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UŽ ZASE NÁS BUDILI HASIČI
Když se tak ale stalo naposledy,
bylo to podstatně horší. V červnu 2013 šlo o všechno – o domy,
byty, auta, zahradní nábytek,
kolikrát i o život. Letos o sobě
dali hasiči hned zrána vědět
ze zdaleka nevinnějších, zato
však navýsost prestižních důvodů. Arnultovický sbor slavil
o prvním říjnovém víkendu
120 let své existence.

efekty byly povoleny až od hranic
naší obce, tedy zhruba od restaurace U Soudku, o to hlasitěji však
o sobě dali hasiči vědět. Někteří
z těch obyvatel obce, kteří bydlí podél trasy, dokonce hovořili o tom,
že „to bylo, jako by začala válka“.
CÍLEM BYL OÚ

Na obecním úřadě samozřejmě
nehořelo, a už vůbec tím hasiči
nechtěli demonstrovat nesouhlas
s vedením obce. Na prostranství
kolem úřadu se však odehrávalo
jádro letošních oslav. Od brzkých
dopoledních hodin tu v požárním
sportu soutěžily týmy mladších
a starších žáků, později i dospě-

lých žen i mužů. Vyhlášení výsledků pak proběhlo na tamním
pódiu za účasti četných hostů
a před zraky široké veřejnosti,
která se slavností zúčastnila. Důvodů k účasti bylo totiž dost.
Mimo soutěží v požárním sportu totiž bylo připraveno mnoho
ukázek hasičské techniky, jak
historické, tak současné. Ta první
byla zastoupena ruční stříkačkou
taženou koňmi, která se předvedla i při zásahu během simulace
požáru. A také vzácnou parní stříkačkou, která návštěvníky udivovala jednak svým zachovalým stavem, jednak svým výkonem.
(pokračování na str. 8)

FOTO: PAVEL VOŇKA

Těžko říct, co si pánové Jochmann, Wagner, Kühnel a spol.
v roce 1895 mysleli, když v dnešní
historické sušárně hadic v Arnultovicích zakládali první hasičský
sbor na území naší obce. Nejspíš je
ani nemohlo napadnout, jaká sláva

se o 120 let později v Rudníku odehraje. (To ani nemohli tušit, že se
oslavy odehrají v tehdy vedlejších
Heřmanových Sejfech, které navíc
změní svůj název.)
V sobotu 3. října kolem osmé
hodiny ranní se u kostela Nejsvětější trojice v Hostinném shoufovalo na 20 vozů s hasičskou
technikou. Tolik jí arnultovičtí
hasiči samozřejmě nemají, a tak
je nabíledni, že se „spanilé jízdy“
zúčastnily i další sbory, a to nejen
z nejbližšího okolí. Nejvzdálenější
základnu měla posádka fordu z jihočeské Kardašovy Řečice – celých 240 kilometrů. Celá kolona se
vzápětí dala do pohybu a zamířila
na Rudník. Sirény a jiné zvukové
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RADNICE

V

ážení přátelé, je
tu podzim a s ním
i další číslo našeho čtvrtletníku. Co
se tedy od červnového čísla
událo? Informoval jsem vás
v něm, že se začnou budovat
přechody pro chodce. K dnešnímu dni jsou oba hotovy
a přes různá úskalí a problémy se subdodavateli již nic
nebrání k předání do užívání.
Informoval jsem vás taky o tom, že přechody zaplatí obec ze svého rozpočtu. Nyní vám můžu s radostí
oznámit, že se situace změnila, naší žádosti o dotaci
bylo vyhověno a 85 % nákladů zaplatí Státní fond
dopravní infrastruktury. Další akcí, financovanou
ze Státního fondu životního prostředí, je odstranění
sesuvu a následná stabilizace svahu nad Lhotovými
a Pažoutovými v Leopoldově. V těchto dnech se práce blíží ke zdárnému konci a na ostatních sesuvech
se brzy začne. Začala také druhá etapa oprav mostů
postižených předloňskou povodní. Největší zásah,
a to totální výměnu, si vyžádal most na Bolkově, což
vzbudilo hlavně u některých chalupářů zbytečné
emoce. Tímto je žádám o trpělivost – na konci obtížného období budou jezdit po zcela novém a stabilním
mostě. Do té doby jim funguje objízdná trasa. Další
totální výměny se dočká dnes již neexistující most na
Bělidle k Roudným. Opravy se dočkalo i několik místních komunikací. Pokračujeme i v práci na odkanalizování obce. I. etapa Arnultovice čeká na nové vyhlášení dotační výzvy a II. etapa Rudník-Terezín – pošta
je ve fázi tvorby projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provádění stavby. Tuto zakázku za
celkovou cenu 335.500 Kč získala firma Vodní zdroje
Ekomonitor s.r.o. z Chrudimi. Pokračují i práce na
v minulých číslech RN zmiňované cyklostezce. Ta by
se měla díky jednání se starosty/starostkami okolních
obcí a svazkem Horní Labe stát součástí dálkové cyklotrasy č. 22 Příhraniční, kde se přes svazek obcí bude
řešit trasa Horní Branná – Vejsplachy – Vrchlabí –
Lánov – Čistá – Fořt – Rudník – Hertvíkovice – Mladé
Buky a dále trasa povede na Polsko. Zmíněná cesta se
dostala do nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů, což
by mělo dávat jakousi naději na její skutečnou realizaci. Pokračují i přípravné práce na rozšíření příjezdové
cesty ke škole a chodníku pro pěší. Pracuje se i na studii chodníku okolo silnice 1. třídy od pošty k pivovaru.
Připravuje se i postupná výměna veřejného osvětlení.
V současné době jsme podali žádost o dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí v programu podpory
obcí ležících v národních parcích. U nás by přicházelo v úvahu vyměnit z dotačních peněz osvětlení v Javorníku a na Bolkově. Nakolik bude žádost úspěšná,
uvidíme v následujících měsících. Dále vás musím informovat o tom, že zastupitelé na svém zářijovém jednání schválili navýšení cen vodného a stočného. Byl
to krok nutný, jelikož stávající ceny byly do budoucna dlouhodobě neudržitelné – především vzhledem
k stále rostoucím nákladům na údržbu a hlavně kvůli
zákonné povinnosti, která vlastníkům přikazuje zřídit
rezervní fond. O změně cen vodného budete podrobně informováni uvnitř tohoto čísla. Máme za sebou
i další ročník Svatováclavských slavností, na které se
nám letos podařilo získat dotaci od Rady Královéhradeckého kraje ve výši 15 tisíc korun a i díky tomu jsme
mohli slavnosti posunout opět o kousek dále. Nedá
mi to, abych nepoděkoval kulturní komisi za práci,
kterou na přípravě akce odvedla. Nezdá se to, ale je za
tím několikaměsíční práce.
Vážení sousedé, na závěr mi dovolte popřát vám
všem příjemný a slunný podzim.
Aleš Maloch, starosta obce
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PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY 2015
1

REKONSTRUKCE KOTELNY V DPS

Nové kotle, výměna zbylých starých radiátorů, výměna zásobníku na teplou vodu, to
bylo hlavní zadání pro firmu Thermona Krkonoše s.r.o., výherce výběrového řízení, který
tuto akci dokončil dle smluvního termínu,
a to do konce července. Během odstávky kotelny se také podařilo vyřešit několik letitých
problémů na topné soustavě této nemovitosti. Všem zainteresovaným (zaměstnancům
DPS za organizační výpomoc, nájemníkům
za trpělivost po nezbytně nutnou dobu bez
teplé vody) patří poděkování za poměrně
bezproblémový průběh. Nová zařízení nyní
procházejí zkušebním provozem, aby správce
DPS pan Lazák vychytal případné mouchy.
Hlavní zatěžkávací zkouška bude probíhat
samozřejmě s nástupem topné sezony.
2

STAVBA PŘECHODŮ PRO CHODCE
– U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA,
U POŠTY

Přiznáme se, že jsme očekávali jednodušší průběh výstavby. Naivně jsme si mysleli,
že zhotovitelem bude přímo firma Mados
MT, což byl výherce výběrového řízení, ale
kdo se nám tu jako subdodavatel se svými
„pracovníky“ nevyskytnul. Stavba byla tedy
řešena subdodavatelsky z kapacitních důvodů výherce, který již neměl na tuto realizaci
své řemeslníky ani čas. Zpočátku se řešily
nesrovnalosti v projektu a jejich dolaďování,
ale také cizí zařízení v místě realizace (např.
kabelové vedení O2), které tam jaksi nemělo
být. Větším problémem ale byla kvalita subdodavatelských stavebních prací, což vyústilo v několika případech v nutnost něco předělat, upravit. Obě stavby probíhaly najednou
a společnými silami technického dozoru,
našeho úřadu a zhotovitele, se oba přechody
pro chodce s porodními bolestmi přece jen
zrodily. Podotýkám, že projekt těchto staveb
musel ctít spoustu norem a předpisů – např.
že přechod musí vést z chodníku na chodník, řešení uživatelnosti pro imobilní občany
nebo nevidomé… Doufám, že po řádné kolaudaci těchto zařízení, která nás nyní čeká,
přispějí obě stavby k bezpečnějšímu přecházení vozovky na obou místech.
3

REVITALIZACE BUDOVY POŠTY

K předání tohoto díla došlo ke dni 14. 8.,
tj. zhruba o měsíc a půl dříve oproti nasmlouvanému termínu, a prakticky jediné, co zhotoviteli, firmě Laušman a Malý s.r.o., zbývá
(bylo dodatečně objednáno), je nainstalovat
markýzu nad hlavním vchodem. Markýza je
téměř vyrobená, bohužel došlo k prodlevě
v dodání desek, které tvoří nedílnou součást.
Do konce října by měla být markýza namontovaná. Ačkoliv se názory na barevné provedení nové fasády prý trochu liší, doufám, že
převažují ti kladně hodnotící. Následně bychom rádi pokračovali vnitřními stavebními
úpravami, ale z důvodu finanční náročnosti si
nejsme jisti, zda tomu tak bude hned následující rok. Při rozsahu kompletní rekonstrukce
interiérů (topení včetně zdroje, rozvodů elektro, vody a odpadů, počítačových rozvodů,
zabezpečení objektu, výměny vnitřních dveří
atd.) se náklady pohybují v milionech korun.

Vše bude tedy záležet na tvorbě rozpočtu
a volbě priorit v naší obci, protože to není jediná velká investice, která nás čeká.
4

OPRAVY KOMUNIKACÍ

Výběrové řízení, které proběhlo během
měsíce června, vyhrála na základě nejnižší
ceny ve výši 480 tis. bez DPH firma U-stav
s.r.o. a termín prací dle smlouvy o dílo byl
stanoven na srpen. Zhotovitel díla se sice
s nástupem na tuto akci trochu zpozdil, ale
tento skluz dohnal během samotné, v podstatě bezproblémové realizace. Vzhledem
k překvapivě dobrému podloží staré komunikace došlo k úsporám ve výši cca 110 tis.,
naopak menší vícepráce za cca 15 tis. vznikla
kvůli navýšení počtu žlabových tvárnic a přidání počtu ocelových svodnic. Troufám si
tvrdit, že současný opravený stav této cesty je
uspokojivější než ten původní a bude sloužit
jejím každodenním uživatelům (kterým patří
poděkování za spolupráci při stavebních pracích, co se týče přístupu k jejich nemovitostem) co nejdéle.
5

STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTNÍCH
OBJEKTŮ

V minulém vydání RN jste byli informováni o další várce 9 ks mostů a jedné lávky,
na kterých budou probíhat stavební práce.
S ohledem na dotační tituly, které se nám
podařilo zařídit a hlavně je průběžně administrujeme (vlastně jsme si jen tak sáhli pro
dotace), se tyto objekty rozdělí realizačně na
dvě skupiny. V letošním roce musíme mít dokončeno:
– M-11, most u č. p. 441 (Kičinovi), Rudník – hotovo, předáno
– M-6, most u č. p. 60 (Roudná), Rudník –
po zahájení zemních prací se objevily nové
skutečnosti vyžadující úpravy projektu
– M-17, most nad krámem, Bolkov – původní poškozený most je již stržen, probíhají také zemní práce, v nejbližší době
snad bude hotova první etapa betonářských prací
– M-12, most u č. p. 272 (bývalý obecní
úřad), Rudník – proběhly betonářské
a natěračské práce, demontáž starého
nevyhovujícího zábradlí, následná montáž nového, zhotovení odrazných pruhů
– M-13, most u č. p. 68 (Kosovi), Rudník
– také proběhly betonářské práce, bude
následovat výměna zábradlí
– L-3, lávka u č. p. 18, Javorník – hotové betonářské práce, nyní se již instalují trámy
Čekají nás v roce 2016:
– M-8, most u č. p. 27 (Hronkovi), Arnultovice,
– M-9, most u č. p. 86 (Horníkovi), Arnultovice,
– M-10, most u č. p. 66 (Křičkovi), Arnultovice,
– M-19, most u pily, Javorník
Snad nám bude přáno a co nejdéle vydrží
současné počasí, které umožní všechny stavby bezproblémově realizovat, abychom vše
stihli dokončit dle dotačních termínů.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO
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DOTAČNÍ OKÉNKO
Zastupitelstvo obce Rudník na
svém 9. zasedání dne 3. 9. 2015 přijalo dotaci ve výši 1 366 313,40 Kč na
projekt Revitalizace veřejné budovy
č. p. 56 v Rudníku.
Dne 26. 8. 2015 jsme obdrželi
registrační list k akci Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník. Projekt s celkovými náklady
321 000 Kč přinesl dotaci ve výši
224 700 Kč. Byla zveřejněna výzva
na dodavatele restaurátorských prací, bohužel nikdo nepodal nabídku
k zakázce malého rozsahu z důvodu
nemožnosti dodržet termín realizace, který byl určen datem 31. 12.
2015. Na ministerstvo pro místní
rozvoj jsme odeslali žádost o prodloužení realizačního termínu. Pokud nám ministerstvo vyhoví, budou
křížky restaurovány v první polovině
roku 2016.
Dne 21. 9. 2015 jsme obdrželi
smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory
6.6 – prevence sesuvů a skalních řícení k projektu Asanace sesuvu na p.
p. č. 5145 v KÚ Rudník. Dotace ve
výši 1 948 006,80 Kč, která činí 90 %
z celkových uznatelných nákladů.
Dne 22. 6. 2015 zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje schválilo pro obec Rudník dotaci na studii
protipovodňových opatření v částce
177 000 Kč. Název projektu Studie
opatření v povodí Lučního potoka
a Čisté v obci Rudník. Jedná se o zhotovení studie protipovodňových

opatření v povodí říčky Čisté a Lučního potoka. Důvodem vypracování
studie protipovodňových opatření je
postižení povodí říčky Čisté a Lučního potoka při povodních v červnu
2013. Prakticky na všech tocích byly
překročeny stoleté průtoky, došlo ke
značným škodám na zástavbě, vodních tocích a infrastruktuře. 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. Povodí Čisté
zahrnuje území s velkým podélným
sklonem na jižním svahu Krkonoš,
kde realizací opatření na snížení odtoku v ploše povodí nelze vzhledem
ke sklonu území a pokryvu očekávat
významný přínos k protipovodňové ochraně. Opatření na zvýšení
kapacity koryta ohrázováním nelze
z důvodu rozptýlené zástavby v úzkém údolí realizovat. Cílem studie
je maximální snížení hodnoty N-letých průtoků v prostoru zástavby na
všech tocích v povodí Čisté. Závěrovým profilem pro zpracování studie
bude soutok Čisté a Lučního potoka. Vypracovaná studie by měla být
podkladem pro navazující realizační
dokumentace v řešeném území. Studii protipovodňových opatření pro
obec Rudník zpracovává firma ENVICONS s.r.o. se sídlem Hradecká
569, Pardubice-Polabiny 533 52, za
cenu 256 762 Kč s DPH.

ASANACE SESUVU
Dne 28. 7. 2015 proběhl výběr dodavatele k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem Asanace sesuvu na
p. p. č. 5145 v katastrálním území
obce Rudník. Počet podaných nabídek 6. Vítězným uchazečem se stala
firma EUROVIA CS a. s. s nabídkovou cenou 1 737 564 Kč bez DPH.
Staveniště bylo předáno 8. 9. 2015
a práce byly ihned započaty. Navrhovaná stabilizační opatření zahrnují
odtěžení spodní části a úpravu sklonu
svahu. Na horní a boční hraně odtrhu
se hloubí kotvicí příkop, do nějž se zakotvuje protierozní rohož, rozvíjí se
po svahu dolů. Rohož bude zasypána
humózní vrstvou a oseta. Ve vytvořeném korytě na spojnici odkrytého podloží a boční akumulace bude proveden
hlavní odvodňovací příkop s odvodňovacími žlaby z betonových žlabovek.
Trasa bude z důvodu zmírnění spádu
rozčleněna kaskádami z betonových
zídek. Asanace by měla být dokončena
nejpozději ke dni 15. 11. 2015.
V současné době probíhají práce
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OTÁZEK PRO
OLDŘICHA FILIPA
Všichni ho známe a k Rudníku, respektive Javorníku neodmyslitelně
patří. Je součástí toho, co vytváří rudnický kolorit. Jeho košíkařské umění
ho dovedlo až do reportáže Toulavé
kamery České televize. A právě pletení košů v jeho podání nás zajímalo.
1 Jak jste se dostal ke košíkářství?
Byla to rodinná tradice. Košíky pletla máma, a když onemocněla, musel jsem plést já. Něco už jsem uměl, zbytek
jsem se musel naučit.
2 V současné době je asi podnikání v tomhle oboru bez
problémů. Košíky se ale prodávaly i za socialismu. Jak to
tehdy probíhalo?
Ono to dnes není bez problémů. Tradiční proutí nahrazují
nové materiály – kovové dráty, umělá hmota. Tehdy to sice
bez problémů taky nebylo, ale staří řemeslníci zaplňovali
mezery na trhu. Košík běžně ke koupi nebyl. A když na trhu
něco chybí, vždycky se najde způsob, jak to doplnit.
3 Uživí vás podkrkonošské vrby? Podepisují se na kvalitě
prutů extrémní výkyvy počasí z posledních let?
Proutí si pěstuju a řežu sám, materiál nekupuju. Pokud
bych nakupoval, byl by zisk čistá nula. Ale je pravda, že je to
rok od roku horší. Proutí dozrává nepravidelně, navíc se na
něm objevují plísně, různí škůdci...
4 Košíkářství je ale na chod ročních období určitě vázáno. Jak tedy probíhá váš rok z pohledu košíkáře?
Někdy od listopadu se proutí stříhá a čistí od větviček a připravuje na pletení. Přes zimu se plete a končí se kolem Velikonoc. Po Velikonocích se nechávají proutky na eventuální
letní kurzy a hlavně na opravy.
5 Kdy je pro vás vrcholná sezona? Velikonoce samozřejmě pomineme...
Na to už jsem částečně odpověděl. Je to od listopadu právě
do těch Velikonoc. Obecně prostě zima.
6 Košíky samozřejmě nejsou vaší jedinou činností, ale přesto se zeptám: Dalo by se uživit jenom pletením z proutků?
Kdyby byl odbyt, uživit by se dalo, ale jak jsem už naznačil,
je to sezonní práce.
7 O co je největší zájem? O co naopak nejmenší?
Největší zájem je určitě o houbové koše, koše na odpadky,
nůše, koše na dřevo nebo seno, o Velikonocích i o okrasné
koše a samozřejmě o pomlázky. A nejmenší zájem je o takzvané hospodářské koše – o kukaně, krmítka, ošatky.
8 Setkal jste se někdy s nějakým nezvyklým požadavkem
zákazníka?
Samozřejmě že setkal. Jsou to výplety kočárků, košatin za
koně, houpačky. Tyhle věci ale dělám jen na zakázku.
9 Jak jste se dostal k řemeslným dílnám? Myslím, že
když jste se objevil v Toulavé kameře, hodně lidí to překvapilo.
Paní Martina Poliaková z Domu pod jasanem v Trutnově-Voletinách mě „dokopala“ k tomu, abych si udělal rekvalifikaci a znovu se živil košíkařinou, případně učením pletení.
Teď jsem si požádal o certifikát značky Krkonoše originální
produkt a do začátku sezony by to mělo být vyřízeno.

na dokončení realizační projektové
dokumentace na sesuvy půdy po povodni v červnu 2013 v počtu 8 kusů.
Během měsíců října a listopadu by
měl být vybrán dodavatel stavby. Realizace by měla proběhnout do konce
roku 2016.

10 Můžete nám ve stručnosti popsat, jak váš workshop
probíhá a jak často je pořádáte?
Když učím doma, učím od jednoho do pěti lidí, aby to mělo
nějaký smysl. Když jezdím učit pryč, je tam požadavek aspoň pěti lidí, aby se pokryly náklady na cestu. Tam už pak
zákazníci mají nějaké požadavky, třeba opravy. Vyjíždím
asi čtyřikrát až pětkrát do roka a kromě nejbližšího okolí
jsou to třeba Pardubice nebo Praha.

Dotační okénko připravila Martina Poláková

Připravil Pavel Voňka
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JAK SE ŠÍŘÍ INFORMACE V OBCI
Dovolte mi krátkou úvahu na
toto téma. Informace je důležitá věc, ale musí splňovat
tři základní kritéria. Musí být
pravdivá, musí být doručena
určenému příjemci a musí být
doručena včas. Informace se
pak šíří cestou oficiální a cestou „říká se, že“.
Oficiální informace o dění
a událostech v naší obci jsou postupovány příjemcům pomocí
internetových stránek, infokanálu, obecního rozhlasu, Rudnických novin a vývěsek, které
jsou umístěny po obci, a dále pak
kontaktem pracovníků obecního
úřadu s veřejností. Ty neoficiální
pak mezilidskými kontakty, a to
buď spontánně, nebo cíleně se zájmem vystoupit v něčí prospěch
či neprospěch, někoho pochválit
anebo pomluvit.
Obec má zákonnou povinnost
informovat obyvatele o mimořádných událostech v rámci krizového řízení. Proto nám každou první středu houká siréna, která je
pouštěna hasiči z Trutnova. Proto
byl vybudován protipovodňový
varovný systém. Další informace

obec z titulu samosprávného celku poskytuje o dění v obci, jedná
se zejména o kulturní a sportovní
akce, odstávky vody, plynu, elektřiny atd. Informace ve smyslu
obchodní inzerce typu: „Ve 13.00
hodin bude zahájen prodej velmi kvalitních pracích prášků za
30 Kč / 10 kg tam a tam,“ neuveřejňujeme.
A teď se dostáváme k důvodu, proč tato má úvaha. Uvedu konkrétní příklad. Ve dnech
25.–26. 9. 2015 se v naší obci
konaly Svatováclavské slavnosti
– s rekordní účastí návštěvníků.
Konání této události bylo uveřejněno na internetových stránkách,
vývěskách a pomocí infokanálu
a obecního rozhlasu. Nebudu
popisovat své zděšení z kritiky za
malou informovanost o této akci.
Mé argumenty byly odmítnuty
se slovy: „Na internet nechodím,
infokanál nemám, vývěsku nečtu,
obecní rozhlas neposlouchám…“
Rudnické noviny poskytují
nejširší možnost k informování
obyvatel, k vysvětlení jednotlivých záležitostí a postupů. Nevýhodou je, že vycházejí pouze
4- až 5krát do roka. Jsou zde po-

skytovány komplexní informace
o dění v obci a měli jsme zde i rubriku „Říká se, že…“. V té jsme se
snažili uvádět různé zaručené
informace šířící se tou neoficiální
cestou na pravou míru. Napříště
už se s touto rubrikou setkávat nebudete. Byla mi položena otázka:
„Proč řešíte v novinách ty drby,
není to zbytečné? Každý si přece
může udělat vlastní názor na základě informací, vždy jde jen o to,
čemu chce věřit, které skutečnosti
připustí a které bude ignorovat.“
Nelze jinak než souhlasit. Pravda
se nakonec vždy ukáže, sice s odstupem času, ale o to intenzivněji. Šiřitelé nepravd se pak ocitají
v izolaci, obklopeni pouze stejně
negativně smýšlejícími lidmi.
Infokanál je služba, která bezplatně zasílá informace zaregistrovaným uživatelům. Obec však
tuto službu platí, a to ve výši 0,99
Kč bez DPH za každou odeslanou
SMS. V současné době je zaregistrováno 640 uživatelů. Každá
SMS rozeslaná obcí tedy vyjde
na 767 Kč. Systém neumožňuje
zaslat informaci pouze do části
obce, a to zejména z důvodu nezadání kontaktních údajů uživa-

teli při registraci. Jistě tedy pochopíte, že nelze tímto způsobem
informovat o prodeji slepic před
obchodem nebo o hodinu zaběhnutém psovi.
Internetové stránky obce dříve
zasílaly e-mail s upozorněním na
vložení nové informace. Tato služba byla poskytovatelem zrušena
bez náhrady. V říjnu byly zprovozněny zprovozněny stránky nové,
které tuto službu opět nabízejí.
Co tedy na závěr? Mohli bychom najmout „šiřitele zaručených zpráv“ a s jejich pomocí
informovat obyvatele o konání
kulturních akcí a dalších událostí
v obci. Rychlost by byla dostatečná. Otázkou by však byla konečná
podoba informace, když by si tak,
jak je zvykem, každý článek informačního řetězu něco přidal a pozměnil. Anebo o tom přestanu přemýšlet, protože 500 z vás si cestu
na Svatováclavské slavnosti našlo.
A ten jeden, co to nevěděl? Nebylo
v našich silách, aby se to dověděl.
Svou úvahu ukončím českým
příslovím: „Kdo nic neví, je si
vším jistý.“
Jiří Jirásek, tajemník obce

ZMĚNA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2016

Vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě je obec Rudník. Provozováním této sítě je na základě
smlouvy pověřena Vodárenská
společnost Lánov. Provozovatel
na základě této smlouvy odvádí
vlastníkovi vodovodu úplatu. Tato
úplata je tvořena základní částkou 150 000 Kč/rok (respektive
12 500 Kč/měsíčně) a pevnou
částkou za m3 spotřebované/zpracované vody (vodné 1,3 Kč/m3,
stočné 0,1 Kč/m3). Celková roční
úplata činí cca 270 tis. Kč. Částka je primárně určena na údržbu
a rozvoj vodovodní a kanalizační
sítě (vybraná částka je obvykle využita na náročnější opravy – čerpadla, ventily, havárie).
Povinností vlastníka vodovodu nebo kanalizace je dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, zajistit plynulé
a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu, povinností
provozovatele je zajistit dodávku
4

koncovým odběratelům. Vlastník
financuje rozvoj z poplatků, které
prostřednictvím
provozovatele
promítá do ceny vodného a stočného. A zde se dostáváme k jádru
věci. S ohledem na nevyhnutelné
investice do vodovodní a kanalizační sítě v letech 2017–2020,
které se pohybují ročně ve stovkách tisíc Kč (vodovod Javorník –
750 000 Kč, prameniště a čerpací
stanice Leopoldov 200 000 Kč,
splašková kanalizace Arnultovice
– spoluúčast až 1 000 000 Kč/rok),
musí dojít k navýšení ceny tak, aby
výnos vlastníka částečně pokrýval
plánované náklady. Slovo částečně
je skutečně namístě, neboť některé výdaje, konkrétně kanalizace,
musí (s ohledem na jejich výši) být
financovány i z rozpočtu obce.
Z těchto výše uvedených důvodů FV navrhl navýšení vodného
a stočného o 10 Kč jednotlivě již
od 1. 1. 2016. Tento návrh byl
schválen zastupitelstvem obce,
nové ceny od 1. 1. 2016 jsou
stanoveny na 28,34 Kč za vodné a 20,50 Kč za stočné (bez
DPH). Tímto navýšením však
Rudník stále zůstává mezi nejlevnějšími lokalitami v rámci vodného a stočného, což dokládá porovnání cen vodného a stočného
2015 (vypracováno z veřejných
zdrojů).

32

25

POLOŽKOVÝ ROZPAD VODNÉ / STOČNÉ 2015–2016 OBEC RUDNÍK
Obec
Zisk provozovatel
Ostatní náklady
Materiál + Energie
Voda

Kč/m3 (bez DPH)

Na základě rozhodnuti ZO
Rudník dojde s účinností od
1. 1. 2016 k navýšení ceny vodného a stočného v obci Rudník
o 10 Kč/m3 u každé položky.
S ohledem na % výši tohoto
kroku se vám pokusíme vysvětlit, proč k této změně došlo.

18

11

4

-3

Vodné 2015

Vodné 2016

Cenu vodného a stočného lze
zjednodušeně rozdělit na dvě části, část provozovatele a část vlastníka (obce). Část provozovatele
obsahuje náklady na provozování
vodovodu, je cenou věcně usměrňovanou (ministerstvem zemědělství). To znamená, že není
regulována trhem, ale vychází
z obecně závazných cenových
předpisů. Provozovatel si tedy
nemůže cenu nastavit dle svého
uvážení. Do ceny vodného a stočného lze započítat ekonomicky
oprávněné náklady a přiměřený

Stočné 2015

Stočné 2016

zisk. Předpisy rovněž stanovují,
které náklady se do ceny vody započítat nemohou. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují
náklady bezprostředně spojené
s uvedenou činností a v obvyklé úrovni. Druhá část ceny, část
vlastníka, je výhradně zaměřena
na rozvoj a správu vodovodní
a kanalizační sítě.

Jan Teplý

*vytipování investičních akcí včetně předpokládaného ocenění, vypracováno s pomocí provozovatele
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„KOTLÍKOVÉ DOTACE“
DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020
Jedná se o finanční podporu
na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva poskytovanou fyzickým osobám –
majitelům rodinných domů
prostřednictvím Královéhradeckého kraje z operačního
programu Životní prostředí.
Předmětem podpory tedy bude
výměna nevyhovujícího kotle na
tuhá paliva za:
– kotel na pevná paliva,
– tepelné čerpadlo,
– plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše
uvedených opatření provést:
– instalaci solárnětermických
soustav pro přitápění nebo
přípravu TV (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje
tepla),
– „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické
náročnosti objektu (zateplení
střechy nebo půdních prostor,
zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např.
severní fasáda apod., oprava
fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného
domu od venkovního – např.
zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových
dveří, instalace těsnění oken
a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační

dvojskla). Náklady na „mikro“
energetická opatření mohou
dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci
projektu mohou být max. do
výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
– 70 % v případě pořízení kotle
spalujícího pouze uhlí,
– 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
– 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu.
Podpora může být navýšena
o 5 % v případě, že je výměna kotle
realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší
označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se
tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec
nad Cidlinou, Nové Město (HK),
Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice,
Náchod, Nová Paka, Nové Město
nad Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu
budou považovány náklady na
stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

– stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na
pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární
termické soustavy,
– stavební práce, dodávky
a služby související s realizací
nové otopné soustavy nebo
úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby,
pokud je toto doporučeno
projektem, výrobcem nebo
dodavatelem (v návaznosti na
realizaci nového zdroje tepla
pro vytápění),
– náklady na zkoušky nebo testy
související s uváděním majetku
do stavu způsobilého k užívání
a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze
v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
– náklady na pořízení Průkazu
energetické náročnosti budovy
v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
– stavební práce, dodávky
a služby spojené s povinnou
realizací opatření vedoucí ke
snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje
uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat
na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

UPOZORNĚNÍ
Žádám všechny občany obce
Rudník, kteří ještě nezaplatili
místní poplatek za odpady
na rok 2015 (splatnost byla
do 30. 6. 2015), aby tak
neprodleně učinili. Pokud
tak neučiní nejpozději do
31.10.2015, dojde k vyměření
poplatku platebním výměrem,
po kterém při nezaplacení
poplatku ve stanovené lhůtě
již následuje daňová exekuce.
Zaplatit můžete:
1) složenkou
2) hotově v kanceláři MO
(budova pošty) nebo na OÚ
Rudník
3) na účet č.:
1303691309/0800,
v.s. dle složenky, případně
po dohodě na tel.:
499 440 281, 606 062 760
Za obec Rudník
Ivana Svobodová

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Rudnických novin bych
chtěla ještě jednou moc
poděkovat panu MVDr.
Jindrovi za jeho skvělou
a obětavou péči při léčbě
a záchraně mojí fenky
Sally. Velice si vážím jeho
profesionálního přístupu
a patří mu velké díky.
Lucie Hegedušová

CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ PODPORY
Jsme již zavedená nestátní
nezisková organizace, která
poskytuje formou základního
a odborného poradenství sociální služby občanům, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální a životní situaci.

choterapeutické a sociálně-právní
služby lidem v nepříznivé psychické a sociální situaci, kterou nejsou
schopni sami řešit, a také podporovat a provázet rodiny či jejich
jednotlivé členy při zvládání náročných životních situací.

Služby poskytují kvalifikovaní
psychologové a terapeuti, manželský a rodinný poradce a sociální pracovnice, od letošního roku
bezplatně pro občany v krizové
situaci. V Registru poskytovatelů
sociálních služeb nás naleznete
pod číslem (Identifikátor služby)
8615860 a také v on-line registru
na: http://1url.cz/CbUP .

Sídlo: Centrum psychologické podpory, z.s., Vrchlabí, ul. Komenského 1248

 osláním naší organizace je přeP
devším poskytovat psychologické
poradenství, poradenské, psy-

Otevírací doba
Pondělí

11:30–17:30

Středa

11:30–18:00

Čtvrtek

8:30–18:00

Pátek

11:30–16:00
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Nabízené služby:

– poradenské služby v oblasti
řešení problémů a krizí nebo
těžkých životních situací
– individuální psychologické
poradenství
– párové poradenství a terapie
– rodinné poradenství a terapie
– sociálně-právní poradenství
– poradenské služby v oblasti
celkového osobnostního rozvoje
– psychologická diagnostika
– coaching, mediace
Služby jsou určeny jednotlivcům, dětem i dospělým, párům
i celým rodinám. Občanům, kteří
se ocitli v krizové sociální a životní situaci, je odborné sociální
poradenství poskytováno bez-

platně. Služby, které nespadají
do tohoto rámce, se poskytují za
úhradu.
Objednání konzultací je možné:

– telefonicky či e-mailem s jednotlivými pracovníky na níže
uvedených soukromých kontaktech
– osobně či telefonicky na služebním čísle 603 283 743
v době PO 11:30–17:30,
ST 11:30–17:30 a ČT 11:30–
15:30
– e-mailem: cpp@poradna-vrchlabi.cz
Za tým pracovníků
Centra psychologické podpory, z.s.
PhDr. Eva Březinová,
statutární orgán CPP, z.s.
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RADNICE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 13. jednání rady obce
dne 18. 5. 2015
RO schvaluje:
1/13/2015 – dodavatelem zakázky
malého rozsahu pro akci Stavební dozor investora na akci: Stavební úpravy
a technické zhodnocení mostních
objektů poškozených povodní v červnu 2013 firmu Ing. Jan Chaloupský
za nabídkovou cenu 128 700 Kč bez
DPH.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 14. jednání rady obce
dne 26. 5. 2015
RO doporučuje ZO:
1a/14/2015 – schválit dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro akci
PŘECHODY PRO CHODCE na silnici II/325 v Rudníku firmu MADOS
MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, za nabídkovou cenu
747 185,86 Kč.
Hlasování: 3-0-0
3b/14/2015 – schválit dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro akci
„Rekonstrukce kotelny DPS Rudník
č. p. 75“ firmu THERMONA KRKONOŠE s.r.o. za nabídkovou cenu
403 530,61 Kč bez DPH.
Hlasování: 3-0-0
1c/14/2015 – schválit dodavatelem
zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro akci Stavební úpravy a technické zhodnocení
mostních objektů poškozených povodní v červnu 2013 firmu Ing. Pavel
Landsperský za nabídkovou cenu
5 097 006,50 Kč bez DPH.
Hlasování: 3-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 15. jednání rady obce
dne 10. 6. 2015
RO schvaluje:
1a1-3/15/2015 – text výzvy, seznam
obeslaných firem a výběrovou komisi
pro zakázku malého rozsahu Oprava
komunikace – Barrandov.
Hlasování: 4-0-0
1b1-3/15/2015 – text výzvy, seznam
obeslaných firem a výběrovou pro
zakázku malého rozsahu Projektová
dokumentace stavby kanalizace – II.
etapa Rudník-Terezín – pošta.
Hlasování: 4-0-0
1c1-3/15/2015 – text výzvy, seznam
obeslaných firem a výběrovou komisi
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem Vyhotovení Lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2026.
Hlasování: 5-0-0
2a1/15/2015 – smlouvu o právu
provést stavbu na silnici I/14 Rudník,
most ev. č. 14-059, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
2a2/15/2015 – smlouvu o právu
provést stavbu na silnici I/14 Rudník,
most ev. č. 14-060, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
2c1/15/2015 – ukončení nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 553 dohodou, pod podmínkou vzájemného
vyrovnání a schválení ZO.
Hlasování: 5-0-0
2c2/15/2015 – uzavření nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 553,
Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2d/15/2015 – pronájem bytu č. 28
v Rudníku č. p. 75 na dobu určitou, do
31. 10. 2015.
Hlasování: 4-1-0
2e/15/2015 – zveřejnění záměru
výpůjčky, jejímž předmětem jsou pozemky st. p. č. 704 – zastavěná plocha
o výměře 245 m2, vč. stavby občanského vybavení s č. p. 545 (šatny
a sociální zařízení, prostory rychlého
občerstvení a klubovny 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 – ostat-
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ní plocha o výměře 2.900 m2 (celková
výměra 4.327 m2), vše v k. ú. a obci
Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2f/15/2015 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v č. p. 340
(ordinace dětského lékaře). Předmětem pronájmu – ordinace, sesterna,
čekárna, chodba, WC personál, WC
děti, WC veřejnost a úklidová místnost
o celkové podlahové ploše 60,49 m2.
Hlasování: 5-0-0
2g/15/2015 – 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: 5-0-0
2h/15/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 698/6 –
ostatní plocha o výměře 32 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: 5-0-0
2i2/15/2015 – 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 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.
10. 2008.
Hlasování: 5-0-0
2j/15/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 574/1 – zahrada o výměře
174 m2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2k/15/2015 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 424/1
– trvalý travní porost o výměře 154 m2
v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2m/15/2015 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) pozemek
p. p. č. 3694 – zahrada o výměře 189
m2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2n/15/2015 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) pozemek
p. p. č. 3695 – zahrada o výměře 195
m2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
3a/15/2015 – účetní závěrku ZŠ/
MŠ Rudník za rok 2014.
Hlasování: 5-0-0
3b/15/2015 – poskytnutí finančního
daru Svazu diabetiků, ÚO Svazu diabetiků Vrchlabí, ve výši 2.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3c/15/2015 – poskytnutí finančního
daru pro Domov Lampertice, Lampertice 204, ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
2b/15/2015 – schválit podání žádosti
o úplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, a to na p. p. č. 621/2,
524/2, k. ú. Rudník. (Jedná se o část
pozemku pod školou a v místě, kde se
nacházejí septiky.)
Hlasování: 5-0-0
2o/15/2015 – schválit prodej části
pozemku p. p. č. 13/3 – ostatní plocha
o výměře cca 100 m2 (bude upřesněno
GP), kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2 (ÚP-ZP plochy
zeleně), ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0
2p/15/2015 – schválit prodej 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), za cenu 30 Kč/m2 (6.090
Kč, ÚP-ZP plochy zeleně), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1
+ cena vzrostlých stromů. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (GP + návrh na vklad).
Hlasování: 5-0-0
2q1/15/2015 – schválit směnu částí
pozemků p. p. č. 1815/1– trvalý travní
porost o výměře cca 90 m2 v k. ú. Rudník a ve vlastnictví obce Rudník a p. p.

č. 1815/4 – trvalý travní porost o výměře cca 90 m2 (bude upřesněno GP)
v katastrálním území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2q2/15/2015 – uzavřít „smlouvu
o budoucí směnné smlouvě“ na části
pozemků p. p.č. 1815/1– trvalý travní
porost o výměře cca 90 m2 v k. ú. Rudník a ve vlastnictví obce Rudník a p. p.
č. 1815/4 – trvalý travní porost o výměře cca 90 m2 (bude upřesněno GP)
v katastrálním území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 16. jednání rady obce
dne 24. 6. 2015
RO schvaluje:
3a/16/2015 – poskytnutí finanční
daru Oblastní charitě Trutnov ve výši
5.000 Kč
Hlasování: 4-0-0
3b/16/2015 – odpis zboží – 55 ks
DVD Krkonoše vedeného na účtu 132
v celkové hodnotě 1.787,50 Kč. Toto
zboží bude použito na propagaci obce
Rudník.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
1a/16/2015 – uzavřít smlouvu o dílo
pro zakázku malého rozsahu pro akci
Oprava komunikace – Barrandov
s dodavatelem zakázky firmou U-stav
ck, s.r.o. za nabídkovou cenu 481 712
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.
Hlasování: 4-0-0
RO bere na vědomí:
Sdělení ředitelky Základní a Mateřské
školy Rudník o personálním obsazení
vyučujících s tím, že se jedná o výlučnou pravomoc ředitelky školy.
Výpis přijatých usnesení
z 17. jednání rady obce
dne 8. 7. 2015
RO schvaluje:
1a/17/2015 – pronájem bytu č. 2
v Rudníku č. p. 311 na dobu určitou,
do 31. 10. 2015.
Hlasování: 3-0-0
1b/17/2015 – uzavření smlouvy
o právu provést stavbu v souvislosti
s akcí Oprava mostu M-6 u Bělonohých, č. p. 60, Rudník.
Hlasování: 3-0-0
1c/17/2015 – uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě č.
70/512/2015 týkající se pozemků
st. p .č. 621/2, p. p. č.524/2 a p. p. č.
2924/3, vše v kat. území Rudník, ve
vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových mezi Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. a obcí
Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1d/17/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 641/12 – ostatní
plocha o výměře 136 m2, kat. území
Arnultovice (geometrickým plánem
č. 289-70/2015 byla z p. p. č. 641/4
oddělena část o výměře 136 m2, tímto
vzniká nová p. p. č. 641/12 o výměře
136 m2, která je předmětem prodeje).
Hlasování: 4-0-0
1e/17/2015 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p. p. č. 526/9 – travní
porost o výměře 88 m2a p. p č. 641/13
– ostatní plocha o výměře 210 m2 (geometrickým plánem č. 289-70/2015
byla z p. p. č. 641/4 oddělena část
o výměře 210 m2, tímto vzniká nová p.
p. č. 641/13 o výměře 210 m2, která je
předmětem prodeje), vše v kat. území
Arnultovice.
Hlasování: 4-0-0
1f/17/2015 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 3206/1
– zahrada o výměře cca 280 m2 (bude
upřesněno GP), kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1g/17/2015 – pronajmout (propach-

tovat) část pozemku p. p. č. 574/1
– zahrada o výměře 174 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/17/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 424/1 –
trvalý travní porost o výměře 154 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
1i/17/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 424/1 –
trvalý travní porost o výměře 160 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
1j/17/2015 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3694 – zahrada o výměře 189 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
1k/17/2015 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3695 – zahrada o výměře 195 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
1l2/17/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
698/6 – ostatní plocha o výměře 32 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
1m/17/2015 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 589/1 –travní porost
o výměře 270 m2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1n/17/2015 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2407/1 – trvalý travní
porost o výměře 200 m2 v kat. území
Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1o/17/2015 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemek p.
p. č. 3696 – zahrada o výměře 225 m2
v kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1p/17/2015 – výpůjčku, jejímž předmětem jsou pozemky st. p. č. 704 –
zastavěná plocha o výměře 245 m2,
vč. stavby občanského vybavení s č. p.
545 (šatny a sociální zařízení, prostory rychlého občerstvení a klubovny 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
2.900 m2(celková výměra 4.327 m2),
vše v k. ú. a obci Rudník, Tělovýchovné jednotě Rudník o.s., zastoupené
předsedou Richardem Divišem.
Hlasování: 4-0-0
1q/17/2015 – pronajmout nebytový
prostor v č. p. 340 (ordinace dětského
lékaře), předmětem pronájmu – ordinace, sesterna, čekárna, chodba,
WC personál, WC děti, WC veřejnost
a úklidová místnost o celkové podlahové ploše 60,49 m2, MUDr. Jarmile
Valešové, Pražská 599, 543 01 Vrchlabí 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za 550 Kč/m2/
rok (48,71 m2 – ordinace) a 250 Kč/
m2/rok (11,78 m2 – soc. zařízení,
chodba), ve smyslu usnesení RO č.
2a/44/08 ze dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 4-0-0
2a1/17/2015 – text výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku na dodavatele stavebních
prací s názvem Asanace sesuvu na p.
p. č. 5145 v katastrálním území obce
Rudník
Hlasování: 4-0-0
2a2/17/2015 – seznam obeslaných
firem pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací s názvem
Asanace sesuvu na p. p. č. 5145

v katastrálním území obce Rudník:
STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6,
Hostinné 543 71, Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360,
Chotěvice 543 76, STAS s.r.o. Vrchlabí, Na Bělidle 1433, Vrchlabí 543
01, Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.,
Zahradní 75, Trutnov 541 01, ZEPOS
RS s.r.o., Libuň 225, Libuň 507 15.
Hlasování: 4-0-0
2a3/17/2015 – výběrovou komisi
pro veřejnou zakázku na dodavatele
stavebních prací s názvem Asanace
sesuvu na p. p. č. 5145 v katastrálním
území obce Rudník: rada obce, TDI,
Lukáš Skalský
Hlasování: 4-0-0
2a4/17/2015 – text výzvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem
Stavební dozor investora na akci:
Asanace sesuvu na p. p. č. 5145 v k.
ú. Rudník
Hlasování: 4-0-0
2a5/17/2014 – seznam obeslaných
firem pro veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: Stavební dozor
investora na akci: Asanace sesuvu na
p. p. č. 5145 v k. ú. Rudník: Ing. Jan
Chaloupský, U Hřiště 639, Trutnov,
Jaroslav Pertl, V Zátiší 465, Vrchlabí
543 03, Pavel Šmahel, Rudník 313.
Hlasování: 4-0-0
2a6/17/2015 – výběrovou komisi pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem: Stavební dozor investora
na akci: Asanace sesuvu na p. p. č.
5145 v KÚ Rudník: rada obce, Lukáš
Skalský
Hlasování: 4-0-0
3a/17/2015 – přijetí finančního daru
ve výši 15.000 Kč z rozpočtu příspěvků a darů kapitoly 18 zastupitelstva
kraje na pořádání tradičních Svatováclavských slavností 2015.
Hlasování: 4-0-0
3b/17/2015 – rozpočtové opatření č.
6/2015, kterým se rozpočtové výdaje
zvýší o 880.974 Kč a rozpočtové příjmy se zvýší o 873.126 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží o 7.848 Kč.
Hlasování: 4-0-0
3c/17/2015 – změnu využití příspěvku poskytovaného obcí Rudník
na provoz ZŠ/MŠ Rudník takto: snížení výdajů na energie o 234.419 Kč,
navýšení výdajů na služby o 48.242
Kč a navýšení investičních výdajů
na pořízení altánu a herních prvků
o 186.177 Kč.
Hlasování: 4-0-0
RO neschvaluje:
1r2/17/2015 – Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky
a cesty č. 1902-2014AB mezi Yale
Real Estate s.r.o. se sídlem Roubalova
383/13, 602 00 Brno 2, a obcí Rudník.
Hlasování: 4-0-0
RO pověřuje:
1r1/17/2015 – majetkový odbor
oslovit společnost Yale Real Estate
s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13,
602 00 Brno 2, aby předložila nový
návrh Smlouvy o služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty č.
1902-2014AB z důvodu schváleného
prodeje p. p. č. 211/1 (tj. zřízení služebnosti ve prospěch pozemků p. p. č.
216, 1592/2 a 1603/1, vše v kat. území Javorník v Krkonoších).
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 18. jednání rady obce
dne 22. 7. 2015
RO schvaluje:
1a/18/2015 – uzavřít smlouvu o dílo
pro zakázku malého rozsahu pro akci
Stavební dozor investora na akci:
Asanace sesuvu na p. p. č. 5145 v k.
ú. Rudník s panem Pavlem Šmahelem, Rudník 313, za nabídkovou cenu
16.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 3-0-0
2a/18/2015 – Smlouvu o právu
k umístění a provedení stavby – místní komunikace na p. p. č. 907/1 v k. ú.
Arnultovice.
Hlasování: 3-0-0
2c/18/2015 – Smlouvu o právu
k umístění a provedení stavby – kabiny pro uložení sportovního náčiní
na p. p. č. 2362/3 a 407/1 v k. ú. Rud-
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ník, mezi Tělovýchovnou jednotou
Rudník, o.s., se sídlem Rudník č. p.
51 a obcí Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 3-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 19. jednání rady obce
dne 28. 7. 2015
RO doporučuje ZO:
1a/18/2015 – schválit dodavatelem
zakázky zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro akci Asanace
sesuvu na p. p. č. 5145 v k. ú. Rudník společnost EUROVIA CS a.s.,
IČ 45274924, za nabídkovou cenu
1.737.564 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 20. jednání rady obce
dne 14. 8. 2015
RO schvaluje:
1a/20/2015 – text výzvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem
Obnova drobných sakrálních staveb
v obci Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1b/20/2015 – seznam obeslaných
firem pro veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem Obnova drobných
sakrálních staveb v obci Rudník takto:
1) Hynek Bláha, Vysoký Újezd 1, 517
71, IČ: 64216764
2) Petr Beneš, U Hřbitova 220, Trutnov 541 02, IČ: 11119985
3) Vít Kotrbáček, Zborovská 1874,
Hořice 508 01, IČ: 68492731
Hlasování: 5-0-0
1c/20/2015 – výběrovou komisi pro
veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník ve složení
rada obce a Ing. Martina Poláková
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 21. jednání rady obce
dne 24. 8. 2015
RO schvaluje:
1a/21/2015 – výměnu bytu č. 8 za byt
č. 1 v Rudníku č. p. 414 na dobu určitou do 31. 8. 2016.
Hlasování: 5-0-0
1b1/21/2015 – podání žaloby k soudu za dlužné nájemné prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
Hlasování: 5-0-0
1d/21/2015 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 89/1 – trvalý
travní porost o výměře 2.920 m2 v kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1e/21/2015 – zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. p. č. 818/1 – lesní
pozemek o výměře 3.739 m2 v k. ú.
Bolkov.
Hlasování: 5-0-0
1f/21/2015 – zveřejnění záměru
směny částí pozemků p. p. č. 1605
a 1601/6 v k. ú. Javorník v Krkonoších
dle GP č. 253-74/2015.
Hlasování: 5-0-0
1j/21/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 589/1 –
travní porost o výměře 270 m2 v kat.
území Rudník. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za
0,10 Kč/m2/rok (153 m2) a 2 Kč/m2/
rok (117 m2), ve smyslu usnesení RO
č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5-0-0
1k/21/2015 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2407/1 –
trvalý travní porost o výměře 200 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: 5-0-0
1l/21/2015 – pronajmout (propachtovat)pozemek p. p. č. 3696 – zahrada
o výměře 225 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: 5-0-0
2a/17/2015 –dodavatelem zakázky
malého rozsahu Vyhotovení Lesního hospodářského plánu s platností
1.1.2017 – 31.12.2026 firmu ING-FOREST s.r.o., IČ: 24170852, Kotkova 988, Dvůr Králové nad Labem
544 01, za cenu 278 Kč za hektar po-

zemku, při 304 ha je nabídnutá cena zemku p. p. č. 2761/4 – ostatní plocha
(jiná plocha) o výměře 227 m2 v obci
84.512 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
a kat. území Rudník, v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
RO potvrzuje:
1c1/21/2015 – souhlas k umístění Pozemek je zastavěn místní komunijednoho stanoviště naučné stezky kací, jejíž těleso je ve vlastnictví obce
(z celkových 6 plánovaných) na po- Rudník a údržbu na nich provádí obec
zemku p. p. č. 975/5 v k. ú. Bolkov, ve Rudník, z majetku České republiky –
vlastnictví obce Rudník, v rámci pro- Úřad pro zastupování státu ve věcech
jektu Naučné stezky sv. Barbory dle majetkových, Územní pracoviště Hrapředložené projektové dokumentace dec Králové na obec Rudník.
zpracované 01/14 ZO ČSOP Natura, Hlasování: 12-0-0
1d/6/2015 – prodej pozemku p. p. č.
quo vadis?, Praha 10.
58/1 – trvalý travní porost o výměře
Hlasování: 5-0-0
1c2/21/2015 – souhlas s umístěním 251 m2, k. ú. Bolkov, za cenu 75 Kč/
lávky přes potok Smrčina na p. p. m2 (18.825 Kč, ÚP „SV“ plochy smíč. 1045 v k. ú. Bolkov, ve vlastnictví šené obytné venkovské, změna nový
obce Rudník v rámci projektu Nauč- ÚP, platnost od 15. 4. 2015), ve smyné stezky sv. Barbory dle předložené slu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
projektové dokumentace zpracované Náklady spojené s prodejem uhradí
01/14 ZO ČSOP Natura, quo vadis?, nabyvatel pozemku.
Praha 10.
Hlasování: 12-0-0
Hlasování: 5-0-0
1f/6/2015 – prodej pozemku p. p. č.
1c3/21/2015 – závazek, že obec Rud- 4510 – ostatní plocha o výměře 357
ník umožní městysi Černý Důl zajiš- m2, k. ú. Rudník, za cenu 75 Kč/m2
tění udržitelnosti projektu následnou (26.775 Kč, ÚP „SV“ plochy smíšené
péčí a údržbou stanoviště umístěného obytné venkovské), ve smyslu směrna p. p. č. 975/5 v k. ú. Bolkov po dobu nice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
nejméně 10 let od ukončení realizace spojené s prodejem uhradí nabyvatel
projektu Naučné stezky sv. Barbory pozemku.
dle předložené projektové dokumen- Hlasování: 12-0-0
tace zpracované 01/14 ZO ČSOP Na- 1g1/6/2015 – budoucí prodej části
tura, quo vadis?, Praha 10.
pozemku p. p. č. 939/8 – trvalý travní
Hlasování: 5-0-0
porost o výměře cca 900 m2, k. ú. Rudník, za cenu 75 Kč/m2 (cca 67.500
RO doporučuje ZO:
Kč, ÚP „SV“ plochy smíšené obytné
1g/21/2015 – schválit prodej pozem- venkovské), ve smyslu směrnice č.
ku p. p. č. 641/12 – ostatní plocha 5/2008, přílohy č. 1. A to po kolaudaci
o výměře 136 m2, kat. území Arnul- novostavby RD na tomto pozemku.
tovice (Geometrickým plánem č. 289- Nabyvatel zajistí přístup na pozemek
70/2015 byla z p. p. č. 641/4 oddělena z důvodu oprav a údržby vodovodčást o výměře 136 m2, tímto vzniká ního řádu, bude zřízena služebnost
nová p. p. č. 641/12 o výměře 136 m2, inženýrské sítě na náklady žadatele.
která je předmětem prodeje), za cenu Náklady spojené s prodejem uhradí
75 Kč/m2 (10.200 Kč, ÚP-SV plochy nabyvatel pozemku.
smíšené obytné), ve smyslu směrni- Hlasování: 12-0-0
ce č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady 1g2/6/2015 – uzavřít smlouvu náspojené s prodejem uhradí nabyvatel jemní a budoucí smlouvu kupní na
část pozemku p. p. č. 939/8 – trvalý
pozemku.
travní porost o výměře cca 900 m2, k.
Hlasování: 5-0-0
1h/21/2015 – schválit prodej po- ú. Rudník, za účelem stavby rodinnézemků p. p. č. 526/9 – travní porost ho domu. Pokud nebude do 3 let reao výměře 88 m2 a p. p. č. 641/13 – lizována hrubá stavba RD, pozbývá
ostatní plocha o výměře 210 m2 (Ge- smlouva platnosti.
ometrickým plánem č. 289-70/2015 Hlasování: 12-0-0
byla z p. p. č. 641/4 oddělena část 1i/6/2015 – převod pozemků p. p. č.
o výměře 210 m2, tímto vzniká nová 5416 – trvalý travní porost o výměře
p. p. č. 641/13 o výměře 210 m2, kte- 2.096 m2, 497/2 – ostatní plocha o výrá je předmětem prodeje), vše v kat. měře 2.322 m2, st. p. č. 727/1 – zastaúzemí Arnultovice, za cenu 30 Kč/ věná plocha o výměře 75 m2, st. p. č.
m2 (7.365 Kč, ÚP-ZP plochy zeleně 728 – zastavěná plocha o výměře 63
a OM občanské vybavení) a cenu m2, p. p. č. 487 – ostatní plocha o vý75 Kč/m2 (3.938 Kč, ÚP-SV plochy měře 276 m2 p. p. č. 497/1 – ostatní
smíšené obytné), ve smyslu směrni- plocha o výměře 7.407 m2 a p. p. č.
ce č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady 497/3 – vodní plocha o výměře 1.351
spojené s prodejem uhradí nabyvatel m2 – vše v obci a k. ú. Rudník, do vlastpozemku.
nictví obce Rudník za celkovou cenu
Hlasování: 5-0-0
1.000.000 Kč. V případě nezájmu
1i/21/2015 – schválit prodej části pověřuje MO vypracováním návrhů
pozemku pozemku p. p. č. 3206/1 – alternativní trasy cyklostezky.
zahrada o výměře cca 280 m2 (bude Hlasování: 13-0-0
upřesněno GP), kat. území Rudník, 1k/6/2015 – vyřazení movitého maza cenu 75 Kč/m2 (ÚP-BH plochy by- jetku v hodnotě 556.433,50 Kč.
dlení),ve smyslu směrnice č. 5/2008, Hlasování: 13-0-0
přílohy č. 1. Náklady spojené s prode- 2a1/6/2015 – příspěvek na celoroční činnost TJ Rudník v celkové výši
jem uhradí nabyvatel pozemku.
435.000 Kč, přičemž na oddíl fotbalu
Hlasování: 5-0-0
2b/21/2015 –schválit dodavatelem připadá částka 283.000 Kč, na oddíl
projektové dokumentace na akci Ka- stolního tenisu 34.000 Kč, na oddíl
nalizace – II. etapa Rudník-Terezín volejbalu a nohejbalu 35.000 Kč, na
–pošta firmu Vodní Zdroje Ekomoni- oddíl florbalu 21.000 Kč, na lyžařský
torspol, s.r.o., IČ: 15053695, Píšťovy oddíl 3.000 Kč a na činnost VV TJ
820, Chrudim III, 537 01, za celkovou Rudník 59.000 Kč. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o pocenu 335.500 Kč bez DPH.
skytnutém příspěvku.
Hlasování: 5-0-0
Hlasování: 13-0-0
2a2/6/2015 – příspěvek na celoroční
Výpis usnesení z 6. zasedání
činnost SDH Arnultovice v celkové
zastupitelstva obce Rudník
výši 22.000 Kč. ZO pověřuje starostu
dne 28. 5. 2015
obce podpisem smlouvy o poskytnutém příspěvku.
Hlasování: 13-0-0
ZO schvaluje:
1a/6/2015 – uzavření Smlouvy o zří- 2b/6/2015 – rozpočtové opatření č.
zení věcného břemene č. sml. NET/ 4/2015, kterým se rozpočtové výdaje
OSNM/59/2015 PŘÍPOJKA mezi zvýší o 1.642.791,55 Kč a rozpočtospolečností RWE GasNet, s.r.o., vé příjmy se zvýší o 295.197,07 Kč.
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
(oprávněný) a obcí Rudník (povinný) prostředky na běžných účtech sníží
o 1.347.594,48 Kč.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 10-0-3
Hlasování: 12-0-0
1b/6/2015 – uzavření Smlouvy o zří- 2c/6/2015 – ZO po projednání
zení věcného břemene – služebnosti schvaluje celoroční hospodaření obce
číslo IE-12-2002881/1, název stavby Rudník a závěrečný účet za rok 2014,
Rudník-Terezín – rekonstrukce nn včetně zprávy o přezkoumání hospomezi společností ČEZ Distribuce, daření obce za rok 2014, bez výhrad.
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín Hlasování: 13-0-0
IV – Podmokly, (oprávněný) a obcí 2d/6/2015 – účetní závěrku obce
Rudník (povinný) a pověřuje starostu Rudník za rok 2014.
Hlasování: 13-0-0
jejím podpisem.
3a/6/2015 – dodavatelem zakázky
Hlasování: 12-0-0
1c/6/2015 – bezúplatný převod po- malého rozsahu pro akci PŘECHO-

Rudnické noviny | číslo 3/2015 | říjen 2015

DY PRO CHODCE na silnici II/325
v Rudníku firmu: MADOS MT s.r.o.,
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, za nabídkovou cenu 747.185,86
Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 13-0-0
3b/6/2015 – dodavatelem zakázky
malého rozsahu pro akci Rekonstrukce kotelny DPS Rudník č. p. 75 firmu
THERMONA KRKONOŠE s.r.o. za
nabídkovou cenu 403.530,61 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.
Hlasování: 13-0-0
3c/6/2015 – dodavatelem zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci Stavební
úpravy a technické zhodnocení
mostních objektů poškozených povodní v červnu 2013 firmu Ing. Pavel
Landsperský, za nabídkovou cenu
5.097.006,50 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.
Hlasování: 13-0-0
ZO neschvaluje:
1e/6/2015 – prodej části pozemku p.
p. č. 2347/29 – ostatní plocha o výměře cca 2 m2, k. ú. Rudník, za cenu 75
Kč/m2(cca 150 Kč, ÚP „SV“ plochy
smíšení obytné venkovské),ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č.1.
Ve prospěch obce zřídí kupující bezplatně na p. p. č. 2347/29 služebnost
inženýrských sítí – přípojky vody
a vodovodní řad IPE 110, splaškovou kanalizaci s výtlakem z čerpací
stanice, kabel NN mezi ČOV a čerpací stanicí a kanalizační přípojky,
pokud se po zaměření budou dotýkat
předmětné části pozemku. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
Hlasování: 0-12-0
1j/6/2015 – vypořádání majetkových nároků spojených s ukončením
nájemní smlouvy k ŘRD č. p. 553,
Rudník.
Hlasování: 13-0-0
ZO odkládá:
1h/6/2015 – tento bod na 7. jednání
ZO, které se bude konat 25. 6. 2015.
Projednání bude předcházet jednání
všech zúčastněných stran na stavebním úřadě, které svolá obec.
Hlasování: 13-0-0
Výpis usnesení ze 7. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 25. 6. 2015
ZO schvaluje:
2a/7/2015 – prodej části pozemku p.
p. č. 13/3 – ostatní plocha o výměře
cca 100 m2 (bude upřesněno GP), kat.
území Javorník v Krkonoších, za cenu
30 Kč/m2 (ÚP-ZP plochy zeleně), ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
Hlasování: 12-0-0
2b/7/2015 – prodej 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),
za cenu 30 Kč/m2 (6.090 Kč, ÚP-ZP
plochy zeleně), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1, + cena vzrostlých
stromů (5.000 Kč) . Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(GP + návrh na vklad).
Hlasování: 12-0-0
2c1/7/2015 – směnu částí pozemků
p. p. č. 1815/1 – trvalý travní porost
o výměře cca 90 m2 (bude upřesněno
GP) v k. ú. Rudník a ve vlastnictví
obce Rudník a p. p. č. 1815/4 – trvalý travní porost o výměře cca 90 m2
(bude upřesněno GP) v katastrálním
území Rudník.
Hlasování: 12-0-0
2c2/7/2015 – uzavřít Smlouvu
o budoucí směnné smlouvě na části pozemků p. p. č. 1815/1 – trvalý
travní porost o výměře cca 90 m2
(bude upřesněno GP) v k. ú. Rudník
a ve vlastnictví obce Rudník a p. p.

č. 1815/4 – trvalý travní porost o výměře cca 90 m2 (bude upřesněno GP)
v katastrálním území Rudník.
Hlasování: 12-0-0
2d/7/2015 – ZO revokuje (ruší) část
usnesení č. 4a6/24/2014 ze dne 6.
5. 2014, a to podmínku zřízení VB
přístupu na pozemek p. p. č. 1175
(Yale Real Estate s.r.o., oprávněný ),
původní podmínky prodeje zůstávají,
a to prodej pozemku p. p. č. 211/1 –
ostatní plocha o výměře 408 m2, kat.
území Javorník v Krkonoších, Josefu
Horáčkovi, bytem Pod Strání 533,
500 06 Hradec Králové 6, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Bude zřízeno věcné břemeno přístupu na pozemek p. p. č.
212/2. Kupující bude ve smlouvě upozorněn, že k předmětnému pozemku
bylo obecním úřadem v Rudníku jako
stavebním úřadem vydáno dne 1. 12.
2005 pod čj. OSÚ/RU/520/05-K stavební povolení na stavbu Rekreační
domky – Javorník, i když k realizaci
této stavby dosud nedošlo, jakož i na
to, že podle tohoto stavebního povolení byl jedním z podkladů pro jeho
vydání i souhlas prodávajícího s provedením zmíněné stavby na předmětném pozemku. Tento souhlas přechází s převodem vlastnického práva
k předmětnému pozemku na kupujícího, který se zavazuje ho i nadále
respektovat. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 10-0-2
2e1/7/2015 – ukončení smluvního
vztahu k řadovému RD č. p. 553 Rudník, a to dohodou.
Hlasování: 12-0-0
2e2/7/2015 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na řadový
RD č. p. 553, Rudník.
Hlasování: 12-0-0
2f/7/2015 – podání žádosti o úplatný
převod pozemků st. p. č. 621/2 – zastavěná plocha o výměře 1.349 m2
(na které stojí část budovy s číslem
popisným 407, stavba občanského
vybavení – ZŠ a MŠ + kanalizační
potrubí) a p. p. č. 524/2 – ostatní
plocha o výměře 1.666 m2(na které je
umístěn septik pro objekt ZŠ a MŠ +
kanalizační potrubí), vše v obci a kat.
území Rudník, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního
pracoviště Hradec Králové na obec
Rudník.
Hlasování: 12-0-0
3a/7/2015 – rozpočtové opatření č.
5/2015, kterým se rozpočtové výdaje
zvýší o 735.926,00 Kč a rozpočtové
příjmy zvýší o 400.000,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 335.926,00 Kč.
Hlasování: 12-0-0
4a/7/2015 – dodavatelem zakázky
malého rozsahu pro akci Oprava
komunikace – Barrandov firmu U-stav ck, s.r.o., za nabídkovou cenu
481.712 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.
Hlasování: 12-0-0
4b/7/2015 – znění veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace spolkům
dle usnesení ZO
č.
2a1/6/2015,
2a2/6/2015,
3a2/5/2015, 3a4/5/2015 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 12-0-0
4c1/7/2015 – úhradu částky 63.926
Kč společnosti Aquasys spol. s r.o., IČ:
25344447, v rámci vypořádání nákladů vynaložených společností Aquasys
s.r.o. po uzavření smlouvy o dílo na
výstavbu kanalizace Rudník-Arnultovice do jejího zrušení dohodou.
Hlasování: 12-0-0
ZO pověřuje:
3b/7/2015 – finanční výbor a kontrolní výbor prověřením způsobu odměňování zaměstnanců obce Rudník.
Hlasování: 12-0-0
4c2/7/2015 – starostu vymáháním
částky 63.926 Kč prostřednictvím advokátní kanceláře od firmy zajišťující
výběrové řízení na dodavatele zakázky
Kanalizace Rudník-Arnutovice.
Hlasování: 12-0-0
Připravila Kamila Vejdělková
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UŽ ZASE NÁS BUDILI HASIČI
(dokončení ze str. 1)

Současnou techniku, která se
zúčastnila již zmiňované spanilé jízdy, si především děti mohly
prohlédnout v autoparku, kde
jim je jednotlivé posádky ochotně otevřely a představily. Další
techniku pak mohli návštěvníci
vidět přímo v akci. Přistavená
vysloužilá felicie posloužila nejprve pro ukázku vyproštění osob
z havarovaného vozidla a následně vzplála, aby hasiči mohli
předvést bleskové hašení hořícího vozu. Policejní psovod pak nechal vyniknout svého čtyřnohého
svěřence, který neomylně určil
látku, pomocí které bylo auto zapáleno.
Program poté pokračoval zábavným programem, ve kterém
vystoupily kapely Barbarella,
ŽIBR a Black Jack. Po setmění
následovala laserová a ohňová
show a přítomní se bavili až do
pozdních nočních hodin.
DEN DRUHÝ

V neděli 4. října oslavy pokračovaly v Arnultovicích, kde v 11
hodin byla v hasičárně otevřena
zcela nová školicí místnost, která bude sloužit jako zázemí pro
zdejší hasiče. Ta byla vytvořena
z půdních prostor svépomocí
členů SDH za podpory obce. Zájemci z řad veřejnosti si ji mohli
prohlédnout společně s celou
budovou hasičárny včetně garáží, kde byly vystaveny propriety
jako stříkačky, žáruvzdorné oděvy nebo vysílačky a v neposlední
řadě i kronika SDH. Na sále zahrál k pohodě folklorní soubor
Horálek, občerstvení bylo po celou dobu zajištěno, takže oslavy
mohly dospět do svého zdárného
konce.
Pavel Voňka
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Více fotek a videa k akcím na této dvoustraně najdete na www.anves.rajce.idnes.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Po právu je sv. Václav patronem
české země. My jsme ocenili to,
že na naše slavnosti neposlal
špatné počasí v podobě deště.
Trocha větru nás v Podkrkonoší určitě neporazí.
Zábavné odpoledne zahájili
Hannibal z Valdštejna s chotí,
panem starostou a čestnou stráží
našich hasičů. Společně všechny přítomné pozdravili a předali
slovo komentátorovi dne Slávku
Šmídovi. Postupně se na pódiu
vystřídaly kapely s pestrou nabídkou hudebních stylů a každý z nás
si přišel na své. Pro starší generaci nám na pódiu zahrály kapely
Krakonoška a K-band a pro tu
mladší tu byly skupiny Traband,
Znouzectnost a Vaťák a následná
oldies party v klubu 51. Krásným
zpestřením mezi kapelami bylo
vystoupení žáků ZUŠ Hostinné
Saxy baby. Nezapomenutelným
zážitkem se stalo rovněž vystoupení našich odvážných rudnických
akvabel nebo umělecké vyřezávání pánů s motorovou pilou. Po
dobu oslav probíhala v prostorách
jídelny DPS výstava Sport v Rudníku 1886–2015, kterou pro nás
z velké části připravil Pavel Voňka.
V průchodu na obecní úřad jste
mohli hlasovat o nejzdařilejší dětskou kresbu koruny sv. Václava.
Své místo si našly malé i větší děti
u výtvarných dílniček, malování

na obličej, broušení skla u Petra
Boháčka nebo sladce voňavého
stánku s trdelníkem. Mohly se
vydovádět na kolotoči, skákacím
hradu nebo jízdě na koních od
Hanky Stránské. K pohodovému posezení určitě dopomáhaly
všechny stánky s pochoutkami
a nápoji, ve kterých jsme měli do
pozdních hodin možnost skvěle
vybírat. Můj obrovský dík patří
kulturní komisi za skvělou práci,
všem lidem, kteří se na Svatováclavských slavnostech podíleli,
a hlavně vám všem, kteří jste se
s námi přišli bavit a užít si krásný
den.
Těšíme se na vás příští rok
a oceníme každý nový nápad, který by tuto slavnost obohatil.
Za kulturní komisi Miroslav Sedláček
Foto Pavel Voňka, Anděla Veselá

DEN OTCŮ
O slunné sobotě 11. 7. 2015 se
konal již pátý ročník tradičního
Dne otců. Pořádal ho ve spolupráci s obcí spolek Domov – pro
náš Rudník. Letos se přihlásil rekordní počet závodníků, a sice 26,
tedy 13 týmů. Klání začalo ve 13
hodin losováním dvoučlenných
skupin. Soutěžilo se v pěti disciplínách. Prvním úkolem bylo v co
nejkratším čase zvládnout triatlon – tedy jízdu na kole, plavání
v bazénu a běh. Druhou disciplínou byl hod palicí do dálky, třetí
zastávkou v pětiboji byl běh s plným sudem piva na čas. Jako čtvrtý úkol čekal na soutěžící týmy
tzv. trakař, který známe všichni
ze školky, a na páté zastávce byl
všemi ročníky prověřený moták.
Nutno dodat, že součástí všech
disciplín bylo vypití piva a pro
nezletilé nebo řidiče pita na čas.
V družstvech byli nejlepší místní
kluci Jarda Korda a Bohouš Vrablík a druhý zmiňovaný se stal také
nejlepším jednotlivcem a odnesl
si pro tuto příležitost broušený
půllitr od Petra Boháčka. Celým

odpolednem a večerem nás doprovázel bohatý kulturní program na pódiu. Den otců se tedy
povedl a již teď se těšíme na další
ročník, který bude opět druhou
červencovou sobotu.
Za organizátory Aleš Maloch
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SELSKÉ KLÁNÍ
První zářijová sobota patřila
tradičnímu Selskému klání.
Letošní soutěžní odpoledne se
odehrávalo na Bolkově. Stejně jako
loni, tak i letos nám počasí přálo.
Přišlo se podívat zhruba 100 lidí,
kteří vytvořili příjemnou sousedskou atmosféru, která k tomuto
klání bezesporu patří. Kouzlo celému klání dává dobové oblečení soutěžících, kteří i soutěží v tradičních

disciplínách, jako je sekání a vyžínání trávy, mlácení cepem, střelba
z luku a nošení vody ve džberech.
O pohodovou atmosféru se
postaralo místní duo muzikantů
Anděla Veselá a Petr Boháček. Děkujeme všem za podporu tohoto
sousedského klání a těšíme se na
další ročník.
Organizační tým,
z.s. Domov – pro náš Rudník
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HANNIBALOVY RODOKMENY
Na Svatováclavských slavnostech se pravidelně
setkáváte s renesančním šlechticem Hannibalem z Valdštejna, který byl významným vzdělancem a politickým činitelem
své doby. Spolu s manželkou
Kateřinou učinili z Rudníku,
tehdy Heřmanových Sejfů, sídlo svého panství. Mimo jiné ve
spolupráci s italským stavitelem Carlem Valmadim vybudovali zámek zdobený sgraffiti
a přestavěli kostel – opatřili ho
věží a vnitřek emporami (galeriemi).
V rozhovorech, které vede každoročně Hannibal při zahájení
Slavností se starostou obce, vám
odkrýváme další a další stránky
jeho mnohostranné osobnosti.
Letos se Hannibal zmínil o své
velké vášni, kterou byla genealogie čili zkoumání rodových
vztahů. Své poznatky o genealogii a heraldice Valdštejnů publikoval v knize Stemmatographia,
díky níž se mu dostalo uznání
mezi učenci. Své sídlo vyzdobil
rozměrnými obrazy rodokmenů nejen svého rodu, ale také
Krista a českých panovníků.
Můžeme se jen domýšlet, zda
byly pýchou jídelny, nebo jiné
reprezentativní místnosti, třeba
knihovny. Ze zámku zbyla pouze torza zdí, identifikovaná při
stavebně-historickém průzkumu
pivovaru. Jak přesně zámek vypadal, nevíme. Proto je nadmíru
cenné a s odstupem času až neuvěřitelné, že se dva ze tří obrazů dochovaly do dneška. Spolu
s renesanční křtitelnicí v kostele
sv. Václava z roku 1607 jsou jedněmi z mála dochovaných předmětů, jichž se Hannibal kdysi

dotýkal. Obrazy dnes zdobí zasedací síň Krkonošského muzea
ve Vrchlabí v bývalém klášteře
augustiniánů. Jejich cesta do
muzejní sbírky vedla přes panskou oratoř kostela sv. Václava,
kam byly roku 1894 umístěny
z iniciativy učitele Karla Holuba. (Mimochodem – v rámci
probíhajících církevních restitucí o jejich navrácení žádala
římskokatolická církev.
Neúspěšně.) V Krkonošském muzeu se obrazům dostává nejen
odborné péče, ale aktuálně také velmi kvalitní fotodokumentace, prováděné v rámci
projektu digitalizace
muzejních sbírek, jehož výstupem bude
zveřejnění muzejních
předmětů v internetové
databázi. My vám fotografii jednoho z nich,
rodokmenu Valdštejnů, byť v miniaturním
měřítku, přinášíme již
nyní.
Původní rozměr obrazu činí 213 x 175 cm.
Neznámý autor zobrazil
technikou olejomalby
na plátně rodokmen
Valdštejnů od roku 1252
neboli „Genealogia baronum a Waldstein ab
anno Domini 1252“
(viz nápis vpravo dole)
jako rozvětvený buk, na
jehož kořenech spočívá zakladatel rodu, Jan
z Valdštejna, a jehož
kmen i větve nesou medailony jeho mužských
nástupců. Jejich jména,
přídomky,
případně

BUDOU V KOSTELE PRAVIDELNÉ MŠE?
Jste věřící a mrzí vás, že se
v kostele sv. Václava konají mše
pouze o pouti a o Dušičkách?
Pokud chcete tento stav změnit
a přispět k navrácení duchovního života do našeho kostela,
přihlaste se nám.
Váš projevený zájem bude
sloužit jako podklad pro jednání
s panem farářem Stanisławem Sikorou z Římskokatolické farnosti
v Hostinném, který má Rudník ve
správě. Rádi bychom dojednali
konání mše jedenkrát měsíčně.
Zájemci (i přespolní), prosíme,
hlaste se do 30. 11. 2015 e-mailem (pav.licek@seznam.cz nebo
ohajkova@email.cz) nebo tele10

fonicky (499 440 036 nebo 606
121 904 –tajemník OÚ). Uvítáme
i vaše další podněty.
Olga Hájková a Pavel Licek

tituly či jiné upřesňující životní
údaje jsou uvedeny pod nimi. Rok
vzniku obrazu (MDLXXXXV,
tedy 1595) je na spodním řádku
v rámečku vedle Janovy pravé
ruky spočívající na rodovém znaku. Tímto datem zároveň končí
genealogický strom, jehož vrchol
tvoří medailony synů Viléma
z Valdštejna z hostinské větve
rodu. Rám obrazu se bohužel ne-

dochoval. Velmi podobný obraz
včetně rámu by měl být umístěn
v kostele sv. Bartoloměje v městečku Dobrovice u Mladé Boleslavi, které také patřilo Valdštejnům.
Jedná se ovšem o informaci z roku
1931. Proto pokud tamní kostel
navštívíte, dejte nám o existenci či
neexistenci obrazu vědět.
Olga Hájková

VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE
Za celou redakční radu Rudnických novin musím říci, že
jsme zklamáni zájmem občanů
o soutěž. Už při samotném nápadu na letní fotosoutěž byla na
redakční radě poznat obava, jak
se bude ta záplava fotek z mobilů
hodnotit. Přeci jen léto bylo
na samém začátku a v obci
bylo tolik zajímavých věcí
na focení. K našemu velkému překvapení nám do
soutěže přišla pouze jedna
jediná fotka. Fotku truhlíku plného krásných kytiček
zaslala paní Jana Stránská
z Bělidla, která se jako jediná soutěže zúčastnila,
a tudíž se stala i vítězkou.

Každému vítězi náleží medaile
a věcný dar, a tak redakční rada
paní Stránské předala balíček vitaminů v hodnotě 700 Kč.
Gratulujeme a vážíme si vašeho zájmu!
Redakční rada
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STŘÍPKY Z RUDNICKÉ HISTORIE
STŘÍPEK PRVNÍ
– VZNIK A NÁZEV OBCE

STŘÍPEK DRUHÝ
– HRANIČNÍ ZMĚNA

Místo osídlené již ve 12. století
a později nazývané Hermann Seiffen, Hermonseyffen či Hermannseyff (nezapomeňme na tehdejší
německé osídlení) svou zakládací
listinu s letopočtem
a názvem, tak jako
mnoho tehdy vzniklých obcí, nemá.
Místní
německá
kronika uvádí, že
název obce byl písemně zmíněn již
v roce 1350, připouští však i rok 1354.
Pro druhý letopočet
je důkazů o něco více.
Název se posléze ustálil na
německém tvaru Hermannseifen, česky zněl Heřmanovy Sejfy.
V roce 1952 vlivem poválečných
nálad dostává obec název Rudník. Docela pěkné jméno. Někteří
srandisté se jej občas na vjezdní
tabuli snažili vylepšit počátečním
velkým „H“, avšak neúspěšně.
Dobře jim tak. Že?

K Rudníku patřily i Lázně
Fořt, Fořt a Čistá v Krkonoších.
S Černým Dolem hraničil za
budovou bývalé Menčíkovy továrny v Čisté. Po jednáních mezi
obcemi v roce 1963
a volbách v roce
1964 dochází ke
změně. Roku 1964
Fořt a Čistá přecházejí pod Místní
národní výbor Černý Důl, Lázně Fořt
zůstávají součástí
Rudníku. A jaké
důvody k tomu vedly? Ve všech třech
místech
hospodařil
Státní statek Lánov, zastavěné území tvořilo téměř komplexní celek, spádovou obcí pro
nákupy, kulturu a společenský
život byl Černý Důl. A navíc se
perspektivně na rozšířeném katastru počítalo s další bytovou
výstavbou. Ovlivnilo ji tehdejší
otevření lomu v Černém Dole

pro vápenku v Kunčicích. Změna to byla vskutku prospěšná.
Co říkáte? Nu a Fořt nás navede
tzv. oslím můstkem k střípku třetímu, zdánlivě odtažitému, ale
opravdu jen zdánlivě.
STŘÍPEK TŘETÍ
– DOMOV V LÁZNÍCH FOŘTU

Nahlédněme do Řecka. To se
dnes zmítá v ekonomické i politické krizi, ale my se spíše zaměřme na Řecko ve druhé polovině
40. let 20. století. Proč? A v regionálních novinách? Uvidíte.
V roce 1944 osvobodili Řecko
z německé okupace Britové. Stalin tehdy pomoc řeckému partyzánskému odboji neposkytl. Vyháněl německá vojska z polského
území. V letech 1946 až 1949,
kdy se Evropa vzpamatovávala
z válečných útrap, v Řecku znovu
zahořela válka – tentokráte válka
občanská. Partyzánské levicové
síly, jež za 2. světové války bojovaly s německými okupanty, teď
po čtyři roky sváděly boje s přívrženci monarchistické vlády pod-

porované Velkou Británií a USA.
Neúspěšně! Po jejich porážce
odcházejí tisíce Řeků do exilu.
V domovině jim hrozí pronásledování a smrt. Do ČSR tehdy přišlo těch tisíců d e s e t! Republika
jim poskytla práci i bydlení. Pomoc nabídly i další evropské státy. První etapa emigrace se nazývala „ dětská“. Zahrnovala 3750
dětí, které musely opustit svůj
domov a hledat ho jinde. Nalezly
ho – a tady jsme již regionální –
i u nás ve Fořtu. Ubytováno bylo
60 až 70 řeckých dětí „zvlášť tělesně oslabených, event. ohrožených TBC“. Podle pamětníků byl
domov dětí umístěn ve vile Marie
v Lázních Fořtu. Vedle řeckých
dětí tu pobývaly i děti francouzské a snad i jiných národností.
Starali se o ně manželé Pražákovi. V roce 1953 byl dětský domov
přestěhován do Dolního Lánova.
V 80. letech 20. století, kdy se politická situace v Řecku zlepšila,
se Řekové vraceli domů. Mnozí
však zůstali u nás.
Stanislav Wajsar

OBNOVA VÁLEČNÉHO POMNÍKU
V podzimním čísle loňských
Rudnických novin jsme poprvé, tehdy v souvislosti se stým
výročím 1. světové války, nadnesli myšlenku obnovy zničeného pomníku jejím obětem
v Rudníku jako důstojné připomínky těch, kteří v naší obci
do roku 1945/46 žili a z Velké
války se do svého domova již
nevrátili.
Zrekapitulujme pouze krátce,
že pomník byl vybudován před
budovou pivovaru v roce 1934.
Sestával ze tří částí – na dvou
postranních byly umístěny černé desky se jmény padlých a nezvěstných, středová část nesla
nápis „Gewidmet unseren Heimatsöhnen“ (Věnováno našim
synům) a byla korunována přilbou s dubovým listem. Po roce
1945 byl pomník v souvislosti
s vysídlením německého obyvatelstva zničen. Místo, kde stával,
připomínají jen zbytky kamenné
zídky, která jej obklopovala. Díky
německým krajanům se podařilo
zachránit a na bezpečné místo
uložit nápisové desky a v loňském
roce byl při odklízení následků
povodně náhodně objeven takřka
nepoškozený středový díl pomníku s věnováním.
Rok se s rokem sešel, a tak dovolte, abych vás seznámila s kro-

ky, které byly v této věci učiněny.
Zimní měsíce se nesly ve znamení projektových příprav. Ve
spolupráci s panem Theodorem
F. Müllerem – zástupcem našich
krajanů a autorem vlastivědné
publikace Ortsbuch Hermannseifen – jsme nejprve shromáždili dohledatelné dobové fotografie a stavební plány pomníku.
Z těchto podkladů vyšel při
tvorbě návrhu nového pomníku
trutnovský kamenosochař a restaurátor Petr Beneš, který má
s tímto typem památek zkušenosti (obnovoval např. válečný pomník v zaniklých Sklenářovicích
u Mladých Buků či nedávno na
Babí). Diskuse o konkrétní podobě pomníku přinesla rozhodnutí,
že nový pomník nebude přesnou
kopií pomníku původního, ale
bude vytvořena napodobenina,
ze které bude patrný jeho poválečný osud. Nový pomník bude
vycházet z tvarosloví pomníku
původního (bude však proporčně
mírně zjednodušen) a budou do
něj zakomponovány dochované
části. Středový blok s věnováním
bude zvýrazněn olemováním
zlatou linkou a zachován v autentickém „omláceném“ stavu.
Do nových dílů budou vsazeny
dochované nápisové desky. Pomník bude umístěn na původním
pozemku, torzo obvodové zídky

Rudnické noviny | číslo 3/2015 | říjen 2015

bude zrušeno a nahrazeno zelení
oddělující vizuálně pomník od
chátrající budovy pivovaru.
V letních měsících jsme společně s Th. Müllerem sepsali žádost
o spolufinancování obnovy pomníku Česko-německému fondu
budoucnosti, který podporuje
projekty zaměřené na znovuobnovování dobrých vztahů mezi
Čechy a Němci. 15. srpna byla žádost podána a v prosinci bychom
měli znát rozhodnutí. Pokud vše
klapne, samotná obnova pomníku bude realizována v první polovině příštího roku a jeho slavnost-

ní odhalení proběhne 2. července.
To už ale předbíháme...
Uveďme na tomto místě ještě, že obnova pomníku včetně
výsadby zeleně je vyčíslena na
305 400 Kč bez DPH. Vedle Fondu budoucnosti (hradí max. 50 %
nákladů) se na ní bude podílet
obec Rudník, němečtí krajané
a vy, občané Rudníku, kteří jste
na ni přispěli formou dobrovolného vstupného na loňských Svatováclavských slavnostech. Ještě
jednou děkujeme.
Olga Hájková
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Nový školní rok jsme opět započali s několika novinkami v oblasti materiální i personální.
Na školním pozemku je dětské hřiště dovybaveno dalšími
dvěma herními prvky – lanovou
pyramidou a prolézačkou, upevněním branek a novým pletivem
tam získalo konečnou podobu
také fotbalové hřiště. Dokončuje
se pískoviště, které využije především školní družina. Na školní
zahradě jsme se zbavili dalšího
zbytečného křoví. V 1. třídě proběhla oprava podlahy, položení
lina, vymalování a vybavení novými skříněmi. Vymalovaná a s novým linem je sborovna 2. stupně
a také sedmá třída. Na druhém

stupni mají žáci ve třídách nové
skříňky. Ve vestibulu jsme byli
zvyklí vídávat kruhové hodiny
propojené se zvoněním. Bohužel jsou rány zubu času mnohdy
neléčitelné a hodiny bylo třeba
vyměnit. Všimněte si nových,
digitálních, ukazujících kromě
času také datum a venkovní teplotu. Vyměnit jsme museli též
telefonní ústřednu. V případě
nepřijetí hovoru v ředitelně bude
hovor automaticky přepojen do
kanceláře paní Čepkové. V MŠ
jsou vymalovány některé třídy
a chodby, na zahradě mají děti
nový altán. Ve školní jídelně jsou
nové dveře do jídelny a na toalety dívek i chlapců. V personální
oblasti nastala změna na pozici

NOVÁ PRVNÍ TŘÍDA

Školní rok jsme zahájili ve
třídě, kterou jsme pro tak významný den našich prvňáčků
pěkně připravili.
Do lavic zasedlo 23 prvňáčků:
Abelyová Izabela, Blažková Eliška, Glos Filip, Hampl Jakub, Horní Jiří, Kadét Mathias, Kaplanová
Emílie, Klacek Tadeáš, Klápšťová
Mariana, Korda Jakub, Korda
Jaromír, Kozman Adam, Kozman Filip, Makulová Natálie,
Mánková Jana, Pažout Milan,
Polák Filip, Rodr Mikuláš, Smetáková Martina, Stelčovská Nela,
Švajdlerová Lucie, Teplá Johana
a Veselý Daniel.
Děti přivítala třídní učitelka
Mgr. Dagmar Hlavová, ředitelka školy Mgr. Alice Kuhn-Gaberová a starosta naší obce Ing.
Aleš Maloch. Obdarovali je kufříčky s různými užitečnými pomůckami a drobnostmi, např.
svítící vestou, náramkem, měřítkem, obrovským kornoutem
bonbonů a pamětním listem.
Zahajovací den se vydařil a snad
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učitelky angličtiny. Pevně věřím,
že tentokrát na delší čas než jen
jeden školní rok přišla paní Renáta Šindelářová. Ve školní kuchyni
vystřídala paní Mílu Lhotovou
nová kuchařka, paní Marta Šedivá Hrůzová. V mateřské škole,
v oddělení Berušek, pracuje paní
učitelka Lenka Peterová.
Ve škole jsme díky projektu EU,
tzv. Výzvě 56, obohatili naši školní knihovnu o současné tituly pro
děti a mládež. Z učebny hudební
výchovy jsme všechny knihy přemístili do místnosti v suterénu,
vedle školní dílny. Podle reakcí
žáků při jejich stěhování se zdá,
že poutavé obaly nových knih čtenářskou zvědavost vzbudí. V rámci této Výzvy 56 vyjede 40 žáků
2. stupně na týdenní jazykový
pobyt do Londýna. Úspěšní jsme
byli také s další žádostí o evropský
grant – Výzvou 57, díky které si
částečně obměníme a trochu doplníme školní dílny, aby chlapci
v hodinách pracovních činností
mohli plnohodnotněji vyrábět.
V rámci tohoto projektu se žáci
2. stupně spolu s paní učitelkou
zapojí do rozvoje ústních komunikačních dovedností v oblasti
anglického jazyka formou řízené,

kombinované a individualizované
výuky (blended learningu), zohledňující jejich aktuální úroveň
jazykových znalostí. Do 9. třídy
jsme umístili dataprojektor, čímž
se v další třídě připravily podmínky pro poutavé učení. Před školou
si žáci zahrají fotbal mezi novými
a pevně ukotvenými brankami.
Zájmové vzdělávání ve škole zajišťují: DDM Hostinné, paní učitelka Kateřina Ďurechová a pan
Miroslav Khuda, instruktor šidókan karate. Jaký školní rok nás
tedy čeká? Určitě vytvoříme podmínky pro motivaci a následné
zapojení do činnosti snad všech
našich žáků. Věřte však, že i přes
sebemodernější technologii, která žákům nabídne množství informací nebo tzv. zábavné učení, zůstává vítězem pravidelná příprava
do školy, inspirující zázemí doma
a dovednost občas překonat sám
sebe. Tím naši mladou generaci
připravíme do života tak, aby se
mohla úspěšně realizovat. Přeji
nám všem, dětem i zaměstnancům školy, bezproblémové plnění
povinností a příjemnou týmovou
spolupráci.
Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

se i všem líbil.
Nyní jsou děti ve třídě uspořádány do kruhu, takže všichni
sedí vlastně v první lavici. V prvním čtvrtletí se děti učí prostorové orientaci, se kterou stále
ještě někteří bojují, čekají je první
písmenka M, L, S, P, A, E, I, O,
U a z nich první slabiky. V matematice přiřazují k počtu do 5
i správné číslice, řadí předměty
od nejmenšího po největší, určují pořadí... Děti také hodně cvičí,
uvolňují si ručičky a trénují uvolňovací cviky na zemi na velkém
papíře, na tabuli mokrým štětcem a nakonec do svých sešitů.
Mezi dětmi jsou velké rozdíly, ale
celkově třída působí samostatně
a šikovně. V úterý 22. 9. 2015
absolvovaly s celým 1. stupněm
atletický den na hřišti ve Vrchlabí
a všechny disciplíny děti výborně
zvládly. Další úterý 29. 9. 2015
jely na výlet do Lesa Království.
Na dětech je vidět, že se do školy
těší, a já se těším na ně.
Dagmar Hlavová, třídní učitelka
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jsme teprve na začátku nového školního roku, ale i přesto
se již konaly některé sportovní
aktivity pro naše žáky.
Tak jako i jiné roky proběhly
dva projektové sportovní dny
na atletickém stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí. Žáci
1. i 2. stupně mohli zakleknout
na skutečných běžeckých dráhách, zazávodit si ve vrhačském
sektoru či ve skoku dalekém a vysokém a předvést učitelům i spolužákům své sportovní nadání.
Ujali se toho s vervou a s velkým
nadšením a odpovídaly tomu

i jejich výkony. Nejlepší z nich si
vysloužili nominaci na 18. ročník
Krkonošských sportovních her,
což je přebor škol Vrchlabska
právě v atletických disciplínách.
A nutno dodat, že ani zde jsme se
neztratili a obsadili několik předních míst. V současné době se
rozbíhají i další soutěže zejména
v míčových hrách (např. fotbalový Coca-Cola Cup 2016 – školský
pohár), a tak doufáme, že vás
i v dalších vydáních budeme moci
informovat o úspěších našich
žáků na sportovním poli.

DRUŽINOVÝ TÁBOR
Letošní tábor byl opravdu rekordní – a to ve všech směrech.
Sešlo se nejvíce dětí za celou
dobu, co tábor pořádáme. Na výšlapy, do bazénu a na výlety se vypravilo 32 dětí. Rekordní byl také
počet dospělých, kteří nám pomáhali na děti dávat pozor nebo
jim připravili večeři po čtvrtečním výletu. Všem moc děkujeme.
Jedinečné bylo i počasí a v nepo-

slední řadě i děti. Byly opravdu
úžasné. Splnili jsme všechny
naplánované akce, a ještě jsme
si užili vycházky po Špindlerově
Mlýně, koupání v bazénu, plno
her, soutěží. Nechyběla ani diskotéka a program připravený
dětmi. I když byl ve velkém počtu,
hodnotíme tento tábor jako jeden
z nejpovedenějších.
Lenka Kollárová a Petra Sekerková

Mgr. Vladimír Tremer

ŠKOLNÍ KNIHOVNA V NOVÉM
Začátkem letošního školního
roku se konečně uvolnily prostory pro novou školní knihovnu.
Místnost se nachází v suterénu
poblíž školních dílen a kuchyňky.
Není nijak zvlášť veliká, ale je vymalovaná příjemnými barvami
a díky velkým oknům i dostatečně
slunná. Ideální a klidné místo pro
malé i velké čtenáře.
Hned druhý týden školy jsme
se se staršími žáky pustili do stěhování. Bylo to sice náročné na
fyzičku především našich chlapců a také na organizaci práce, ale
máme šikovné děti i učitele a brzy
byly knížky na svém novém místě. V učebně hudební výchovy se
rázem uvolnila spousta místa.

Co je ale důležité, kromě „starých“ knížek si teď v naší knihovně mohou žáci vypůjčit na 450
úplně nových, moderních titulů, které naše škola získala díky
projektu Evropské unie s názvem Výzva 56, do kterého jsme
se přihlásili. Odměnou nám bylo
právě obohacení naší školní
knihovny. Cílem projektu je přilákat děti zpět ke knížkám, což
se myslím povedlo, protože už
během stěhování si mnozí žáci
vyhlédli knížku, která je zaujala,
hned si ji vypůjčili a pustili se do
čtení. Jak radostná chvíle pro
nás češtináře!
Mgr. Lucie Švábová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Letošní krásné teplé léto si jistě
všichni moc pěkně užili.
1. září jsme přivítali v nově vymalované a vyzdobené školce 24
nových dětí a paní učitelku Lenku
Peterovou, která nastoupila do
třídy Berušek.
Ve školce jsme všichni kamarádi – tímto tématem jsme opět
zahájili nový školní rok. Vzájemné poznávání dětí a seznámení
s prostředím netrvalo dlouho
a mohli jsme začít obdivovat dary
podzimu, na které je toto období
velmi bohaté. Pozorování, prak-

tické poznávání, tvoření, pohybové hry, říkadla a písničky v podzimním duchu mají všichni rádi.
V říjnu k nám přijede se svou
pohádkou Míček Flíček kašpárek
Nazdárek a další pohádka Jak šel
kozlík do světa nás čeká v listopadu.
Malí sportovci budou každou
středu až do Vánoc navštěvovat
sportovní školičku. Stále tedy
máme plno nových věcí, na které
se můžeme těšit.

Rudnické noviny | číslo 3/2015 | říjen 2015

Hodně barevných dní
přejí děti a učitelky z MŠ
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SPORT

CVIČENÍ
V TĚLOCVIČNĚ

PRO DĚTI
I RODIČE

PŘIJĎTE SE
(ORIENTAČNĚ)
PROBĚHNOUT!
Nebojte se trochu proběhnout
a pobloudit po lese s mapou v ruce!
Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Přijďte se s námi protáhnout,
zasportovat si a zahrát hry

v sobotu 24. října 2015

Každou středu ve školní
tělocvičně v Rudníku
od 17:00 do 18:30
Určeno pro nejmenší děti od
půl roku do školního věku.
Tatínkové a starší sourozenci
jsou vítáni.
Vstupné dobrovolné.
Těší se na vás naše TLUPA
Mob.: 605 176 853
(Gabriela Bendová)

Rudník / Dlouhý les

Shromaždiště:
Rudník – Leopoldov, č.p. 58, GPS: 50.5861858N, 15.7551442E
Prezentace: 8:45–9:30 hod.
Jako kategorie „P“– příchozí / startovné 50 Kč
S sebou: sportovní oblečení / obuv na běhání do lesa
/ rodinu, kamarády, ...
Srdečně zve oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov.
Akci podporuje Obec Rudník.

w w w. d i v i l i d i . c z

RUDNICKÝ SPORT NA VÝSTAVĚ
Stalo se tradicí, že při příležitosti Svatováclavských slavností mají jejich návštěvníci
možnost zhlédnout tematickou
výstavu. Někdy je námětem historie Rudníku, jindy proběhne
výstava současných rudnických fotografů. Letos padla volba na sport.
Výstava Sport v Rudníku
1886–2015 přinesla na dvanácti
panelech připomínku toho, jak to
v naší obci se sportem bylo. Počáteční rok odkazuje na vznik první
německé tělocvičné jednoty, další
panel se věnoval budově dnes už
neexistující sokolovny a zbylých
deset pokrývalo ta nejdůležitější sportovní odvětví, kterým se
Rudničtí věnovali a věnují.
Tyto panely, které tvořily páteř
výstavy, byly doplněny vitrínami
s trofejemi, medailemi, diplomy
14

a podobnými sportovními relikviemi. Ty už samozřejmě pohromadě vidět nemůžete, ale výstava v podobě panelů bude brzy
instalována ve vstupní chodbě
obecního úřadu, takže pokud
jste výstavu během slavností
prošvihli, ještě nemusíte házet
flintu do obilí.
Pavel Voňka
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ZPRÁVA O STAVU FOTBALU V RUDNÍKU
S pololetním vysvědčením přicházíme trochu s předstihem,
do konce podzimní části soutěží zbývá sehrát ještě čtyři pět
zápasů, ale to podstatné platí.
V mistrovských soutěžích kraje a okresu máme v ročníku
2015–2016 celkem čtyři týmy,
tak to vezmeme podle velikosti
kopaček od nejmenších po největší.
Letos prožívá premiéru přípravka pro předškoláky a prvňáky. Malé hřiště, malé branky, ale
velký zápal a nadšení. Kluci odložili šlapadla a autíčka, aby dvakrát týdně trénovali pod vedením
Michala Jindříška a o víkendech
bojovali o první góly, případně body. Ani největší optimista
nemohl čekat zázraky, spíše jde
o to, aby porážky až příděly neotrávily malé fotbalisty. Soutěž
se hraje systémem turnajů čtyř
a nejen rodiče tvoří obecenstvo
a pravou sportovní atmosféru.
Zatím platíme nováčkovskou

daň a uzavíráme tabulku, ale počkejte na jaře!
Pro starší žáky byla předchůdci nastavena laťka velice vysoko – titul přeborníka a vítěze se
neobhajuje lehce. Tím spíše, že
kádr tvoří většinou mladé ročníky, které se vyrovnávají s velkým
hřištěm i s o hlavu většími soupeři. Zákonitě se dostavily porážky, ale po několika kolech přišly
vstřelené góly a se skandovaným
bojovým pokřikem po zápase

CYKLISTIKA
Letošní léto moc výletování
na kole nepřálo, protože člověk
byl zpocený už jen při pohledu
na kolo, a tak místo šlapání na
kole raději šlapal vodu v bazénu.
Nicméně to skalní fandy cyklistiky úplně neodradilo, a tak pod
taktovkou Jirky Svobody, Přemka
Hanče a Josefa Hylmara hrstka
cyklistů vyrážela na toulky po blízkém i dalekém okolí. Namátkou
jen vzpomenu výlet na rozhlednu Kozákov, do nově otevřeného
Muzea zemědělství a lidové kultury v Radči u Úpice, na Stachelberg, na rozhlednu Elišku a řadu
menších odpoledních vyjížděk.
Velké poděkování a uznání
si zaslouží Josef Hylmar, který

i v těch parných dnech neúnavně opravoval kola lidem z Rudníka a blízkého okolí. Když
jsem viděl některá kola před
opravou, tak jsem si říkal, zda
je vůbec možné, aby to ještě
jezdilo. Po několika hodinách
čištění, montování a seřizování
byla i tato kola připravená na
vyjížďku. Podle střízlivého odhadu letos dílničkou prošlo na
150 kol a s tím i spokojených
cyklistů. Nápad se zřízením
klubovny, dílny pro opravu kol
a lyží se povedl. Stará prodejna
drogerie zbytečně nechátrá, ale
žije svůj nový komunitní život.
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Dorost 2014–2015
v kabině také oslavované body.
V další části soutěže může přijít
jediné – vítězství a postup v tabulce. Radost budou mít všichni, od aktérů na trávníku přes
trenéra Michala Parasiče až po
věčně ustarané výbory (vedení
fotbalového oddílu).
Od dorostu se čekalo hodně,
možná až moc. Kádr kvůli věku
opustilo minimum fotbalistů,
mužstvo se už vloni umístilo ve
finálové čtyřce a mělo prodat
více zkušeností i sehranosti,
protože celá parta hraje společně už od žáků. Jenže přišla
fotbalová i nesportovní zranění
opor, konkurence jiných zájmů
i povinností a trpěla účast v zápasech a hlavně manko v tréninku. S čímž se opakovaně špatně
vyrovnává realizační tým v sestavě Milan Hák, Pavel Gašpar
a Jura Sucháň st., podobně jako
nároční příznivci. Na druhou
stranu kladem je skutečnost,
že si ti nejlepší uvědomili, jak
potřebné je pomoci družstvu
dospělých na hřišti v mistrovských bojích, ale i na lavičce

náhradníků. Hrají totiž o vlastní
budoucnost.
Jestli to nejlepší na konec, to
se ukáže po zbývajících čtyřech
kolech podzimu. A tým je už letitým účastníkem hradecké I.B
třídy, soupeři se znají až opakují,
oživení přinášejí hlavně nováčci.
Nadřízené orgány laškují s organizací soutěže, možná penalty
po remíze v utkání byly kladným
přínosem k větší dramatičnosti. Rudník začal sezonu dvěma
krutými porážkami v derby od
Hostinného a také od Kunčic.
Mužstvo se jen těžce srovnávalo
se změnami v sestavě i s nepřítomností vůdčí osobnosti Hylmara. Pak ale přišla menší šňůra bez
porážky a ve velice vyrovnané tabulce jsme hned poskočili vzhůru. Našel se nejen jako střelec
Víšek, pomáhají i posily – bude
to náročné, vtěsnat se do první
a postupující čtyřky. To by byla
radost nejen pro realizační tým
v sestavě Miroslav Housa, Jaroslav Čáp a Pavel Cerman.
Václav Chadraba

Jirka Stuchlík
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MATRIKA
NAROZENÍ: Antonín Taclík.
Vítáme Tě na svět.

1

2

3

4

ÚMRTÍ: Eliška Bittnerová, Pavel Fistum, Jana
Gajdošová, Zdeněk Gajdoš, František Kopecký, Krista Svobodová, Jiří Donát, Ladislav Bobovský.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
V červenci: Tomáš Šmucer a Karolína Jerjeová
– foto č. 1
V srpnu: Luboš Kracík a Aneta Kaprálová –
foto č. 2
V září: Jan Mrázek a Nela Havelková – foto č. 3
Pavel Košťál a Renata Šolcová – foto č. 4,
Šťastným novomanželům blahopřejeme.
Jana Janovská, matrika

Dne 23. 6. 2015 se konalo vítání občánků.
Zleva Michal Koucký a Jakub Sybol

www.rudnik.cz
KALENDÁRIUM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

V měsíci září oslavili v naší obřadní síni zlatou svatbu manželé
Jan a Emilie Chvojkovi. Gratulujeme.

Letos v létě po úrazu zemřela naše babička Eliška Bittnerová. V prosinci připomínáme její nedožité 97. narozeniny. Měli
jsme ji moc rádi.
Se vzpomínkou
manželé Taclíkovi a rodiny synů.
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2. 11.

Dušičková mše
svatá – od 16.00

Římskokatolická
farnost Hostinné

v kostele
sv. Václava

11. 11.

Cestopisná přednáška manželů
Klempířových
o životě v Grónsku

z.s. Domov
– pro náš Rudník

Klub „51“ (Vinárna)

obec Rudník

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

28. 11.

Mikulášská nadílka

9. 12.

Badatelsko-cestopisná přednáška
speleologa Radko
z.s. Domov - pro náš
Táslera nejen o výKlub „51“ (Vinárna)
Rudník
zkumu jeskyně
Bohemia na Novém
Zélandu

9. 12.

Adventní koncert

z.s. Domov
– pro náš Rudník

kostel sv. Václava

prosinec

Vella 2015

TJ - SKI Rudník

po zámrazu turistický pochod v okolí
Rudníka

31. 12.

Silvestrovské mazání
TJ - SKI Rudník
nebo pochod

po lyžařských tratích
v okolí Rudníka

31. 12.

Vítání nového roku
U Křížku

TJ - SKI Rudník

silvestrovské setkání

13. 1.
2016

Cestopisná
přednáška Patrika
Kotrby o pěší
cestě z Čech do
Santiaga de Compostela

z.s. Domov
– pro náš Rudník

Klub „51“ (Vinárna)
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