinné, Tel:
950 168 280(282,285)

Nenechte se oklamat!
Pomůže vám spotřebitelská poradna dTestu

Dávky hmotné nouze
– Příspěvek na živobytí
– Doplatek na bydlení
– Mimořádná okamžitá pomoc
O tyto dávky sociální podpory
lze požádat: ÚP Hostinné,
B. Němcové 442, 543 71,
Hostinné, Tel: 950 168 281
Dávky pro osoby
se zdravotním postižením
– Příspěvek na mobilitu
– Příspěvek na zvláštní pomůcky
– Příspěvek na péči
O tyto dávky sociální podpory
lze požádat: ÚP Vrchlabí,
Krkonošská 153, 543 01,
Vrchlabí 1, Tel: 950 168 263
Dávky na pěstounskou péči
– Příspěvek na úhradu potřeb
dítěte
– Odměna pěstouna
– Příspěvek při převzetí dítěte
– Příspěvek při ukončení
pěstounské péče
– Příspěvek na zakoupení
osobního motorového vozidla
O tyto dávky sociální
podpory lze požádat: ÚP
Vrchlabí, Krkonošská 153,
543 01, Vrchlabí 1, Tel:
950 168 250(251)

Složenka za komunální odpad vám byla doručena do schránek. Splatnost tohoto místního poplatku je 30. 6. 2015. Dotazy zodpoví paní
Svobodová na tel. čísle 499 440 281, svobodova@rudnik.cz
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Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu na předváděcí akci?
Otravují vás podomní prodejci s nabídkou různého zboží?
Máte dojem, že jste se setkali s nebezpečným výrobkem či potravinou?
Byla vám zamítnuta reklamace?

Volejte 299 149 009
Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU
ZE PSŮ A POPLATKU ZA PRONÁJEM POZEMKU

Vážení občané, chtěli bychom vás upozornit,
že poplatek ze psů a poplatek za pronájem
pozemků byl splatný k 31. 3. 2015. Někteří
z vás stále ještě nemají zaplaceno.
Zaplatit můžete na pokladně obecního úřadu,
převodem na účet číslo 1303691309/0800 nebo
na poště složenkou, která vám byla doručena.
Dále upozorňujeme, že poplatku podléhají psi
od tří měsíců věku. Přihlášení, odhlášení a všechny
změny je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů.
V případě dotazů volejte paní Vejdělkové na tel. číslo
499 440 201.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení z 6. jednání
rady obce dne 16. 2. 2015

Výpis přijatých usnesení z 7. jednání
rady obce dne 5. 3. 2015

RO schvaluje:
1b/06/2015 – Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o dílo č. 25/10 ze dne 8. 11. 2010, k dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2011 a k dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2014 mezi společností SURPMO a. s. , zastoupenou Ing.
Josefem Strnadem, se sídlem Opletalova ul. 1626/36, Praha 1, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1c/06/2015 - zveřejnění záměru
bezúplatného převodu pozemků p.
p. č. 2945/2, p. p. č. 2945/5, p. p. č.
3013/11, p. p. č. 3013/13 a p. p. č.
3083/2 , vše v k. ú Rudník z vlastnictví
obce Rudník do majetku Královéhradeckého kraje. Hlasování: 5-0-0
1d/06/2015 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 587/2 –
tr. travní porost o výměře 100 m2 v kat.
území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1n1/06/2015 – text výzvy na pronájem
a provozování nebytového prostoru
v objektu č. p. 545 Rudník, občerstvení
na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín,
v předloženém znění. Hlasování: 5-0-0
1n2/06/2015 – výběrovou komisi pro
výběr nájemce a provozovatele nebytového prostoru v objektu č. p. 545
Rudník – občerstvení na fotbalovém
hřišti Rudník-Terezín, ve složení: RO +
Lukáš Skalský. Hlasování: 5-0-0

RO schvaluje:
1a/07/2015 – dodavatelem zakázky
malého rozsahu pro akci Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace sportovního areálu
v Rudníku firmu: PITTER DESIGN s.
r. o., Schulhoffova 1632, Pardubice 530
03 za nabídkovou cenu 148. 600 Kč bez
DPH. Hlasování: 5-0-0
1b1/07/2015 – výzvu k podání nabídek pro akci Modernizace sociálního
zázemí hasičské zbrojnice č. p. 32 v Arnultovicích. Hlasování: 5-0-0
1b2/07/2015 – seznam obeslaných
firem k podání nabídek pro akci Modernizace sociálního zázemí hasičské
zbrojnice č. p. 32 v Arnultovicích. Hlasování: 5-0-0
1b3/07/2015 – komisi pro otevírání
a hodnocení obálek pro výběr zhotovitele pro akci Modernizace sociálního zázemí hasičské zbrojnice č. p. 32
v Arnultovicích ve složení členové RO,
Lukáš Skalský, Edita Horní. Hlasování: 5-0-0
1c/07/2015– dodavatelem zakázky
malého rozsahu pro akci Výběr dodavatele návěsu za traktor značky Kioti
firmu: Bartoš nářadí s. r. o., Cidlinská
138, Liberec 15, 460 15, za nabídkovou
cenu 111. 000 Kč bez DPH. Hlasování:
5-0-0

RO doporučuje ZO:
1e/06/2015 – schválit prodej 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, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0
1f/06/2015 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 2761/3 – ostatní plocha o výměře 485 m2, v k. ú. Rudník, společnosti
DC Capital s. r. o. , Roubalova 13, 602
00 Brno, za cenu 30 Kč/m2,ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku. Hlasování: 5-0-0
1g/06/2015 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 58/1 – trvalý travní porost o výměře 251 m2, v k. ú. Bolkov za cenu 150
Kč/m2,ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku. Hlasování: 5-0-0
1h/06/2015 – schválit prodej 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 kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2,ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku. Hlasování: 5-0-0
1i/06/2015 – schválit prodej části
pozemku p. p. č. 631/2 – zahrada o výměře 40 m2, v kat. území Rudník, za
cenu 30 Kč/m2,ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0
1j/06/2015 – schválit prodej části p. p.
č. 199/1 – ostatní plocha o výměře cca
200 m2, kat. území Bolkov, za cenu 150
Kč/m2,ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku. Hlasování: 5-0-0. Návrh byl schválen
1k/06/2015 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 1617 – vodní plocha o výměře
112 m2, v k. ú. Javorník v Krkonoších,
za cenu 30 Kč/m2,ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0
1l/06/2015 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 168 – ostatní plocha o výměře
260 m2, v k. ú. Javorník v Krkonoších,
za cenu 30 Kč/m2,ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0

RO bere na vědomí:
2a/07/2015 – vyhlášení ředitelského
volna dne 10. 3. 2015 z důvodu přerušení elektrické energie v budově ZŠ.
Výpis přijatých usnesení z 8. jednání
rady obce dne 25. 3. 2015

RO schvaluje:
1a/08/2015 – nájemcem na pronájem
a provozování nebytového prostoru
v objektu č. p. 545, Rudník „občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“ Tomáše Hájíčka, Rudník 401,
a zároveň ho vyzývá k upřesnění podnikatelského záměru. Hlasování: 5-0-0
1c/08/2015 – Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti vedení
kanalizace mezi paní Ing. Hanou Přibylovou, bytem Zličinská 1364, 280 02
Kolín, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování: 5-0-0
1f/08/2015 – pronajmout část pozemku p. p. č. 587/2 – tr. travní porost
o výměře 100 m2, v kat. území Rudník, společnosti Terma a. s. , Bělošská
106/16, 503 41 Hradec Králové. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 01.03.2015 do 30.04.2015.
Nájemce jako nájemné poskytne pronajímateli 5 Kč/m2/měsíc (tj. 500 Kč/
měsíc). Hlasování: 5-0-0
1g/08/2015 – 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 kat. území Rudník, Farmě Rudník,
se sídlem Rudník č. p. 97. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31. 12. 2020, za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29. 10. 2008. Hlasování: 4-0-1
1h/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 589/3 – trv. travní porost o výměře 600 m2, v kat. území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1i/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 658/43 – ostatní plocha o výměře 750 m2, v kat. území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1j/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 658/2 – ostatní plocha o výměře
207 m2, v kat. území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1k/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 2347/34 – trvalý travní porost
o výměře 78 m2, v kat. území Rudník.
RO revokuje:
1a/06/2015 –usnesení č. 1b/05/2015 Hlasování: 5-0-0
na pronájem bytu č. 21 v č. p. 75. Hla- 1l/08/2015 – zveřejnění záměru pronasování: 4-0-0
jmout (propachtovat) pozemky p. p. č.
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130/4 – zahrada o výměře 969 m2 a p. p.
č. 130/5 – zahrada o výměře 93 m2, vše
v kat. území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1m/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 574/1 – zahrada o výměře 203
m2, v kat. území Rudník. Hlasování:
5-0-0
1n/08/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 3181 – ostatní plocha o výměře
90 m2, v kat. území Rudník. Hlasování:
5-0-0
1p/08/2015 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. 939/8 – trvalý travní porost o výměře cca 900 m2,
kat. území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1q/08/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 4510 – ostatní
plocha o výměře 357 m2, kat. území
Rudník. Hlasování: 5-0-0
1r/08/2015 – zveřejnění záměru
pronajmout nebytový prostor (dvou
místností + WC) v č. p. 75 – DPS. Hlasování: 5-0-0
1t/08/2015 – Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby mezi paní Adélou Stelčovskou, bytem Rudník 559,
543 72, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování: 5-0-0
1u/08/2015 – zveřejnění záměru budoucí směny částí pozemků p. p. č.
1815/1 – trvalý travní porost o výměře cca 90 m2 a p. p. č. 1815/4 – trvalý
travní porost o výměře cca 90 m2, vše
v katastrálním území Rudník. Hlasování: 5-0-0
1v/08/2015 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace
majetku obce Rudník ke dni 31. 12.
2014. Hlasování: 4-0-0
1x/08/2015 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku č. p. 411 na dobu určitou, do
30.06.2015, kauce – dvouměsíční nájemné vč. služeb spojených s užíváním
bytu. Hlasování: 4-0-0
1y/08/2015 – pronájem bytu č. 21
v Rudníku č. p. 75 na dobu určitou do
31. 7. 2015. Hlasování: 4-0-0
1z1/08/2015 – prodloužení nájemní
smlouvy na byt v č. 28 v č. p. 75 do 31.
5. 2015. Hlasování: 4– 0– 0
1z2/08/2015 – pronájem bytu č. 10
v Rudníku č. p. 414 na dobu určitou a to
od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015. Hlasování:
4-0-0
RO doporučuje ZO:
1d/08/2015 – schválit bezúplatný
převod pozemků p. p. č. 2945/2, p.
p. č. 2945/5, p. p. č. 3013/11, p. p. č.
3013/13 a p. p. č. 3083/2 , vše v k. ú
Rudník, z vlastnictví obce Rudník do
majetku Královéhradeckého kraje. Hlasování: 5-0-0
1o/08/2015 – schválit prodej části pozemku p. p. č. 2347/29 – ostatní plocha
o výměře cca 2 m2,v k. ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2,ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 0-4-1
2a/08/2015 – schválit dodavatelem
stavební zakázky Modernizace sociálního zázemí hasičské zbrojnice č. p.
32 v Arnultovicích stavební firmu STAVANT CZ s. r. o., Hostinné, za nabídkovou cenu 258 761 Kč vč. 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. Hlasování: 4-0-0
RO předkládá ZO:
1e/08/2015 – žádost o projednání
a schválení návrhu bezúplatného převodu stavby komunikace III/01410
z majetku Královéhradeckého kraje
do vlastnictví obce Rudník. Hlasování:
5-0-0
RO bere na vědomí:
1w/08/2015 – možnost navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva
obce. Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení z 9. jednání
rady obce dne 8. 4. 2015

p. p. č. 3181 – ostatní plocha o výměře
48 m2, v kat. území Rudník. Hlasování:
5-0-0
2/09/2015 – poskytnutí finanční daru:Klub důchodců Lánov4000 Kč, Klub
důchodců Avon 10 000 Kč, Služby Dolní Kalná 5000 Kč, OO SONS (nevidomí) 3000 Kč, Charita Červený Kostelec
5000 Kč, Domov pro seniory Pilníkov
3000 KčHlasování: 5-0-0
RO ukládá:
2/09/2015 – odbornému lesnímu
hospodáři připravit ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu podklady pro
vypsání výzvy na výběr zhotovitele lesního hospodářského plánu pro období
2017–2026. Termín: 30. 6. 2015Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení z 10.
jednání rady obce dne 10. 4. 2015
RO schvaluje:
1/10/2015 – pronájem nebytových prostor (jedné místnosti + sociální zařízení)
o celkové výměře 38,13 m2 v č. p. 75 –
DPS. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou za 550 Kč/ m2/rok
(23,64 m2) a 250 Kč/ m2/rok (14,49
m2), ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08
ze dne 13. 11. 2008. Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení z 11.
jednání rady obce dne 22. 4. 2015
RO schvaluje:
1a/11/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 698/6 – ostatní plocha o výměře
32 m2, v kat. území Rudník. Hlasování:
5-0-0
1b/11/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku
p. p. č. 2347/1 – trvalý travní porost
o výměře 325 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1c/11/2015 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 13/3 –
ostatní plocha o výměře cca 100 m2,
kat. území Javorník v Krkonoších. Hlasování: 5-0-0
1d/11/2015 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky st. p. č. 704 – zastavěná plocha o výměře 245 m2, vč. stavby
občanského vybavení s č. p. 545 (šatna,
klubovna a sociální zařízení, prostory
rychlého občerstvení již pronajaty), st.
p. č. 1215 – zastavěná plocha o výměře
43 m2, vč. stavby bez č. p. (sklad nářadí
a dresů– stavební buňka), p. p. č. 636/3
– ostatní plocha o výměře 17. 384 m2
a část p. p. č. 636/4 – ostatní plocha
o výměře 2900 m2(celková výměra
4327 m2), vše v k. ú. a obci Rudník. Hlasování: 5-0-0
1g/11/2015 – zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 199/3– ostatní plocha o výměře 203 m2, kat. území Bolkov. (Geometrickým plánem č. 111-55/2015 byla
z p. p. č. 199/1 oddělena část o výměře
203 m2, tímto vzniká nová p. p. č. 199/3
o výměře 203 m2, která je předmětem
prodeje). Hlasování: 5-0-0
1h/11/2015 – nákup antuky pro TJ
Rudník, oddíl volejbalu a nohejbalu,
v hodnotě 6000 Kč. Hlasování: 5-0-0
2a/11/2015 – cenu služby za využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO, dle OZV č. 1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad
515 Kč + DPH v zákonné výši
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks) 1721 Kč + DPH v zákonné
výšiHlasování: 5-0-0
3a1/11/2015 – hospodářský výsledek
ZŠ/MŠ Rudník za účetní období 2014,
který činí 313 408,55 Kč. Hlasování:
5-0-0
3a2/11/2015 – rozdělení hospodářského výsledku ZŠ/MŠ Rudník. Částka
100 000 Kč bude převedena do fondu
odměn a částka 213 408,55 Kč bude
převedena na vytvoření rezervního fondu. Hlasování: 5-0-0

RO ukládá:
1e/11/2015 – MO zajistit podklady pro
RO schvaluje:
projednání žádosti Ing. Hany Přibylo1a/09/2015 – zveřejnění záměru pro- vé, bytem Zličinská 1364, 280 02 Kolín,
najmout (propachtovat) část pozemku vč. GP do 1. 8. 2015

1f/11/2015 – MO zajistit podklady pro
zřízení služebnosti na p. p. č. 1143/1, k.
ú. Javorník v Krkonoších, vč. GP do 1.
9. 2015.
Výpis přijatých usnesení z 12.
jednání rady obce dne 6. 5. 2015
RO schvaluje:
1a/12/2015 – pronajmout bytové
prostory v obci Rudník v č. p. 340 (II.
NP) pro úpravy na nebytové prostory
pro poskytování léčebně preventivních
služeb při ordinaci praktického lékaře o celkové výměře 87 m2. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za 550 Kč/m2/rok (ordinace)
a 250 Kč/m2/rok (soc. zařízení, chodba), ve smyslu usnesení RO č. 2a/44/08
ze dne 13. 11. 2008. Hlasování: 4-0-0
1b/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 589/3 – trv.
travní porost o výměře 600 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. Hlasování: 4-0-0
1c/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 658/43
– ostatní plocha o výměře 750 m2,
v kat. území Rudník, spoluvlastníkům
domu čp. 404. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, za 0,10
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008. Hlasování: 4-0-0
1d/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 658/2 –
ostatní plocha o výměře 207 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. Hlasování: 4-0-0
1e/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2347/34
– trvalý travní porost o výměře 78 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. Hlasování: 4-0-0
1f/12/2015 – pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 130/4 – zahrada
o výměře 969 m2 a p. p. č. 130/5 – zahrada o výměře 93 m2, vše v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, za 0,10
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008. Hlasování: 4-0-0
1g/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 574/1
– zahrada o výměře 203 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. Hlasování: 4-0-0
1h/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 3181 –
ostatní plocha o výměře 90 m2, v kat.
území Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/
m2/rok (84 m2) a 7 Kč/m2/rok (6 m2),
ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29. 10. 2008. Hlasování: 4-0-0
1i/12/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 3181 – ostatní plocha o výměře 48 m2, v kat. území
Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/
rok (36 m2) a 7 Kč/m2/rok (12 m2), ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29. 10. 2008. Hlasování: 4-0-0
1l1/12/2015 – Smlouvu o nájmu pozemku č. 1DHM150086. Pronajímatel
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500 03,
nájemce obec Rudník, Rudník 51, Rudník 543 72. Předmětem nájmu je p. p.
č. 1775/1 – koryto vodního toku Luční
potok, k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci Oprava mostu
M-19, most u pily Švehla č. p. 9, obec
Rudník. Hlasování: 4-0-0
1l2/12/2015 – Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene,
číslo 1DHM150085. Budoucí povinný Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500
03, budoucí oprávněný obec Rudník,
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Rudník 51, Rudník 54372. Předmětem
věcného břemene je to, že umístění
stavby mostu M-19 se zčásti dotýká p.
p. č. 1775/1 koryta vodního toku Luční
potok. Hlasování: 4-0-0
1l3/12/2015 – Smlouvu o nájmu pozemku č. 1DHM150100. Pronajímatel
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500
03, Nájemce Obec Rudník, Rudník 51,
Rudník 54372. Předmětem nájmu je p.
p. č. 3152 koryto vodního toku Čistá,
k dočasnému užívání jako staveniště
pro stavební akci Oprava mostu M– 6,
most u Bělonohých č. p. 60, obec Rudník. Hlasování: 4-0-0
1l4/12/2015 – Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene,
číslo 1DHM150099. Budoucí povinný Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951/8, Hradec Králové 500
03, budoucí oprávněný obec Rudník,
Rudník 51, Rudník 54372. Předmětem
věcného břemene je to, že umístění
stavby mostu M– 6 se zčásti dotýká p.
p. č. 3152 koryta vodního toku Čistá.
Hlasování: 4-0-0
2a1/12/2015 – text výzvy na výběr dodavatele stavební zakázky malého rozsahu – „PŘECHODY PRO CHODCE
na silnici II/325 v Rudníku“. Hlasování:
4-0-0
2a3/12/2015 – výběrovou komisi pro
výběrové řízení na zhotovitele „PŘECHODY PRO CHODCE na silnici
II/325 v Rudníku“ v tomto složení: rada
obce, technický dozor – p. Pertl, Lukáš
Skalský, Edita Horní a náhradník Martina Poláková. Hlasování: 4-0-0
2b1/12/2015 – text výzvy na výběr dodavatele – Rekonstrukce kotelny DPS
Rudník č. p. 75. Hlasování: 4-0-0
2b2/12/2015 – seznam obeslaných
firem na výběr dodavatele – Rekonstrukce kotelny DPS Rudník č. p. 75.
Hlasování: 4-0-0
2b3/12/2015 – výběrovou komisi na
výběr dodavatele – Rekonstrukce kotelny DPS Rudník č. p. 75 v tomto složení:
rada obce, technický dozor – p. Pertl,
Lukáš Skalský, Edita Horní a náhradník Martina Poláková. Hlasování: 4-0-0
2c1/12/2015 – text výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení na realizaci veřejné zakázky na
stavební práce Stavební úpravy a technické zhodnocení mostních objektů
poškozených povodní v červnu 2013.
Hlasování: 4-0-0
2c2/12/2015 – výběrovou komisi pro
výběrové řízení na zhotovitele Stavební
úpravy a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní
v červnu 2013 v tomto složení: rada
obce, Martina Poláková, Lukáš Skalský, TDI. Hlasování: 4-0-0
2c3/12/2015 – seznam obeslaných firem pro výběrové řízení na zhotovitele
Stavební úpravy a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní v červnu 2013. Hlasování: 4-0-0
2d1/12/2015 – text výzvy Stavební
dozor investora na akci: Stavební úpravy a technické zhodnocení mostních
objektů poškozených povodní v červnu
2013. Hlasování: 4-0-0
2d2/12/2015 – seznam obeslaných
firem pro výběrové řízení Stavební dozor investora na akci: Stavební úpravy
a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní v červnu
2013. Hlasování: 4-0-0
2d3/12/2015 – výběrovou komisi
pro výběrové řízení„Stavební dozor
investora na akci: Stavební úpravy
a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní v červnu
2013“v tomto složení: rada obce, Martina Poláková, Lukáš Skalský. Hlasování: 4-0-0
3/12/2015 – rozpočtové opatření č.
3/2015, kterým se rozpočtové výdaje
zvýší o 56 000 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží o 56 000 Kč. Hlasování: 4-0-0
4/12/2015 – podání žádosti Úřadu
práce ČR o příspěvek na vytvoření 6
pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání. Pracovní poměr s uchazeči bude uzavřen na dobu určitou od 1.
6. 2015 do 31. 10. 2015.
RO doporučuje ZO:
1j/12/2015 – schválit prodej části
pozemku p. p. č. 939/8 – trvalý travní
porost o výměře cca 900 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2 (ÚP plochy
smíšené, obytné venkovské),ve smyslu

směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Nabyvatel zajistí přístup na pozemek z důvodu oprav a údržby vodovodního řádu,
bude zřízena služebnost inženýrské sítě
na náklady žadatele. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 4-0-0
1k/12/2015 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 4510 – ostatní plocha o výměře
357 m2, kat. území Rudník, za cenu 75
Kč/m2 (26 775 Kč, ÚP plochy smíšené
obytné, venkovské), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku. Hlasování: 4-0-0
Výpis usnesení ze 4. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 26. února 2015
ZO neschválilo:
1a/4/2015 – prodej částí pozemků p.
p. č. 611 – zahrada o výměře 64 m2 a p.
p. č. 3153 – ostatní plocha o výměře 28
m2, vše v k. ú. Rudník, za cenu 30 Kč/m2
(2760 Kč, ÚP smíšené lokální, zahrada),
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. Ve prospěch obce zřídí kupující
bezplatně na p. p. č. 611 služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřídit,
provozovat a udržovat na tomto pozemku vodovod, jakož i vstupovat a vjíždět na
tento pozemek za účelem údržby, oprav,
popřípadě modernizace nebo zlepšení
výkonnosti dotyčného vodovodu. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku. HLASOVÁNÍ: 0-13-0
1b1/4/2015 – prodej pozemku p. p.
č. 2761/3 – ostatní plocha o výměře
485 m2, v k. ú. Rudník, společnosti DC
Capital s. r. o., Roubalova 13, 602 00
Brno, za cenu 30 Kč/m2 (14 550 Kč, ÚP
dopravní vybavení, ostatní plocha), ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Ve prospěch obce zřídí kupující bezplatně na p. p. č. 2761/3 služebnost inženýrské sítě, spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat na tomto pozemku
vodovod, jakož i vstupovat a vjíždět na
tento pozemek za účelem údržby, oprav,
popřípadě modernizace nebo zlepšení
výkonnosti dotyčného vodovodu. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku. HLASOVÁNÍ: 0-13-0
1d1/4/2015 – prodej 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 kat. území Rudník, za
cenu 30 Kč/m2(21 060 Kč, ÚP skalní
výchozy, ostatní plocha, komunikace
místní účel., lesní půda v OP KRNAP),
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. Ve prospěch obce zřídí kupující
bezplatně na p. p. č. 74/1 a p. p. č. 2771
služebnost inženýrské sítě, spočívající
v právu zřídit, provozovat a udržovat
na tomto pozemku vodovod, jakož
i vstupovat a vjíždět na tento pozemek
za účelem údržby, oprav, popřípadě
modernizace nebo zlepšení výkonnosti
dotyčného vodovodu. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 0-14-0
1g/4/2015 – prodej pozemku p. p. č.
1617 – vodní plocha o výměře 112 m2,
v k. ú. Javorník v Krkonoších, za cenu
30 Kč/m2 (3360 Kč, ÚP vodní plochy),ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku. HLASOVÁNÍ:
0-14-0
ZO schvaluje:
1f/4/2015 – prodej části pozemku p.
p. č. 199/1 – ostatní plocha o výměře
cca 200 m2, kat. území Bolkov, za cenu
150 Kč/m2 (30 000 Kč, ÚP bydlení rekreační), ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. a cenu 5000 Kč za vzrostlé
stromy. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
1h/4/2015 – prodej pozemku p. p. č.
168 – ostatní plocha o výměře 260 m2,
v k. ú. Javorník v Krkonoších, za cenu
30 Kč/m2 (7800 Kč, ÚP skalní výchozy), ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Ve prospěch st. p. č. 92/1
(součástí této st. p. je dům č. p. 43) zřídí kupující bezplatně služebnost cesty.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
2a/4/2015 – dodavatelem stavební
zakázky malého rozsahu pro akci Vý-

Rudnické noviny | číslo 2/2015 | červen 2015

měna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č. p. 51, 406, 401 v Rudníku
firmu: OKNA Trutnov Tomáš Urban,
za nabídkovou cenu 406 604 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, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a/4/2015 – přijetí účelové dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 – Fond solidarity
Evropské unie v rámci III. kola podávaných žádostí v celkové částce 3 516
346,96 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3b/4/2015 – rozpočtové opatření č.
1/2015, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 3 516 346,96 Kč a rozpočtové
výdaje zvýší o 478 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech zvýší o 3 038 346,96
Kč. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3c/4/2015 – rozpočtový výhled obce
pro roky 2016–2017 v předloženém
znění. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO pověřuje:
1b2/4/2015 – starostu jednáním se
Státním pozemkovým úřadem, popř.
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 2761/4, v k. ú.
Rudník na obec Rudník. HLASOVÁNÍ:
14-0-0
ZO odkládá:
1c/4/2015 – prodej pozemkup. p. č.
58/1 – trvalý travní porost o výměře
251 m2, v k. ú. Bolkov za cenu 150Kč/
m2 (37 650 Kč, ÚP bydlení rekreační),
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1, na příští jednání zastupitelstva
obce. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
1e/4/2015 – prodej části pozemku p.
p. č. 631/2 – zahrada o výměře 40 m2,
v kat. území Rudník, za cenu 30Kč/
m2(1200 Kč, ÚP skalní výchozy, ostatní
plocha), ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1, na příští jednání zastupitelstva obce. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
Výpis usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 26. března 2015
ZO schvaluje:
2a/5/2015 – bezúplatný převod pozemků p. p. č. 2945/2, p. p. č. 2945/5,
p. p. č. 3013/11, p. p. č. 3013/13 a p.
p. č. 3083/2, vše v k. ú Rudník, z vlastnictví obce Rudník do majetku Královéhradeckého kraje. HLASOVÁNÍ:
13-0-0
2b/5/2015 – Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku č. 20/512/2015 na
p. p. č. 865/2 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 421 m2 a p. p.
č. 865/3 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 418 m2, vše v kat.
území Arnultovice, obec Rudník, kterou předkládá Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Hradec Králové, a pověřuje
starostu jejím podpisem. HLASOVÁNÍ: 13-0-0
2e/5/2015 – uzavřít Smlouvu o směně
a prodeji movitých věcí, zřízení práv
odpovídajících věcným břemenům
(služebnostem) a budoucím zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti), vše v obci a kat. území
Rudník
Směna nemovitostí v tomto rozsahu:
(1) AVON převádí na obec vlastnické
právo k pozemkům o celkové výměře
1255 m2 takto:
• k pozemku parc. č. 426/4 o výměře
283 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vzniklého vyčleněním z pozemku parc. č. 426/3 Geometrickým
plánem 1;
• k pozemku parc. č. 652/21 o výměře
96 m2, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha;
• k pozemku parc. č. 701/9 o výměře
229 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v souladu s Geometrickém
plánem 2 (tj. včetně dílu označeného
„a“ vyčleněného z pozemku parc. č.
701/10 a přičleněného k pozemku
parc. č. 701/9 a včetně dílu ozna-

čeného „b“ vyčleněného z pozemku
parc. č. 701/4 a přičleněného k pozemku parc. č. 701/9);
• k pozemku parc. č. 701/20 o výměře
199 m2, druh pozemku trvalý travní
porost, způsob ochrany zemědělský
půdní fond;
• k pozemku parc. č. 3163/6 o výměře
215 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha; a
• k pozemku parc. č. 3709 o výměře
233 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace;
• všechny v katastrálním území Rudník, obci Rudník, zapsané na LV č.
833 vedeném Katastrálním úřadem
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.
(2) Obec převádí na AVON vlastnické
právo k pozemkům o celkové výměře
5527 m2 takto:
• k pozemku parc. č. st. 551/2 o výměře 4 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém stojí
stavba (budova bez č. p. nebo č. e.
nezapsaná v katastru nemovitostí),
způsob využití průmyslový objekt;
• k pozemku parc. č. st. 948/1 o výměře 7 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém stojí
stavba (budova bez č. p. nebo č. e.
nezapsaná v katastru nemovitostí),
způsob využití průmyslový objekt;
• k pozemku parc. č. st. 954/2 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém stojí
stavba (budova bez č. p. nebo č. e.
nezapsaná v katastru nemovitostí),
způsob využití průmyslový objekt ;
• k pozemku parc. č. 2927/2 o výměře
401 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice; a
• k pozemku parc. č. 2927/3 o výměře
5. 109 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice; a
• všechny v katastrálním území Rudník, obci Rudník, zapsané na LV č.
10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, zejména
včetně jejich součásti – na nich vybudovaného tělesa pozemní komunikace v rozsahu hranic příslušných
pozemků.
Rozdíl směny pozemků činní 4272 m2 x
53,41 Kč/ m2. Doplatek ze strany AVONU AUTOMOTIVE a. s. bude uhrazen
společností AVON AUTOMOTIVE a. s.
obci Rudník bezhotovostním převodem.
Prodej a koupě nemovitých věcí v tomto
rozsahu:
AVON prodává Obci:
• Severní most ve výši 20 000 Kč
(slovy: dvacet tisíc korun českých);
a
• Jižní most ve výši 80 000 Kč (slovy:
osmdesát tisíc korun českých).
V souladu s výslovným ujednáním
Smluvních stran uhradí Obec AVONu
celkovou kupní cenu za Předmět prodeje ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno
sto tisíc korun českých) započtením
na rozdíl ve sjednané ceně pozemků
převáděných směnou podle Smlouvy
o směně a prodeji movitých věcí, zřízení práv odpovídajících věcným břemenům (služebnostem) a budoucím
zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni (služebnosti), a to před podpisem této smlouvy.
Zřízení práv odpovídajících věcným
břemenům (služebnostem) a budoucím zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti)v tomto
rozsahu:
1) Zřízení práva odpovídající věcnému
břemeni (služebnost stezky a cesty)
k pozemku p. p. č. 701/4 v k. ú. Rudník
dle GP 2, a to při jeho severovýchodní
hranici v šíři cca 5 m, a to ve prospěch
každého vlastníka pozemku p. p. č.
701/9 (příjezd k domu čp. 311).
Věcné břemeno (služebnost stezky
a cesty) se zřizuje bezúplatně a na dobu
neurčitou.
2) Zřízení práva odpovídající věcnému
břemeni spočívající v právu chůze a jízdy k p. p. č. 426/4 v k. ú. Rudník dle GP
1, a to v rozsahu jeho celé výměry a to
ve prospěch každého vlastníka p. p. č.
426/1, 426/2 a 426/3, st. p. č. 452 a 581
(budoucí stavba autobus. terminálu).
Věcné břemeno (služebnost stezky
a cesty) se zřizuje na dobu určitou, a to
do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu pro stavbu autobusového
terminálu anebo nejpozději do 31. 12.

2020. VB se zřizuje bezúplatně.
3) Budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnost
stezky a cesty spočívající v právu chůze
a jízdy k zatížené nemovitosti (autobusový terminál).
Zřídit právo odpovídající věcnému
břemeni (služebnost stezky a cesty)
bezúplatně.
mezi AVONEM AUTOMOTIVE a. s.,
se sídlem Rudník č. p. 472, a obcí Rudník, Rudník č. p. 51, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 13-0-1 (jmenovitě Ing.
Šmahelová)
3a2/5/2015 – příspěvek na celoroční
činnost TJ-Ski Rudník v celkové výši
43 400 Kč. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutém příspěvku. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a4/5/2015 – příspěvek na celoroční
činnost SDH AVON v celkové výši10
000 Kč. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytnutém příspěvku. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3b/5/2015 – rozpočtové opatření č.
2/2015, kterým se rozpočtové příjmy
sníží o 10 950 Kč a rozpočtové výdaje
zvýší o 53 400 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se finanční prostředky na
běžných účtech sníží o 64 350 Kč.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
4a/5/2015 – dodavatelem stavební zakázky Modernizace sociálního zázemí
hasičské zbrojnice č. p. 32 v Arnultovicích stavební firmu STAVANT CZ s. r.
o., Hostinné, za nabídkovou cenu 258
761 Kč vč. 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,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
5a/5/2015 – OZV obce Rudníkč.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudník v předloženém znění. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO ruší:
3c/5/2015 – OZV č. 2/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení na území obce
Rudník. Zůstatková částka 162 260,42
Kč se převede na běžný účet a účet FRB
zrušíme. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO rozhodlo:
2f1/5/2015 – na základě ust. § 172
odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách dle přílohyč. 1 a č. 2.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO ověřilo:
2f2/5/2015 – na základě přezkoumání
pořizovatele provedeného dle ust. § 53
odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, že návrh
územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů
a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO vydává:
2f3/5/2015 – Územní plán Rudník ve
znění dle přílohy č. 3 (Opatření obecné povahy č. 1/2015). HLASOVÁNÍ:
14-0-0
ZO odkládá:
2c/5/2015 – projednání prodeje pozemku p. p. č. 58/1 – trvalý travní porost o výměře 251 m2, v k. ú. Bolkov,
na příští jednání ZO. HLASOVÁNÍ:
13-0-0
3a1/5/2015 – schválení příspěvku na
celoroční činnost TJ Rudník v celkové
výši 435 000 Kč, kdy na oddíl fotbalu
připadá částka 283 000 Kč, na oddíl
stolního tenisu 34 000 Kč, na oddíl volejbalu a nohejbalu 35 000 Kč, na oddíl
florbalu 21 000 Kč, na lyžařský oddíl 3
000 Kč a činnost VV TJ Rudník 59 000
Kč, na příští jednání ZO. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
3a3/5/2015 – schválení příspěvku na
celoroční činnost SDH Arnultovice
v celkové výši 22 000 Kč na příští jednání ZO. HLASOVÁNÍ: 14-0-0
Připravila Kamila Vejdělková
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ČARODĚJNICKÝ REJ
Poslední dubnový den je každoročně ve znamení veselí dětí
i dospělých.
I letos se čarodějnice a čarodějové sešli u školy a odtud průvodem v čele se svou nejvyšší velitelkou dorazili k obecnímu úřadu.
Průvod byl pestrý, masky se všem
opravdu povedly.
Těžký úkol – vztyčení májky –
se nakonec silným mužům podařilo zvládnout a za chvíli už i čarodějnice na svém sudu trůnila na
vrcholku vysoké hranice.
Z výšky si zálibně prohlížela
své malé i velké přátele. Ohni se
bránila statečně, ale nakonec ji
přemohl a poslal ji na její dalekou cestu.
Veselí u ohně pokračovalo dál.
Pro děti byly připraveny buřtíky na
opékání, limonáda a samozřejmě
i sladká odměna. Dospělí si zase
pochutnali na dobrůtkách z udírny, tatínkové nepohrdli pivem.
Úžasnou atmosféru a výbornou náladu vytvořilo duo Angela
Veselá a Petr Boháček se svými
kytarami a bezva písničkami,
které si s nimi většina účastníků

s velkou chutí prozpěvovala. Patří
jim za to velký dík!
Poděkování posílám i hasičům,
kteří nám opět pomohli hlídat
bezpečnost při průvodu a převzali dozor i nad ohněm.
Věříme, že se tento večer všem
líbil, děkujeme za účast a příště se
těšíme na shledanou.
Za kulturní komisi obce Jana Levínská

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE S PŘÍRODOU
V sobotu 30. 5. se konal další ročník mysliveckého dětského dne s přírodou. Zpočátku to
vypadalo na deštivý den, ale nakonec se počasí
umoudřilo a na stezku od školy ke křížku se vydaly spousty dětí a dospělých. Na cestě se všichni
přítomní dozvěděli zajímavosti z včelí říše, prohlédli si lovecké trofeje, zastříleli si ze vzduchovky, seznámili se s živým telátkem a ovečkami. Na
konci stezky si vyzkoušeli své znalosti ze světa
stromů a rostlin, poté si měli možnost zaházet
šiškami na cíl a projít se po laně mezi stromy. Po
nasbírání všech razítek z jednotlivých disciplín si
děti vyzvedly zdarma pohoštění v podobě limonády, sladkostí a buřtíka na ohni. Ani dospělí nepřišli zkrátka a i pro ně myslivci přichystali pohoštění. Letošní odpoledne s přírodou se tedy opět
vydařilo a již nyní se těšíme na příští rok.
Aleš Maloch
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DRUHÝ KRKONOŠSKÝ FAVORITSRAZ
Oddíl TJ-Ski Rudník připravil po loňské premiéře druhý
ročník nostalgické cyklistické vyjížďky pro příznivce
kdysi velmi slavné značky kol
Favorit.
Oproti minulému roku počasí tomuto podniku slibovalo
zachovat svou přízeň, a tak očekávání byla velká. Na druhou
stranu se zdálo, že datum cykloakce není naplánováno právě
ideálně, protože vyjížďka kolidovala s důležitým utkáním české hokejové reprezentace. Čeští
borci totiž v ten samý den, tedy
v sobotu 16. května, urputně
bojovali s kanadským výběrem
o postup do finále.

Po deváté hodině dopolední se
však před klubovnu TJ-Ski Rudník v Terezíně začali sjíždět první
odhodlanci, a tak byly původní
obavy rychle rozptýleny. O hodinu později tak mohl celý peloton,
čítající 22 duší, vyrazit na 35kilometrovou jízdu s cílem v Dolcích
u Trutnova.
Favoritsraz už svým názvem
vyvolává nostalgické vzpomínky,
a tak nebylo výjimkou, že se na
postavách zúčastněných skvěly
retro outfity různého druhu. Originalita se cenila.
Uvedených 22 účastníků znamenalo oproti loňskému ročníku
100% nárůst, z čehož měli určitě
nejen organizátoři radost. Potěšitelné bylo určitě i to, že mezi

účastníky byly jak děti sotva školou povinné, tak i ti, kteří už si
užívají zasloužené penze. Navíc
nešlo jen o rudnické cyklisty, ale
zapojili se i přespolní – z Hostinného nebo z Branné.
Prvním bodem v itineráři bylo
Hostinné a další trasa vedla do
Chotěvic. Stoupání za Amerikou
bylo prvním a zároveň nejtvrdším prověřením fyzické zdatnosti
cyklistů, ale ani ti nejmenší s ním
neměli žádné větší obtíže.
Mezi Chotěvicemi a Pilníkovem přišel na řadu první defekt
a rozhodně nebyl poslední. Celkem se cestou řešily tři, ale ani jeden nebyl z těch, se kterými by si
některý z řad rudnických cyklistů
neporadil.

Kromě defektů se na průběhu
cyklojízdy samozřejmě podepsala
i situace na silnici a všelijaká dopravní omezení. Ani stání na semaforech na rozkopané vozovce
však nemohlo cyklonadšencům
sebrat úsměv z tváří.
Slunce svítilo, a tak přes veškeré drobné komplikace dorazil bez
úhony kompletní peloton na Dolce. Tam na znavené, ale spokojené jezdce čekal zasloužený oběd.
Všichni účastníci se jednomyslně
shodli na tom, že akce se mimořádně vydařila a že se těší na příští
rok, kdy mezi sebou snad uvítají
zase o několik příznivců cyklistiky víc. Třeba právě vás!
Pavel Voňka

OSLAVY PRVNÍHO MÁJE
Děkuje všem, kteří se podíleli
na výzdobě mostů směr Hostinné.
Velké poděkování a uznání patří
všem účastníkům, kteří se zapojili
do prvomájového průvodu, ať už
pěšky, nebo na krásně vyzdobených vozidlech.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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KRONIKA

MALÍŘ Z ARNULTOVIC
Možná už při
prvním pohledu na přiloženou
ilustraci leckoho z vás napadlo:
„Ten obrázek je mi povědomý.“
Není divu, stěny nejedné rudnické domácnosti (stejně jako třeba
obecního úřadu) zdobí kresby Krkonoš a Podkrkonoší signované
v dolním rohu Kaninský Fr. Starší generaci netřeba Františka Kaninského – muže vysoké postavy
s malířskou čepicí na hlavě (alespoň tak si ho ve vzpomínkách
z dětství vybavuji) – představovat
a těm mladším jistě není neznámý „pomalovaný“ dům u silnice
na hranici Arnultovic a Hostinného. Právě v něm prožil František
Kaninský většinu svého života.
Proč zde osobnost pana Kaninského připomínáme? Zejména
proto, aby s odchodem starší generace neupadl tento místní umělec v zapomnění, a také proto, že
jeho obrazy postupem času získávají i dokumentární hodnotu,
neboť zobrazují naši obec v dnes
již zmizelé podobě.
František Kaninský se narodil
v rodině ševce v Čisté u Horek
v roce 1922. Vyučil se v Jičíně
malířem písma a pokojů. Za
války se rodina přestěhovala do
Arnultovic (do domku obuvníka
Purmanna, který odešel do války a provoz živnosti svěřil Františkovu otci), které se staly jejím
novým domovem. Jelikož Purmann zahynul na frontě, odkoupili po válce Kaninští domek jako
konfiskát. Během války pracoval
František v malířské firmě Fritze
Mühlbergera v Hostinném, po
válce vystudoval Státní grafickou
školu v Praze. Po návratu domů
se oženil a pracoval jako malířský
mistr u Okresního stavebního

podniku. Na přelomu 60. a 70. let
vznikla v Hostinném umělecká
Huť na obnovu památek. František Kaninský se stal jejím malířským mistrem a podílel se na
restaurování výmalby Pantheonu
na Malé Skále. Huť však bohužel
záhy zanikla a on se musel vrátit do stavebního podniku, kde
působil i jako mistr odborného
výcviku. Po deseti letech podnik
opustil a až do penze pracoval
jako grafik reklamního oddělení
podniku Krkonošský nábytek ve
Vrchlabí.
Tato životopisná data Františka Kaninského a přehled jeho
tvorby vyšly poprvé v časopisu
Krkonoše – Jizerské hory teprve
v roce 2013, téměř dva roky po
umělcově smrti. Autor článku Jiří
Louda mj. píše: Umělecká tvorba Františka Kaninského nebyla
jen příležitostným vyplňováním
volného času, ale skutečným,
neodolatelným vnitřním puzením. Z vlastní iniciativy například vyzdobil zdi společenských
místností některých podniků
v Hostinném i okolí několikametrovými nástěnnými obrazy, kde
kombinoval volnou krajinomalbu
s květinovými ornamentální motivy. Katalog jeho nástěnných prací
neexistuje a mnohé již zanikly.
Radost však dosud dělají desítky
či spíše stovky drobných kreseb
provedených temperamentními
tahy pastelkami, progresy i kuličkovým perem. Autorova tvorba
je však pestřejší. Své krajinářství
neomezoval pouze na Krkonoše
a jejich podhůří, byť ty jsou jeho
nejčastějším námětem, najdeme
u něj i přímořské motivy. Františka Kaninského bavilo zkoušet
různé techniky, vedle malby na

Roubenka č. p. 38 (Hudcovi) před areálem někdejšího
JZD v Arnultovicích.
zeď a již zmiňované kresby pastelkami to byla též kresba rákosem
černou tuší, na obrazech pak olej
a jeho temperamentu více vyhovující rychleschnoucí tempera.
Experimentoval také s linorytem,
dřevorytem i tvorbou plastik z lipového dřeva a pískovce.
Výtvarnickým experimentem
je i jeho domek v Arnultovicích.
Omšelá, kdysi zelená omítka
„po Němcích“ volala po obnově.
Během čtyř roků šedesátých let
tak pokryl fasádu sgrafity. Tuto
renesanční techniku nepoužil
pro kopírování starých vzorů, ale
tvořil opět podle sebe. Skici však
nepřenášel z pauz na omítku, ale
podle malých náčrtků na papírcích tvořil přímo na zeď. Když
po čase musel bojovat se zemní
vlhkostí, své dílo neopravoval, ale
využil této příležitosti k dalšímu
experimentování a kombinoval
sgrafito se štukaturou. František
Kaninský prostě poslouchal své

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Úvodem vám
popřeji pohodové
a prosluněné přicházející léto,
ale především vás chci nalákat do
knihovny, kde je pro vás připravena další „várka“ nových knih
z výměnného fondu Městské
knihovny Trutnov! Namátkou
vybírám několik titulů, které mě
zaujaly. Pro cyklocestovatele je to
Světem na kole, jejímž autorem je
Martin Stiller, a Všechny cesty vedou do Říma od Ivana Burkerta.
Z ostatních žánrů například Zvěrolékař v divočině s podtitulem
humor, napětí a romatika – autor
Luke Gamble, historický objevný
román z doby starověkého Říma
Válka vlků od Anny Bauerové, de10

tektivní román Vím, že jsi vrah od
P. D. Jamesové a Téměř bez šance spisovatele J. D. Robba. A na
naše menší čtenáře nemůžu též
zapomenout – trocha čtení přes
prázdniny vám, milé děti a studenti, jenom prospěje. Přiběhněte si třeba pro knihu Malý princ
a větrná planeta...
Těší se na vás váš
knihovník Roman Turyna

vnitřní nutkání a nenechal se svazovat míněním jiných či vžitými
zvyklostmi. Kvůli tomu se také
nestal členem Svazu výtvarných
umělců. Odmítl pokračovat ve
zdlouhavém přijímacím řízení
a raději zůstal umělcem ochotníkem, který tvoří z vlastní potřeby,
pro radost druhých a nečeká na
oficiální uznání.
Až pojedete kolem domu
Františka Kaninského, zastavte
a prohlédněte si jeho „galerii pod
širým nebem“.
Olga Hájková

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

Půjčovní doba knihovny o prázdninách:

ÚT 13.00–18.30 (R. Turyna, J. Levínská)
ČT 13.00–18.30 (R. Turyna)
tel: 702 292 414
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POHLED DO MINULOSTI OBCE

SKVĚLÁ NABÍDKA SLUŽEB
V německy psané kronice Heřmanových Sejfů mě nedávno
natolik zaujal určitý dvoustránkový text, že jsem se rozhodl přetvořit ho pro naše čtenáře ve stávající článek. Text
je zajímavý až neuvěřitelným
výčtem řemeslníků či obchodníků, kteří v 30. letech minulého století nabízeli v širokém
rozsahu své kvalitní služby
místním obyvatelům. Posuďte
sami.
OBŽIVA MÍSTNÍCH OBYVATEL

Převážnou část obyvatel Heřmanových Sejfů (HS) tvořili
drobní rolníci, jež živila orná
půda, chov dobytka a pastevectví. Práci, a tím i obživu tu nacházeli i dělníci a řemeslníci zaměstnaní v místních továrnách. Velký
počet jich zaměstnávala textilka
firmy J. A. Kluge, chemička
v Terezíně, firma Günter-Lohse
v Leopoldově, Klugův pivovar
a i jiné, menší firmy. K další části
patřili živnostníci, obchodníci
a řemeslníci, kteří nabízeli a poskytovali místním obyvatelům
své služby. Právě o nich bude
naše řeč.
SLUŽBY ŽIVNOSTNÍKŮ
Mlýny, pekárny, řeznictví

Začněme počty mlýnů. V dobách dávno minulých pracovalo
v obci až osm mlýnů. Ve třicátých
letech dvacátého století tu mlely
mouku už jen mlýny dva, Rückerův pod odbočkou na Janovice
a Tippeltův v horních HS poblíž
evangelické školy. Součástí obou
mlýnů bylo i pekařství. Chléb

AKVABELY
NA SUCHU

a různé druhy pečiva nabízelo
celkem sedm pekařství a jedno
cukrářství. I v dnešní budově
zdravotnického střediska se tehdy pekl chléb.
Maso a masné výrobky se prodávaly v HS v sedmi řeznictvích,
jedno z nich bylo v Terezíně.
V Rückerově řeznictví (pod katolickou školou) bylo k dostání
i maso koňské.
Smíšené zboží,
prodej zeleniny, papír

Smíšené zboží plnilo regály
v devíti prodejnách, zeleninu nabízely dva obchůdky, papír a papírenské výrobky prodejna jedna.
Látky a střižní zboží byly k dostání v pěti prodejnách, z toho jedna
byla v Leopoldově a jedna v Janovicích.
ŘEMESLNICKÉ PRÁCE

dámské krejčové, z nich jedna
v Janovicích. Nechyběly ani služby dvou sedlářů a čalouníků a jednoho košíkáře.
ZAHRADNÍCI, KADEŘNÍCI,
ZUBAŘ A PORODNÍ
ASISTENTKA

V obci pracovali dva zahradníci, jeden v Terezíně, druhý v zámeckém parku továrnické rodiny
Klugů. Knihařské práce prováděl
místní knihař, jeden prodejce
zprostředkovával i nabídku ručního nářadí a nádobí. Zato o kadeře dam a hladkou vizáž tváří
mužů pečovalo v HS šest holičů
a kadeřníků (jedna kadeřnice),
z nich jeden v Leopoldově. Zuby
tu spravoval zubní technik (ordinoval v úterý a v pátek), novorozeňatům pomáhala na svět místní
porodní asistentka.
TRAFIKY A POHOSTINSTVÍ

Stolaři, kolaři, kováři

Své služby nabízelo šest stolařů, čtyři v HS, jeden v Janovicích
a jeden v Terezíně, dva koláři
a pět kovářů, z nich jeden v Leopoldově. Klempíř byl v obci jeden,
zámečníci tři, z nich jeden v Leopoldově. Jízdní kola prodávali
i opravovali dva řemeslníci.

Kuřákům vycházelo v obci
vstříc jedenáct trafik. Pohostin-

nost poskytovalo třináct hostinců, deset v HS, po jednom pak
v Leopoldově, Terezíně a v Janovicích. Mezi nejnavštěvovanější
patřily krčma Hüttenschenke
(Bělidlo), hostinec U Zvonu
v Terezíně, Rüberzahl nedaleko pozdějšího MNV, Pohlův
hostinec, dnes hotel Heřman,
hostinec U Thámů v Janovicích,
U Zeleného stromu na Bolkově
a další. Hlavním dodavatelem
piva (i lahvového) byl místní Klugův pivovar.
Skvělá nabídka služeb. Co říkáte? Jen mohla-li být dostatečně využita. Kronika totiž uvádí i počty
místních lidí bez práce, a to v roce
1936. Bylo jich téměř sto padesát.
Nezaměstnanost šla napříč povoláními – od inženýrů přes úředníky, řemeslníky až k pomocným
dělníkům.
Stanislav Wajsar

Krčma Hüttenschenke na
Bělidle, později jídelna n. p.
Texlen, dnes opět hostinec.

Ševci, krejčí a čalouníci

Boty v obci opravovalo šest
ševců, z nich jeden v Leopoldově.
Nová obuv se kupovala v místní
prodejně Baťa. Šaty, kabáty a jiné
látkové výrobky tu šilo či opravovalo neuvěřitelných dvanáct
krejčích, osm pánských krejčích,
z nich jeden i v Terezíně, čtyři

ZVONIČKA

Touto cestou bych chtěl
poděkovat za dřinu a odhodlání všem „akvabelám“,
které měly tu odvahu vzít na
sebe roli herců, tanečníků
a bavičů. Vrhnout se v plavkách mezi rozjařený dav na
Josefské zábavě, to si žádá
velkou dávku odvahy. Všem
kolegům veliké díky!

Rudník má na křižovatce u pošty
krásnou vyřezávanou a hlavně
funkční zvoničku. K dokonalosti
krásné zvoničky scházelo jen dodělat její okolí. Tento úkol si vzaly za svůj paní Jiřina Rychterová
s dcerou Janou Stuchlíkovou a za
odpoledne vznikla okolo zvoničky
malá skalka. Jak se jim to povedlo,
má možnost každý posoudit sám.
Moc si vážíme dobrovolné práce,
kdy občané pracují pro ostatní
a pro lepší vzhled obce.

Míra Sedláček

Anděla Veselá
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ZŠ A MŠ RUDNÍK
PŘEHLED AKCÍ ZŠ A MŠ RUDNÍK
VE 4. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014–2015

12. 3. První lekce plaveckého výcviku v bazénu v Jilemnici pro
děti z MŠ a žáky 1. a 2. třídy
16. 3. Účast na okrskovém turnaji v přehazované dívek 6.–9.
ročníků v Hostinném
17. 3. Projekt Kniha v hlavní roli pro 1.–9. třídu
19. 3. Okresní kolo v recitaci pro žáky 6.–9. ročníků v Divadélku
Trdýlko v Trutnově
24.–25. 3. Školní kolo soutěže ve zpěvu žáků 6.–9. ročníků
7. 4. Soutěž odborných dovedností pro chlapce 8. a 9. třídy ve
Vrchlabí v rámci projektu Podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji pořádaná
Střední školou gastronomie a služeb Nová Paka
14. 4. Exkurze 7. třídy na farmu v Kunčicích v rámci projektu Jak
šetrně podnikat
16. 4. Návštěva divadelního představení Labutí jezero pro žáky
6.–9. třídy v Klicperově divadle v Hradci Králové
17.–18.4. Výlet 7. třídy do Sedmihorek v rámci projektu Jak
šetrně podnikat
21. 4. Účast 1.–3. třídy na projektu Den Země ve Vrchlabí
23. 4. Projektový den Den Země pro 6.–9. třídu
24. 4. Pasování prvňáčků na čtenáře
28. 4. Vystoupení žáků ZUŠ Hostinné pro žáky ZŠ a MŠ Rudník
v sále OÚ v Rudníku
4. a 5. 5. Zápis do MŠ
4. 5. Divadelní představení historické skupiny Pernštejni s názvem Jak válčili husité
6. 5. Projektový branný den pro 6.–9. třídu
6. 5. Dopravní výchova v rámci projektového dne pro 1.–5.třídu
pořádaná ve spolupráci s DDM Hostinné
7. 5. Atletická soutěž Pohár rozhlasu ve Vrchlabí
12. 5. Vystoupení žáků 1.–5. třídy pro maminky a veřejnost ke
Dni matek v sále OÚ s názvem Lotrando a Zubejda
12. 5. Okresní kolo atletické soutěže Poháru rozhlasu ve Dvoře
Králové nad Labem
13. 5. Představení Lotrando a Zubejda pro žáky ZŠ
14. 5. Ukončení a závěrečné vyhodnocení projektu 7. třídy Jak
šetrně podnikat ve Vrchlabí
15. 5. Vystoupení Lotrando a Zubejda pro mateřské školky Rudník, Čistou a Lánov
18.–19. 5. Testování žáků 8. tříd v rámci projektu SCIO
21. 5. Návštěva výstavy Brána do vesmíru pro žáky 6.–9. třídy
v Praze
21. 5. Ukončení plaveckého výcviku dětí MŠ a žáků 1. a 2. třídy
25. 5. Focení MŠ a jednotlivých tříd ZŠ
25. 5. Závěrečný koncert školního pěveckého sboru pro rodiče
28. 5. Návštěva Archeoparku ve Všestarech pro žáky 4.–6. třídy
2. 6. Exkurze 7. třídy do Zoo Dvůr Králové nad Labem
5. 6. Účast 6. třídy na projektu KRNAPu Mravenčení ve Vrchlabí
9. 6. Návštěva 8. a 9. třídy divadelního představení Romeo a Julie
v Klicperově divadle v Hradci Králové
9. 6. Výlet 1.–3. třídy do Hradce Králové
11.–12. 6. Výlet 5. třídy do Harrachova
11. 6. Výlet 6. třídy do Hostinného
15.–18. 6. Cyklistický kurz pro žáky 6.–9. ročníků
15. 6. Výlet 4. třídy do Lanového parku v Hradci Králové
16. 6. Prezentace projektu Originální produkty Krkonoš pro
rodiče žáků 7. třídy
17. 6. Let letadlem jako odměna pro nejlepší sběrače starého
papíru
23. 6. Výlet 8. třídy do Liberce s návštěvou IQ parku, zoo a botanické zahrady
23. 6. Výlet 7. třídy na bobovou dráhu v Mladých Bukách
23. 6. Výlet 9. třídy do Prachovských skal
25. 6. Sportovní den pro žáky 6.–9. třídy na koupališti Sejfy
25. 6. Slavnostní vydávání vysvědčení žákům 9. třídy na zámku
v Rudníku
26. 6. Vydávání vysvědčení žákům 1.–8. třídy
29. 6. – 3. 7. Prázdninový tábor školní družiny

12

DEN MATEK – POHÁDKA
LOTRANDO A ZUBEJDA
Jelikož jsme v páté třídě, měli
jsme za úkol připravit vystoupení
pro maminky ke Dni matek.
Rozhodli jsme se pro pohádku
Lotrando a Zubejda. Paní učitelky
Ježková a Kollárová se hned pustily do sepisování scénáře. Nebylo
to však vůbec lehké, protože bylo
potřeba do pohádky zapojit ještě
ostatní třídy prvního stupně.
Každý dostal jeden scénář a po
přečtení jednotlivých rolí jsme si
určili, kdo co bude hrát. Každý
byl nakonec spokojený, protože
se na to přesně hodil. Např. Lukáš Podracký hrál sultána Solimánského, Standa Fišar mladého
Lotranda, Štěpka Licková princeznu Zubejdu a úplně všechny
překvapila Adéla Švihálková jako
vypravěčka.
Když už měl každý svoji roli,
musel se ji naučit zpaměti. Nejprve jsme jednotlivé scény trénovali ve třídě, pak v tělocvičně, kde
jsme se zároveň učili i hlasitost,
protože jsme museli překřičet
topení, které tam hučelo. A pak
už paní učitelka rozhodla, že budeme chodit nacvičovat přímo na
obecní úřad, kde pohádku budeme hrát. Jednotlivé scény jsme
hráli několikrát za sebou, aby to
prostě bylo perfektní.
Jednoho dne jsme si udělali
menší výlet do Trutnova do půj-

čovny, kde jsme si vybrali kostýmy. Všem se moc líbily a na další
zkoušky jsme se už zase těšili.
Ještě jsme museli sehnat různé
rekvizity a poprosit pana školníka, aby nám vyrobil sekeru, pilu
a kulisy.
Nastala generálka, která se
nám ale moc nepovedla. Proto
jsme si řekli, že při vystoupení
pro maminky do toho musíme
dát všechno a podáme skvělý výkon. Asi hodinu před začátkem
vystoupení byla tréma, ale vzájemně jsme se podporovali a povzbuzovali. Pak už jsme jen slyšeli: pozor, začínáme. Ještě jsme
si dali s paní učitelkou pokřik,
že to zvládneme, a šli jsme na to.
Možná u první věty tréma byla,
ale pak už ustupovala a divadlo
jsme si začali užívat. Vystoupení
bylo úspěšné, publikum nám moc
tleskalo a my jsme z toho měli obrovskou radost.
Na závěr všem dětem prvního stupně rozdaly paní učitelky
růžičky a přáníčka pro maminky, nastoupili jsme na pódium
a zazpívali závěrečnou píseň, při
které skoro každý uronil slzičku.
Myslíme si, že jsme maminkám
a babičkám udělali velkou radost
a odměnili se jim za jejich starostlivost a lásku.
Vaši páťáci

LETOŠNÍ PLAVÁNÍ V JILEMNICI
Naše škola umožnila jako každý rok účast na nepovinném plavání v bazénu v Jilemnici s finančním přispěním. Od příštího školního roku bude pravděpodobně
plavání zařazeno do RVP, a tedy
povinné. Je to dobře, neboť vodní živel je jedním z faktorů, který
může ohrozit život dítěte hlavně o prázdninách a na táborech.
Naše děti jezdí na plavání po 10
lekcích od MŠ do 2. třídy, tedy tři

roky, a za tu dobu se naučí téměř
všichni plavat. Instruktoři jsou
velmi vstřícní a milí, vyjdou nám
vstříc s termíny, také paní učitelky po dobu výcviku dozorují,
což si mohou rodiče ověřit i přes
internet. V bazénu je kolem 32 °C
a voda je teplá. Rodiče se tak nemusí strachovat o své děti kvůli
úrazu ani kvůli prochladnutí.
Mgr. Marcela Pavlíková
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ATLETICKÁ SOUTĚŽ POHÁR ROZHLASU
Jak se již stalo tradicí, i letos se
konal další ročník Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou. Zdá se to
až neuvěřitelné, ale letos se konal
již 47. ročník. Jedná se o atletickou soutěž týmů škol celé republiky. Mladší a starší dívky i chlapci
soutěží v běhu na 60 metrů, 1000,
respektive 1500 metrů, skoku dalekém a vysokém, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí a štafetě.
Naše škola se nejdříve zúčastnila
okrskového kola této soutěže na
atletickém stadionu manželů Zátopkových ve Vrchlabí. Všechna
naše družstva příkladně bojovala,
nicméně na pomyslnou palmu

vítězství dosáhlo vůbec poprvé
za celou éru soutěže jen družstvo
starších chlapců ve složení Jakub
Horešovský, Tomáš Vydra, Adam
Kaprál, Štěpán Lučan a Jan Sládek. Zejména prvně jmenovaný
dosáhl skutečně skvělých výsledků, hned v několika disciplínách
dokonce atakoval letité rekordy
této atletické soutěže. Bylo velmi
příjemné sledovat, jak mu celý
stadion fandí.
Z okrskového kola náš tým
postoupil do okresního kola konaného ve Dvoře Králové nad
Labem.
Ani zde, v konkurenci nejlep-

VZPOMÍNÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
70. výročí konce 2. světové války nás inspirovalo k rozhovoru
s lidmi z místního domu s pečovatelskou službou. Při naší návštěvě se nám ochotně věnovaly
paní Švehlová a paní Holičková
a připojil se pan Hrdlička.
Vzpomínky p. Švehlové a p.
Holičkové: „Neměly jsme takové
možnosti jako vy dnes. Mnohdy jsme se ve válečném období
musely učit v hospodách, a ne
ve škole, žádné výlety ani pořizování fotografií.“ Prý ke konci
války chodili partyzáni a platilo
o nich rčení: „Když pes dodělává, kouše.“ Němci se jich báli,
a proto utíkali, všude se válela
auta a různě poházené věci. Dne
9. května se uskutečnily nálety na
Vysočinu, bylo 70 mrtvých. Nejhorší vzpomínka paní Švehlové
byla taková: „Jednou jsem byla
u své kamarádky, a když Němci
utíkali přes jejich zahradu, tak
nás vzali ke zdi a mířili na nás pistolemi.“
Vzpomínky od pana Jaroslava
Hrdličky: „Bydlel jsem na Mo-

ravě v Jemnici.“ Když chodil do
školy, musel on a jeho kamarádi
chodit do jedné místnosti poslouchat rozhlas od Háchy. Roku
1944 angloamerická letadla začala bombardovat Linec a Vídeň.
„Dozvěděli jsme se také, že mezi
7. a 8. dubnem ustupovali Němci
přes Linec, protože měli strach
z Rusů. Každou noc jsme museli být schovaní ve sklepě a mít
zhasnuto, jinak nám bouchali na
okna.“ V noci mezi nimi chodili
a vyprávěli mu historky, nikdy mu
neublížili. Také bylo zajímavé se
dozvědět, že Rusové u nich byli
ubytovaní. Rád vzpomíná na to,
když byl s Rusy chytat ryby a místo prutů měli granáty...
Moc děkujeme paní Stuchlíkové za zprostředkování rozhovoru a výše zmiňovaným za jejich
zavzpomínání a vlastně pro nás
i poučení. Dobu, kterou prožili,
si jen málo dovedeme představit
a je důležité o ní slyšet.
Míša Benešová, Dominik Habram,
Klárka Hloušková

DĚTSKÝ DEN
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Pondělní ráno jsme zahájili přáním
k svátku dětí a malou sladkostí. Po obědě čekalo na děti překvapení ve formě
soutěží: skákání v pytli, hod míčkem
na cíl, házení kroužků, chůze s balonkem na pálce. Nejoblíbenější disciplínou však bylo chytání bonbonů.
Příjemné odpoledne jsme zakončili
vybíjenou. Sladká odměna nikoho neminula.
Vychovatelky ŠD
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ších a největších škol našeho
okresu, se naši borci neztratili,
v některých disciplínách obsadili
přední místa, na postup do kola
krajského to však již nestačilo.

Všem zúčastněným patří dík za
vzornou reprezentaci naší školy
a potažmo i obce.
Mgr. Vladimír Tremer

PROJEKT ORIGINÁLNÍ
PRODUKTY KRKONOŠ
Jak už jistě víte, zapojili se naši
sedmáci na začátku školního
roku do zajímavého projektu,
který se nesl v duchu šetrné
turistiky a šetrného podnikání. Práci pro nás vymyslelo
středisko ekologické výchovy
SEVER ve spolupráci s informačním centrem Veselý výlet.
Naše téma Originální produkty
Krkonoš se nám velmi zalíbilo.
Naším úkolem bylo zmapovat
místní výrobce a zjistit o nich
nějaké informace. Kromě toho
jsme také dostali za úkol vyhledat
informace i o výrobcích a firmách
historických. V tom nám velmi
pomohl pan Wajsar, kterému
tímto ještě jednou moc děkujeme
za spolupráci. V centru našeho
zájmu stál samozřejmě Rudník,
ale vyhledávali jsme i výrobce
z nedalekých obcí.
Výsledkem naší několikaměsíční práce je letáček s mapkou
a seznamem výrobců, plakát,
reklamní videospot, kterým bychom chtěli turisty přilákat do
naší obce, a prezentace, ve které
jsme to všechno pěkně shrnuli.
A navíc jsme se rozhodli vytvořit
ještě brožurku, kde jsou k dispozici podrobnější informace o každém výrobci.
V rámci projektu se uskutečnilo
mnoho zajímavých akcí. Kromě
těch společných, jako byla návštěva Veselého výletu, muzea Vápenka, Děčínské boudy a dvoudenní
exkurze v kempu Sedmihorky,
jsme se také vypravili na prohlídku medárny Apicor, rodinné far-

my Mejsnar, zorganizovali jsme
na vánočním
jarmarku naší
školy prodej
místních výrobků, rudnický výrobce pan
Boháček nás učil
brousit sklo ve své dílně
a v rámci projektu Den Země na
naší škole jsme učili ostatní spolužáky vyrábět jogurty, tvaroh
a péct chleba a představili jsme
jim náš projekt a také jsme prováděli anketu mezi lidmi, jak dobře
znají místní výrobce a značku
KRKONOŠE originální produkt.
Práce na projektu byla náročná, ale bavilo nás to. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých věcí
a podnikli bezva výlety. Navíc si
myslíme, že to byla práce užitečná a dost nás naučila – pracovat
v kolektivu, být odpovědný za
svůj díl práce, komunikovat mezi
sebou a pomáhat si.
Velkým zadostiučiněním pro
nás byla obrovská pochvala od
všech přítomných na závěrečné
konferenci všech zúčastněných
škol ve Vrchlabí, která se konala
14. května. A jako bonus naší třídě
zůstane notebook a kamera, které
jsme dostali k dispozici pro naši
práci.
16. června jsme uspořádali
prezentaci našeho projektu pro
rodiče sedmáků, kteří projevili
velký zájem vidět výsledky úsilí
a snahy svých dětí, což nás velmi
těší.
Mgr. Lucie Švábová
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SPORT

FOTBAL NAPŘÍČ GENERACEMI
Blíží se čas vysvědčení. Pokud
si vzpomínáte na poslední číslo
loňského ročníku, tak tam jsme
oznámkovali všechny fotbalové týmy reprezentující Rudník
v soutěžích krajského a okresního formátu. Sestava se nezměnila
– jen přípravka zestárla a nastupovala jako mladší žáci – tedy
dvě žákovská mužstva, dorost
a dospělí. Známky byly různé, od
jedničky pro starší žáky (skončili
nakonec v tabulce první s velkým
náskokem a jedinou porážkou)
po pětku pro A mužstvo (v čase
uzávěrky vrcholí boj o záchranu
v krajské I. B třídě). Tentokrát si
představíme všechny celky společně – podle míst jednotlivých
hráčů v sestavě. Fotbalový systém
stojí na následujícím postavení:
branka, obrana, záloha, útok. Za
všechno je odpovědný výbor čili
spolek funkcionářů.
BRANKA

Výjimečný post a výsadní postavení. Brankář je v jednom
týmu na hřišti jen jeden a každá
jeho chyba může být zaplacena
brankou. Vloni se ještě zdálo,
že tenhle post mají pod kontrolou hráči s příjmením Rodr.
Jenže táta u dospělých skončil
a synovi se v žácích zalíbilo na
levé straně útoku. Ochránce
svatyně má od rozhodčích povolené rukavice za každého počasí,

případně čepici, zvláštní jednotlivci i helmu. Brankář za jistých
okolností zraje a dožívá se delšího sportovního života. Mladý se musí takříkajíc vychytat,
sehrát se s obranou až k jejímu
dirigování. Na zádech může
nosit číslo 1, jednička rozumí se
osobnost a vůdce. Když mužstvu
z nějakého důvodu chybí,
nastávají problémy.
Velkej Rosťa ve bráně / kdo se
na něj opováží / tomu žebra zpřeláme.
OBRANA

V časech Pláničky (reprezentační brankář třicátých let minulého století) vystačila obrana
se dvěma maníky, kteří měli jediný úkol – bořit nebo také zastavit. Nic víc, nic míň. Postupně se obrana vyztužovala na
trojici, čtveřici a vůbec. Teď má
obranná hráz odlišné a rozdělené úkoly. Ti uprostřed bývají
nejvyšší a mají předpoklady pro
hru hlavou (posilují útok při
standardních situacích a často
jsou oporami mužstva), ti krajní jsou rychlí a tvořiví, v mnoha
týmech dělají hru a zakládají
protiútoky. Hlavně u mládežnických celků (viz Rudník) bývá
obvyklým tahem trenéra vyslat
nejlepšího obránce čas od času
do útoku s očekáváním vstřelených branek.

NOHEJBALOVÉ ŽNĚ
Nejen fotbalem živ je sportovní
duch Rudníku. A i když se menší
disciplíny obecně netěší takové
popularitě, že by o nich vznikaly kultovní televizní seriály, má
naše obec být na co právem hrdá.
Úspěchy se totiž dostavují i zde,
a to poměrně výrazné. Tříčlenný nohejbalový tým, v němž má
Rudník hned dva své rodáky, totiž
v poslední době sbírá jednu trofej
za druhou.
Rudničáci Zdenda Krejčí a Jarda Urban ml., kteří spolu již dříve
(coby Rumíci) hráli zápasy dvojic,
si k sobě loni na podzim přizvali
Jirku Hřešila ze Semil a v ten moment začala jejich spanilá jízda
sezonou. Už v září obsadil tým,
který nově nesl název Směska, na
turnaji ve Slané u Semil 3. místo.
V říjnu pánové zamířili ještě výš
a v Hořicích brali pohár pro vítěze
(s ním pózují i na naší fotografii).
Na přelomu jara a léta letošního
roku pak na turnajích v Choustníkově Hradišti a Hradci Králové
zopakovali své bronzové umístění.
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Ani jejich výsledky z dalších
turnajů nejsou k zahození: na
celkem dvanácti kláních, jichž se
účastnilo 14 až 25 trojic neregistrovaných hráčů, neskončili nikdy
hůř než osmí. Ve světě amatérského nohejbalu si tak získávají
respekt a soupeři už často předem vědí, že s nimi musí počítat.
Pavel Voňka

Obrana zachraňuje / soupeře
nelituje / vyráží dopředu / vrací se
dozadu.
ZÁLOHA

Před lety a u žáků hlavně trochu podceňovaná parta. Pilné
včeličky, dělníci hřiště. Vyžívají
se v soubojích, naběhají množství kilometrů, ale většinou bývají
trochu ve stínu. Výjimku tvoří ti,
kteří z hloubi pole dávají hře nějaký řád, nápad, dovedou přihrát na
delší vzdálenost, vystřelit zdálky,
překvapit protivníka. Záloha je
páteř, bez fungující zálohy může
hrát snad jenom přípravka (má
jiné rozestavení hráčů).
V záloze správná chasa / nebojící se ďasa / Renda jí vévodí / jak
se to nahodí.

ÚTOK

Za vzpomínaného Pláničky
hrálo v útoku hned pět borců (dvě
křídla, dvě spojky, jeden centr),
a tak se nedivte, že konečné skóre
0:0 bývalo raritou. V současnosti
se na hrotu trápí jeden snaživec
proti přesile obránců a nic na tom
nemění skutečnost, že je spoluhráči i diváky hýčkán a za každý
gól oslavován až veleben. Góly
totiž byly, jsou a budou kořením
fotbalu. Útočníci proto obecně
představují elitu celé jedenáctky.
David to centruje / Kuba to
šutuje / vedeme jedna nula.
Když mužstvo prohrává / výbor
mu nadává / fanoušek přizvukuje.
Václav Chadraba

CYKLOPŘEJEZD
JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ
Letošní ročník tradičního přejezdu se
uskutečnil 6.–7. června.
V sobotu po obědě, kdy
sluníčko začalo pořádně pálit, jsme vyrazili
směr Liberec. V sestavě
tří Jirků, Jirka Hlubůček, Jirka Kluz a Jirka
Stuchlík. V Semilech
bylo první občerstvení
s vychlazeným pivem,
kde jsme se napojili na
Riegrovu stezku, která
nás vedla krásnou přírodou podél řeky Jizery
až do Železného Brodu. Dále se pokračovalo směrem
Jablonec nad Nisou a Liberec.
V neděli ráno se hned od ubytovny šlapalo do kopce směr Maliník,
Nová louka, Kristiánov, Knajpa,
osada Jizerka, polské Orle, Harrachov, podél Mumlavy a vodopádu
ke Krakonošově snídani. Zde byla
přestávka na lehký oběd. Od Krakonošovy snídaně se musí jít kus

pěšky na hřeben a cestu k mohyle Hanče a Vrbaty. Odtud se do
Rudníka jede už jen z kopce dolů
přes Horní Mísečky, Rovinky, Benecko, Vrchlabí a Rudník. Počasí
nám přálo, nálada byla vynikající
a konečný stav kilometrů na GPS
se zastavil za oba dny na 165 km.
Jirka Stuchlík
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ZÁCHRANA V SOUTĚŽI NÁM UNIKLA JEN TĚSNĚ
Právě skončená sezona nebyla pro rudnický ping-pong tak
úspěšná jako ta loňská. Ani jeden z mužských týmů nedokázal
obhájit postup, kterého dosáhly
právě loni. Stolní tenisté se však
rozhodně nevzdávají a už vyhlížejí sezonu příští. Nad situací
v týmu se pro RN zamyslel kapitán Richard Toman.
O UPLYNULÉ SEZONĚ

Na začátek uvedu, že nás v regionálních soutěžích okresu Trutnov reprezentovalo 15 hráčů, 11
z nich v soutěžích mužů a 4 v žákovských kategoriích.
Mužský A tým loni postoupil do
regionálního přeboru 1. třídy, což
se logicky projevilo i ve výsledcích.
V první polovině sezony jsme se
jen obtížně vyrovnávali s rychlejší
hrou soupeřů, a tak jsme v polovině sezony byli s jediným vítězstvím na posledním místě. V té
druhé polovině hráči zlepšili své
výkony a lépe se adaptovali na výrazně odlišný styl hry a další body
přibývaly. Nicméně se zranil jeden
z klíčových hráčů, a tak se nám nepodařilo ztrátu dohnat a záchrana
v soutěži nám jen těsně unikla.
B tým, který obdobně postoupil do vyšší soutěže, na tom byl
ještě o maličko hůř. Hráči sice
bojovali a soupeřům rozhodně
nedávali nic zadarmo, ale na
týmy z 2. regionálního přeboru to
nestačilo.
Nevýhodná je pro nás situace
v žákovských kategoriích. V trutnovském okrese se hraje pouze
přebor starších žáků, zatímco naši
kluci věkově spadají do těch mladších. Hrají tedy s mnohem staršími a zkušenějšími hráči. I přes
tenhle handicap se jim ale podařilo uhrát jedno vítězství, takže to
zase tak špatné také nebylo.
VYHLÍDKY NA PŘÍŠTÍ SEZONU

Áčko ve složení Milan Vašata,
Luboš Toman, Richard Toman,
Miloslav Havelka musí navázat
na zlepšené výkony z druhé poloviny sezony 2014–2015 a poprat
se o návrat do 1. třídy.
Za béčko budou ve 3. třídě
nastupovat Pavel Steklý, Martin
Voňka, Vladimír Černý, Miroslav Bernášek, Jiří Pilnáček a Jiří
Malina. Jejich cílem bude zúročit
zkušenosti nabyté v minulé sezoně ve vyšší soutěži a okupovat
přední příčky tabulky.
Žáci (Patrik Rodr, Petr Balog,
Aleš Trenkler, Martin Voňka ml.)
si dali za cíl opustit po dvou letech
chvost tabulky a hrát o postavení
v jejím středu. Na jejich herním

projevu je pokaždé znát zlepšení,
takže naděje tu je. Musíme ale zapracovat na tom, aby měli ideální
podmínky na přípravu, tréninky
a konečně i na ty zápasy. To nesmíme zanedbat.
NEJVĚTŠÍ TRABLE KLUBU

Ty jsou snad ve všech sportech
v současné době stejné a týkají se
mladých hráčů. Dlouhodobě se
nám nedaří udržet hráče poté, co
skončí v žákovských kategoriích.

Na vině je mimo jiné i fakt, že se
na Trutnovsku nehraje dorostenecký přebor. Hráči tak mohou
přejít jedině rovnou do mužských
kategorií. Můžeme s tím dělat jediné: ty nejlepší z nich zapojit do
zápasů B týmu, aby si tak „osahali“ hru v mužských kategoriích.
Poté co odrostou žákovským kategoriím, by tak nemuseli utíkat
jinam hrát dorost.
Celkem dobře to vypadá s těmi
úplně nejmladšími. Na konci sezony se zvedl zájem dalších kluků

o hru za zelenými stoly (dalších 6
nových pravidelně chodí na tréninky), takže plánujeme doplnění
týmu o další 3 registrované hráče.
Na tréninku našich nejmladších
se bude po celou příští sezonu podílet náš dlouhodobě nejlepší hráč
Milan Vašata. Věříme, že jeho
zkušenosti povedou k zlepšování
se a kluky bude tato hra více bavit.
Každý chce vítězit a jen prohry
často ochladí prvotní zápal.
Připravil Pavel Voňka

Regionální přebor 1. třídy 2014–2015
1.
2.
3.
8.
9.
10.

TJ Jiskra Bernartice A
TJ Tatran Hostinné D
TJ Baník Žacléř A
TJ Jiskra Bernartice B
TJ Baník Žacléř B
TJ Rudník A

18
18
18
18
18
18

1.
2.
3.
8.
9.
10.

TJ Lokomotiva Trutnov A
SK Janské Lázně B
TJ Trutnov-Poříčí C
TJ Dvůr Králové nad Labem D
TJ Sokol Velké Svatoňovice B
TJ Rudník B

15
11
10
5
3
3

1
3
2
4
3
2

2
4
6
9
12
13

0
0
0
0
0
0

226:98
182:142
183:141
152:172
129:195
122:202

77
61
54
33
21
19

0
0
0
0
0
0

236:88
211:113
184:140
108:216
119:205
75:249

82
75
67
20
20
0

0
0
0
0
0
0

50:20
42:28
38:32
41:29
23:47
16:54

40
40
30
25
10
5

Regionální přebor 2. třídy 2014–2015
18
18
18
18
18
18

16
15
13
4
4
0

1
0
1
0
0
0

1
3
4
14
14
18

Regionální přebor žactva 2014–15
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Trutnov - Poříčí A
TJ Sparta Úpice
SK Janské Lázně
TJ Lokomotiva Trutnov A
TJ Sokol Velké Svatoňovice A
TJ Rudník

10
10
10
10
10
10

8
8
6
5
2
1

0
0
0
0
0
0

2
2
4
5
8
9

Pozn.: Údaje u jednotlivých týmů označují: počet zápasů / výhry / remízy / prohry / trestné body / skóre / body
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MATRIKA

OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ PASY
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Doklady potřebné pro vydání
občanského průkazu
První občanský průkaz: rodný list,
doklad o státním občanství (osvědčení o státním občanství) pouze v případě pochybností o státním občanství
nebo po ukončení trvalého pobytu
v cizině, po nabytí státního občanství
nebo občan bez trvalého pobytu na
území republiky.
Vydání prvního občanského průkazu
v 15 letech (bez poplatku): Povinností občana, který má trvalý pobyt na
území České republiky a dosáhl věku
15 let, je mít občanský průkaz. Pro
splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu
nejdříve v den dovršení 15 let věku,
tak aby občanský průkaz byl vydán
bez správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku, tak
aby se občan nedopustil přestupku.
Další občanský průkaz: postačí dosavadní platný občanský průkaz
Při ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu: potvrzení o občanském
průkazu (vydává úřad, u nějž občan
ztrátu občanského průkazu nahlásí),
občan je současně povinen prokázat
svou totožnost. Ta se zpravidla prokazuje dokladem, který je veřejnou
listinou, anebo jiným hodnověrným
způsobem (řidičský průkaz, matriční
doklad)
Fotografii občan k žádosti nepřikládá, neboť si ji úřad příslušný k vydání
nového občanského průkazu pořizuje
sám.
Doba platnosti občanského
průkazu
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem nebo
bez el. čipu:
5 let – občanům mladším 15 let
10 let – občanům starším 15 let
Skončení platnosti občanského průkazu – Ze zákona: uplynutím doby
platnosti, pozbytím státního občanství České republiky, úmrtím, nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu, ohlášením ztráty, odcizením a zničením
Rozhodnutím obecního úřadu obce
s rozšířenou působností: poškozené
a nesprávné údaje, porušení celistvosti, neoprávněně provedené změny,
podstatná změna podoby

Podání žádosti o vydání
občanského průkazu
Kde: u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
Kdo: občan osobně, popř. prostřednictvím jiné osoby (na základě plné
moci) nebo elektronicky (platí od
roku 2013), za občana zbaveného
způsobilosti k právním úkonům opatrovník
Převzetí občanského průkazu
Kde: u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
Kdo: občan osobně; za dítě mladší 15
let zákonný zástupce; za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům opatrovník
Správní poplatky:
Vydání občanského průkazu:
- občanovi mladšímu 15 let (dětský
OP) – 50 Kč
- vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním el.
čipem – 500 Kč
- odblokování elektronické identifikace občanského průkazu – 100 Kč
- vydání občanského průkazu se
strojově čitelnými údaji za občanský
průkaz ztracený, poškozený, zničený,
s neoprávněnými zápisy – 100 Kč

Cestovní pasy bez strojově čitelných
údajů (rychlopasy): doloží se stejné
doklady jako u cestovního pasu se
strojově čitelnými údaji + 2 fotografie
35 x 45 mm (ty předkládá občan)

Převzetí cestovního pasu

Doba platnosti cestovního pasu

- vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat –
600 Kč
- vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji občanům mladším
15 let – 100 Kč
- vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů – 1500 Kč
- vydání cestovního pasu bez strojově
čitelných údajů občanům mladším
15 let – 1000 Kč

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat:
5 let – občanům mladším 15 let
10 let – občanům starším 15 let
Cestovní pas bez strojově čitelných
údajů:
½ roku – občanům mladším 15 let
½ roku – občanům starším 15 let

Kde: Městský úřad Vrchlabí
Správní poplatky:

Podání žádosti
o vydání cestovního pasu
Kde: Městský úřad Vrchlabí

Jana Janovská, matrikářka

www.rudnik.cz

KALENDÁRIUM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
11. 7.

29. 8.

Den otců

o.s. Domov - pro náš soutěžní klání pro
Rudník ve spolupráci muže v netradičních
s obcí Rudník
disciplínách

Indiánský bivak

TJ-SKI Rudník

5. 9.

Selské klání

soutěžní klání pro
o.s. Domov - pro náš muže i ženy v ryze
Rudník
selských disciplínách (Bolkov)

12. 9.

Den psích sportů

Základní kynologická ukázka psích
organizace Rudník
dovedností

19. 9.

Hasičská závěrečná SDH Arnultovice

ukončení hasičské
sezony s programem pro děti

19. 9.

XXIII. ročník
„Rudnická rokle“

Ing. M. Šmahelová

tradiční motokrosový závod

26. 9.

Svatováclavské
slavnosti

obec Rudník

jarmark, přednášky,
koncerty

říjen

Drakiáda

TJ-SKI Rudník

pouštění draků,
opékání buřtů
a brambor

3. 10.

120. výročí založení
SDH Arnultovice

SDH Arnultovice

oslavy, soutěže
a ukázka hasičské
techniky

10. 10.

Rudnickej vejšlap - 9.
TJ - SKI Rudník
ročník

tradiční turistický
pochod

prosinec

Vella 2015

TJ - SKI Rudník

po zámrazu turistický pochod v okolí
Rudníka

obec Rudník

čertovská taneční
besídka pro děti,
rozsvícení vánočního
stromu, sousedské
posezení s hudbou
v párty stanu u OÚ

CESTOVNÍ PASY
Doklady potřebné k vydání
cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a nosičem dat
Vydání prvního cestovního pasu pro
nezletilého – Do 15 let: rodný list,
oddací list rodičů (popř. rodné listy
rodičů), občanský průkaz zákonného
zástupce – rodiče
15–18 let: občanský průkaz, popř.
rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce
Za nezletilého do 15 let podává žádost
o vydání cestovního pasu a přebírá vyhotovený doklad zákonný zástupce.
Občan od 15 do 18 let – musí mít souhlas zákonného zástupce s vydáním
cestovního pasu.
Další cestovní pas: platný občanský
průkaz + dosavadní pas, pokud je
Fotografii občan k žádosti nepřikládá, neboť si ji úřad příslušný k vydání nového cestovního pasu pořizuje
sám

NAROZENÍ: Koucký Michal
Vítáme tě na svět!
ÚMRTÍ: Střihavka Jiří, Střížek Václav, Solarová Ivana, Švehla
Emil, Mikeš Adolf
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrikářka
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dobrodružný návrat
na Divoký západ
pro malé i velké
U Křížku

prosinec

Mikulášská nadílka

31. 12.

Silvestrovské mazání
TJ - SKI Rudník
nebo pochod

po lyžařských tratích
v okolí Rudníka

31. 12.

Vítání nového roku
U Křížku

silvestrovské setkání

TJ - SKI Rudník
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