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MILÝ JEŽÍŠKU, NADĚL SNÍH A MRÁZ
… ale plnou náruč jen Krakonošovi, tak od vrcholků přes
Černou horu až k Bolkovu,
dál ne. A sluníčka i sněhuláků
přiměřeně, aby to připomínalo Vánoce na obrázcích pana
Lady. Do říše legend patří vyprávění o tom, jak se skákalo
na lyžích nad koupalištěm,
jezdilo na bruslích po potoce
směrem k Hostinnému, hrával hokej na škvárovém hři-

šti. Sportování s roky ubylo,
vyhrávají počítače a přibyla
jen lyžařská stopa na kopci za
školou.
Tak jaké budou letos, na blátě
nebo na ledě? Je až neuvěřitelné, jak sestava informačních
zdrojů je skoupá na jasnou
předpověď. Nebude-li pršet,
nezmoknem… Takřka každým
rokem se opakuje následující

scénář: existují dvě varianty –
buď vliv Východu nebo Západu
(jak jinak). Severák z Ruska
a z polárních oblastí stlačí rtuť
teploměru do minima, zápaďák
od Atlantiku zvěstuje oblevu až
bláto. Tak si laskavě vyberte vyhovující počasí a nakupte podle
toho dárky.
Mnohem jednodušší to mají
statistiky, nabídka je široká.
Nejvíce srážek oznamují Vánoce

1974 a nejméně ty z roku 1953.
Nejnižšími teplotami se chlubí
ročník 1969 (průměr –5, 3 °C),
nejtepleji bylo v roce 2006 (průměr +4,5 °C). A proč tolik řečí
o počasí? Určitě také proto, že se
jedná o nejfrekventovanější téma
všech lidských rozhovorů i korespondence. Na tom se ani s rostoucím letopočtem nic nemění.
Václav Chadraba
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ce tohoto vydání. Začíná se i s přípravou rekonstrukce budovy zdravotního
střediska. V plánu je i pokračování
v rekonstrukci veřejného osvětlení od
hřiště v Terezíně směrem ke
křižovatce. Další finančně
nákladnou investicí je odkanalizování obce. V letošním
roce již měla být zahájena
stavba kanalizace v Arnultovicích. Bohužel pro ekonomicky nevýhodnou dotační
podporu jsme byli nuceni
zahájení realizace posunout
do dalšího dotačního období, projekt rozšířit a v nejbližším možném termínu se opět
ucházet o výhodnější dotaci. V praxi
to bude znamenat, že se realizace sice
o něco opozdí, ale za stejné finanční
podpory uděláme větší část kanalizace v obci. V příštím období se chceme
i nadále věnovat přípravě multifunkčního hřiště v Terezíně. V příštím roce
by na studii měla navázat projektová dokumentace, stavební povolení
a budou se hledat zdroje financování.
V příštím roce se bude i pokračovat
s opravami obce po loňské povodni. Pokračovat budeme v opravách
dalších deseti mostů a začne se i se
stabilizací sesunutých svahů. Čeká
nás v příštím roce i oprava několika
místních komunikací. Pokračovat
chceme i v pořádání kulturních akcí
tak, jak jste byli v posledních čtyřech
letech zvyklí. To by byl stručný a hrubý pohled do budoucna. Samozřejmě,
jak doba plyne, plány se mění takřka
za pochodu. Tudíž na některé projekty
může dojít dříve, na některé později.
Vždy se musíme přizpůsobit aktuálnímu zdroji financování. Většinu projektů bychom bez dotací vůbec nezrealizovali, jelikož obecní rozpočet není
nevyčerpatelný. Letos tak jako každoročně v prosinci bude zastupitelstvo
schvalovat rozpočet na příští rok. Po
jeho schválení bude jasné, co vše se
během roku 2015 uskuteční. Pro vaši
představu o hospodaření naší obce
v minulých letech by mohla docela
dobře posloužit internetová adresa
www.rozpocetobce.cz kde si najdete
hospodaření všech měst a obcí v ČR
od roku 2000, tedy i Rudník. Čerpáno
je z každoročních závěrečných zpráv,
nikoli ze schvalovaných rozpočtů,
což je velký rozdíl v tom, že rozpočet
je vždycky jakýsi plán, kdežto závěrečná zpráva je o realitě a skutečném
hospodaření v uplynulém roce. Od
příštího roku bude navíc na webových
stránkách naší obce tzv. klikací rozpočet, kde každý koho to zajímá, nalezne
čerpání rozpočtu v reálném čase. Navíc připravujeme na webu zázemí pro
zveřejňování všech smluv o dílo, které
obec Rudník uzavírá.
Vážení přátelé, dále vás už nehodlám unavovat prací a dovoluji si
vám všem popřát klidné, veselé, pokud možno ničím nerušené Vánoce
a v novém roce 2015 jen samé štěstí.
Aleš Maloch, starosta obce

VÝSLEDKY VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA OBCE
10. 10. – 11. 10. 2014 se v naší obci konaly volby do zastupitelstva obce. Z celkového počtu 1679 zapsaných voličů se
voleb zúčastnilo 881 voličů – 52,47%. Bylo odevzdáno 11 795
platných hlasů.
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2014-2018:
pořadí

Jméno a příjmení

kandidátní listina / název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Maloch Aleš
Vondrák Jiří
Šindelář Michal
Sedláček Miroslav
Lhota Václav
Kaplan Pavel
Kordová Lenka
Teplý Jan
Moupic Ondřej
Vančík Milan
Stuchlík Jiří Ing.
Jindra Václav MVDr.
Šedivý Jiří
Kuhn-Gaber Roman
Šmahelová Miroslava Ing.

DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
DOMOV, SNK
Volba pro Rudník, SNK
Volba pro Rudník, SNK
Sdružení nezáv. kandidátů
Sdružení nezáv. kandidátů
Volba pro Rudník, SNK

počet
hlasů
716
633
567
563
539
536
502
484
457
416
342
246
225
205
190

SLOŽENÍ RADY OBCE: Ing. Aleš Maloch – starosta,
Ing. Jiří Stuchlík – místostarosta, Václav Lhota, Jiří Vondrák,
Jiří Šedivý
KONTROLNÍ VÝBOR: MVDr. Václav Jinda – předseda,
Ing. et Ing. Přemysl Hanč, Alena Jerjeová
FINANČNÍ VÝBOR: Jan Teplý – předseda, Lada Procházková,
Petr Folbereger
KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE: MiroslavSedláček –
předseda, Ondřej Moupic, Štěpánka Sedláčková,
Jana Levínská, Petra Sekerková, DiS., Miroslava Moupicová,
Bc. Pavel Kaplan
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE RADY OBCE:

Michal Šindelář – předseda, Jan Teplý, MVDr. Václav Jinda,
Karel Blažek, Antonín Mach
KOMISE PRO OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

Lenka Kordová, DiS. – předsedkyně, Věra Prouzová,
Dana Malochová, Iva Kryšpínová, Petra Sekerková, DiS.,
Jana Stuchlíková
KOMISE PRO MLÁDEŽ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

Bc. Pavel Kaplan, Dana Čápová, Jana Růžičková,
Ing. Jiří Stuchlík

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ:

Jiří Vondrák – předseda, Aleš Buchar, Ing. Aleš Maloch,
Jiří Šedivý, Roman Kuhn-Gaber, Zbyněk Sládek
POVODŇOVÁ KOMISE OBCE: Ing. Aleš Maloch – předseda,
Václav Lhota – místopředseda, Jiří Jirásek – zapisovatel,
Ing. Jiří Stuchlík, Jiří Vondrák, Jiří Šedivý, Jan Štěp, Lukáš
Skalský, Bohuslav Martínek, Milan Vančík, Ondřej Moupic,
Miroslav Sedláček, Dana Čápová

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU O SVÁTCÍCH
22. 12. / pondělí
23. 12. / úterý

8.00–17.00
8.00–12.00
(pouze podatelna, pokladna)
29. 12. / pondělí 8.00–12.00
(pouze podatelna, pokladna do 9.30)
30. 12. / úterý
8.00–10.00
(pouze podatelna)
31. 12. / středa
ZAVŘENO
2. 1. / pátek
ZAVŘENO
V případě mimořádných situací volejte tel. 606 121 904.
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Zdroj: www.volby.cz

V

ážení přátelé, přicházíme za vámi s posledním
letošním číslem Rudnických novin. V minulém
čísle jsem
se ohlédl za končícím
volebním obdobím let
2010-2014. V tomto čísle bych se rád podíval do
budoucna. Předně bych
vám všem chtěl poděkovat za hlasy a důvěru,
kterou jste naší kandidátce projevili ve volbách
do zastupitelstva obce.
Děkuji i vám, kteří jste
volili někoho jiného a využili tak demokratického způsobu volby svých
zástupců. Složení zastupitelstva se
nám po volbách opět obměnilo. Přišlo
sedm nových tváří a já jim přeji, aby se
jim co možná nejlépe v nevděčné práci
pro obec dařilo. Složení rady obce pro
nové volební období zůstalo stejné
a stejně bude obsazena i funkce místostarosty. Tedy radními jsou pánové
Jiří Vondrák, Václav Lhota, Jiří Šedivý
a místostarostou se stal Jiří Stuchlík.
Pro obec pracují i komise a výbory.
Předsedou finančního výboru se stal
Jan Teplý, předsedou kontrolního je
Václav Jindra. Pracovat začaly i komise. Kulturní komisi převzal Miroslav
Sedláček, komisi pro životní prostředí
i nadále povede Jiří Vondrák, sociální
Lenka Kordová. Nově byly zřízeny
dvě komise: dopravně bezpečnostní
pod vedením Michala Šindeláře a pro
mládež a volnočasové aktivity pod
vedením Pavla Kaplana. O náplni komisí se dočtete na jiném místě našich
novin. Teď tedy ten slíbený pohled do
budoucna. V nastávajícím volebním
období bychom rádi i nadále naplňovali přání občanů vzešlé z veřejné
debaty o budoucnosti obce RUDNÍK
2022. Prioritu stále má cyklostezka
a chodník od Bělidla okolo obecního
úřadu k 18 bytovkám. V současné
chvíli je hotová projektová dokumentace k první části od prodejny potravin
na Bělidle k bývalému koupališti. Po
dořešení majetkových vztahů bude
moci vzniknout projektová dokumentace i na ostatní dvě etapy a zažádáme
o stavební povolení, dotaci a budeme
realizovat. Začínáme i s přípravou
chodníků okolo zrekonstruované silnice I. třídy od pošty k zastávce autobusu pod Justicí. To bude sice trvat
delší dobu než proběhnou schvalovací
procesy, povolení a hlavně majetkoprávní vztahy, na jejichž konci se
zase o něco zlepší bezpečnost chodců
u takto frekventované silnice. Ve stádiu projektové přípravy je i zlepšení
bezpečnosti na cestě ke škole. Příjezdová komunikace se rozšíří a po její
straně vznikne chodník pro pěší. Na
jaro chystáme i instalaci dvou přechodů pro chodce, jeden z nich bude
u pošty a druhý u zdravotního střediska. Ve stádiu projektové přípravy
je i nový autobusový terminál. Na jaře
začne rekonstrukce budovy pošty, jejíž dodavatel bude znám až po uzávěr-

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY
LISTOPAD 2014
1

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
A PŘÍSTAVBA

Jen ve zkratce, protože bylo napsáno již
mnoho… Trochu nás ještě zlobila závěrečná kontrola z hygieny, která měla výhrady k nedostatečnému vybavení (chyběl druhý dřez, odsavač nad sporákem,
odvětrání úklidové místnosti), ale nyní
již mohu konstatovat „zkolaudováno“
a to ke dni 15. 10. 2014, takže o jednoho „kostlivce“ starého cca 40 let méně…
Celkový součet veškerých nákladů uhrazených (z toho cca 46 tis. již v roce 2013)
nejen na stavební práce, ale i projektovou činnost a inženýring činí 1 306 000
Kč včetně DPH. V příštím roce nás čeká
oprava střechy (krytiny) na staré části
kabin, dále bude probíhat řešení projektu a dotace na víceúčelové hřiště na ploše
současného škvárového…
2

REKONSTRUKCE A TECHNICKÉ
ZHODNOCENÍ 18 B. J.

Ke dni 11. 11. došlo k převzetí celého
díla. Tomu předcházela instalace nových
teras, zateplení obvodového soklu všech
tří řadových domů, doplnění štěrku a instalace nových světel. Po několika říjnových průtržích jsme však byli nuceni řešit
opětovný problém se zatékáním do interiéru, který byl následně po dohodě se zhotovitelem a projektantem vyřešen okapnicemi nad všemi výplněmi otvorů, s čímž
bylo spojeno (nutnost demontáže a zpětné montáže některých nových desek) prodloužení termínu na dokončení. Realizace
technického zhodnocení (stavební práce,
činnost technického dozoru a bezpečnosti práce) je v konečném součtu na částce
7 188 000 Kč včetně DPH (zhotovitel stavebních prací dodržel sumu ze smlouvy
o dílo.) Nyní nám již nezbývá než doufat,
že stavební firma Stavhaus s.r.o. ze Dvora
Králové odvedla dobrou práci a nesetkáme se s ní u reklamačního řízení…
3

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – TEREZÍN

V minulém vydání RN jsem psal o několika úsecích, které měl zhotovitel ještě zrealizovat. Ty jsou stejně jako celá tato akce
hotové a dílo bylo řádně předáno firmou
Signalbau a.s. k datu 15. 11. dle smlouvy
o dílo. Potěšující informace je určitě ta
rozpočtová, kdy se konečná cena oproti
smlouvě ještě z původních 2 034 865 Kč
včetně DPH snížila cca o 140 000 Kč. Asi
ne všem obyvatelům této části obce jsme
vyhověli ohledně umístění nových lamp
k jejich úplné spokojenosti, ale v mnoha
případech s ohledem třeba na ochranná
pásma ostatních správců sítí nebo realizační komplikace to prostě jinak nešlo,
snad se tato argumentace setká s jejich
pochopením…
4

MOSTY – OPRAVY

První várka čítající 7ks mostů je po stavební a realizační stránce již prakticky
hotova. Došlo již také k protokolární-

mu předání všech objektů a to ke konci
září, kdy nás k tomuto datu tlačil zejména dotační titul. Nyní již řešíme jejich
kolaudace, protože konec roku se blíží
a rádi bychom měli tuto kapitolu uzavřenou. Něco málo k rozpočtu této akce.
Nabídková cena činila 5 806 000 Kč bez
DPH a konečné vyúčtování bylo o cca
403 000 Kč nižší z důvodu některých
změn nebo úspor. Celou částku cca
5 400 000 Kč bez DPH dostaneme po absolvované „papírové válce“ a již proběhlých fyzických a dokladových kontrolách
zaplacenou. Abychom nevyšli příští rok
ohledně oprav mostů v majetku obce ze
cviku, tak jsou v plánu další dvě skupiny
čítající 9 mostů a jednu lávku pro pěší, ale
o tom více až v příštím vydání.
5

VAROVNÝ PROTIPOVOĎNOVÝ
SYSTÉM – ROZHLAS

Já vím, já vím „zatím žádnej šlágr“. Podotýkám, že toto bezdrátové zařízení
v našem velice složitém terénu a rozloze naší obce prochází zkušebním provozem. Proběhlo již několik zkoušek
a vylaďování a je stále co vylepšovat...
Děkuji za každý telefonát, kterým nám
oznamujete, že právě u Vás to není to
pravé ořechové. Pro lepší identifikaci
prosím uvádějte číslo zařízení a lokalitu, moc nám tím pomůžete, protože
celý soupis pak bude předán zhotoviteli firmě JD Rozhlasy s. r. o. a ten bude
poruchy nebo doladění řešit. Celý tento
projekt byl také z dotačních peněz (pořizovací cena včetně srážkoměrů a monitorovacích zařízení na mostech byla
cca 2 378 000 Kč bez DPH – spoluúčast
obce je 10 %) a byl bohužel omezen počten rozhlasů na naše celé území, což
má za následek někdy nelogicky umístěné nebo chybějící reproduktory. Již nyní
jednáme s firmou JD Rozhlasy o jejich
případném doplnění (již z našich prostředků) nebo přemístění. Tak prosím
o trochu trpělivosti…
5

REVITALIZACE BUDOVY POŠTY
Č. P. 56

Konečně taky něco nového o čem někteří
z Vás ještě ani neví. Během tohoto roku byl
zpracován energetický audit na tuto budovu, který stanovil energetickou náročnost
a opatření na snížení nákladů na vytápění. Pak již nic nebránilo tvorbě projektu
od vrchlabské firmy Graffic (zhotovitelé
také projektu na DPS), který se s tím vším
musel vypořádat a myslím, že se mu to
docela povedlo. Takže na co se může tato
nemovitost v příštím roce těšit? Dostane
novou střechu (krytinu), budou vyměněna všechna okna, provedeno zateplení
a dostane trochu hezčí fasádu než-li je ta
současná. Dnes ke konci listopadu už proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a již
známe výherce. Ten si ale musí počkat na
své odsouhlasení prosincovým zastupitelstvem.
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Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

1O OTÁZEK PRO

VLASTIMILA MUNZARA
Rok narození 1923. V Rudníku začal bydlet v Lázních
Fořt v roce 1941. Jeho koníčky zůstalo fotografování (bohatá alba ale nemají popisky
a data), bývala myslivost (dlouhá léta držel kasu ve sdružení
Rudník II) a elektro (krystalku
dal dohromady už ve čtrnácti, později lampovky).
Provozovatel malé vodní elektrárny na potoku
v zahradě za domem. V chodbě má obrazovku přenášející z kamery dění na vodě pod lesem a kolem
strojovny (aby nemusel pokaždé ven). Jako zaujatý
vypravěč ani nečekal na první otázku a začal válečnými událostmi v Rudníku – dneska už to nikoho
moc nezajímá – chtělo to výhybku…
1 Každý nemá doma vodní elektrárnu, jak to vlastně
začalo?
Nosil jsem to v hlavě dost dlouho. Pak jsem pro realizaci zlákal ještě zetě stavaře a elektrárna začala fungovat
s 1. lednem 1996. A s menšími odstávkami jede dodnes.
2 Hybnou silou pro proud může být slunce, vítr, uhlí,
jádro – nebo také voda. Jaký je pomocník?
Od přírody náladový a proměnlivý. Vloni moc, letos
málo. Voda je živel. Manželka má strach, fóbii, já mám
vodu rád, hlavně když je ´hodná´. Hlídám počasí, sleduji předpovědi. Velká voda může přijít za deset minut.

Jak to dílo na potoce vlastně pracuje?
Je to na dlouhé povídání, ale pokusím se to zkrátit.
Voda teče, vak jako druhý jez zvedne hladinu, ta si to
namíří do náhonu, pak spádem to tří turbin. Jsou to ty
nejjednodušší, na ´kaplanovku´ jsem neměl dost peněz.
3

4 Bláhově jsem si myslel, že vyrábíte elektřinu pro
sebe a dům a vy do sítě…
Ale nemyslete si, že je to na nějaké velké zbohatnutí.
To pánové se slunečními panely si vybojovali jiné ceny!

Potok znáte jako - jak se říká - vlastní boty…
Povídá se o něm hodně, že hrával všemi barvami, ale
to není pravda. V čase výroby umělého hedvábí neměla
voda barvu, ale zápach. A byla bez života, bez ryb. To se
nedá se současností vůbec srovnávat.
5
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Tedy dar nebo prokletí?
Voda je život. Tak ji moc nezatracujme.

Bydlíte naproti hřišti. Zajdete na fotbal, na pivo?
Ne. Nemám čas (s úsměvem). Ale někdy asi zajdu.
S roky na mě leze ponorková nemoc.
7

Když k vám zakopnou míč, jak se zachováte?
Podám jim ho zpátky, vrátím, ale spíš to létá k sousedům přes ulici. Mám od nich klíč, tak klukům odemknu
branku, aby nelezli přes plot.
8

9 V souvislosti se starým škvárovým hřištěm se mluví
o různých projektech – sportovní areál, obchodní středisko, cirkus, hudební koncerty… Jaký je váš názor?
Těžká otázka. Nevím, nepřemýšlel jsem o tom… asi
něco, co by bylo nejvíce potřeba pro lidi a obec.

Považujete se za Rudničáka?
Kdysi dávno jsme si říkali – po válce mě tady nikdo neuvidí. Lákala mě Francie, ale zdravotní důvody rozhodly
jinak. Nelituju, třeba letos se udělalo moře práce a lidi se
dávají dohromady. Líbí se mi, že se něco v obci děje.
10

Václav Chadraba
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ÚČELOVÁ DOTACE
VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ
Z FONDU SOLIDARITY
EVROPSKÉ UNIE
Obec Rudník pořídila pro své
občany kompostéry o objemu
900 litrů postačující pro zahrady o velikosti 1300 m2 v počtu
400 ks.

Fond solidarity Evropské unie
(EUSF) byl zřízen, aby bylo možné v případě přírodních katastrof
pomoci postiženým regionům.
Jde o jednu z forem solidarity
mezi evropskými zeměmi a regiony. Zřízení fondu bylo odezvou na
rozsáhlé povodně v zemích střední Evropy, k nimž došlo v létě roku
2002. Od té doby byl fond využit
při 63 katastrofách, k nim patřily
záplavy, lesní požáry, zemětřesení, bouře i období katastrofálního
sucha. Doposud fond podpořil 24
různých evropských zemí částkou
přesahující 3.7 miliardy eur.
Dne 15. 9. 2014 schválilo Krajské zastupitelstvo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
kraje k úhradě škod v souvislosti
s povodněmi v červnu 2013 –
Fond solidarity Evropské unie.

V rámci I.kola podávání žádosti byla obci Rudník schválená
podpora ve výši 100 % uznatelných nákladů na opravu mostního objektu u č.p. 6 Rudník-Javorník, opravu lávky U Soudku,
opravu povodní poškozeného
vodovodu a ČOV v celkové výši
2 502 229,88 Kč.
V rámci II. a III. kola podávání žádosti Fondu solidarity
jsme uplatnili výdaje na opravu
mostních objektů poškozených
povodní v červnu 2013: M-1
most u obecního úřadu, M-2
most u bývalého koupaliště,
M-3 most u č. p. 209, M-4 most
u č. p. 359, M-5 most k rokli,
M-7 most u Kasnarů, M-18 most
u č. p. 266,267 v celkové výši
6 613 746,96 Kč.

Kompostéry o objemu 400 litrů
postačující pro zahrady o velikosti 450 m2 v počtu 200 ks.
Kompostéry budou občanům
předány do bezplatné zápůjčky
na základě smlouvy o zápůjčce
a po 5 letech udržitelnosti projektu přejdou do vlastnictví občanů.

Kompostéry je možné vyzvednout na obecním úřadě – majetkový odbor ve dnech pondělí a středa
v době úředních hodin 8.00–11.30
hod. a 12.00–17.00 hod., počínaje
dnem 19. 11. 2014 do 17. 12. 2014.
Mimo tento termín je možné kompostéry vyzvednout na základě předem dohodnutého termínu.
Obecní úřad Rudník, majetkový odbor,
tel. 499 440 281, 606 062 760,
e-mail : svobodova@rudnik.cz ,
polakova@rudnik.cz

Martina Poláková

PROBÍHAJÍCÍ OPRAVY V KD ARNULTOVICE
Kulturní dům v Arnultovicích,
tedy „hasičárna“, jak ji všichni známe, je v rámci obce důležitým místem pro setkávání
občanů při různých kulturně-společenských akcích, pořádaných převážně Sborem dobrovolných hasičů Arnultovice
a obcí. I tento objekt byl bohužel zasažen ničivou povodní,
která naši obec postihla loni
v červnu. K největší újmě přišla část se sálem a barem, kde
hladina dosáhla výšky až půl
metru nad parket.
Jakmile voda opadla, okamžitě
se začalo s odstraňováním nánosů bahna, vyklízením poničených
stolů a židlí a vysoušením. Ovšem
ani přes dlouhodobé větrání se
nepodařilo zachránit dřevěnou
podlahu, která byla v budově nejnovější: byla renovována v roce
2001, paradoxně též v důsledku
povodní, které Rudník zasáhly
o rok dříve.
Že se tentokrát nevyhneme
rozsáhlejší rekonstrukci, bylo nabíledni. Jednotlivé etapy oprav se
tak začaly realizovat v závislosti
na finančních možnostech obce.
Nejprve byl vybourán stávající
4

barový pult a zhotoven nový, pro
nějž byl vybudován výklenek do
stávajícího zdiva, a poté byl usazen nový mycí dřez. Následovaly
obklad a dlažba v prostoru kolem
dvou nově zakoupených výkonnějších kamen na tuhá paliva.
Po celém obvodu sálu, balkonu
a vstupu na něj byla zhotovena
nová soklová dekorativní omítka,
ale ještě předtím byla upravena
elektroinstalace včetně odvětrávání a vyměněno osvětlení. Při
těchto opravách byl zjištěn prohnutý trám ve stropní konstrukci
nad balkonem. Ten proto musel
být podepřen a celá konstrukce
byla zakryta sádrokartonovými
deskami. Vše bylo zakončeno
novou výmalbou. Veškerých výše
uvedených prací se ujali místní
řemeslníci: samotných stavebních prací se chopil pan Martin
Vicenec, pan Tomáš Mitňan nahodil novou soklovou omítku,
o elektroinstalaci se postaral pan
Milan Šimek a bratři Sedláčkové
zajistili vymalování. Nesmíme
zapomenout ani na skupinu místních hasičů pod vedením Michala Hronka, kteří byli a stále jsou
vždy po ruce připraveni a ochotni
pomoci s drobnějšími pracemi.

Ne všechno jsme ale mohli
zvládnout „vlastními silami“,
a tak proběhla i dvě výběrová řízení na zakázky malého rozsahu,
a to na opravu podlahy a na dodávku stolu a židlí. V tom prvním
zvítězila ze dvou uchazečů firma
ZZ podlahy Petr Smolík s nabídkovou cenou necelých 173 tisíc
korun, ve druhém byla ze čtyř
uchazečů vybrána firma Nábytek
Melzer, s. r. o., z Olomouce s nabídkovou cenou 129 tisíc korun.
Práce na podlaze již byly zahájeny
a v současné době stále probíhají,
stoly a židle by měly být dodány
ještě do konce tohoto roku.

S opravami samozřejmě nejsme
u konce. Na příští rok počítáme
s rozsáhlou rekonstrukcí sociálního zařízení a souvisejících prostor, tedy vstupní a hlavní chodby. Postupně tak chceme přispět
ke zvýšení hodnoty nemovitosti
a k jejímu důstojnějšímu využití
pro potřeby návštěvníků kulturně-společenských akcí, které se zde
pořádají. Určitě si to zaslouží jak
samotná budova, tak především
obyvatelé Arnultovic a další uživatelé KD z naší obce a přilehlého
okolí.
Za majetkový odbor
Edita Horní, referent MO
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ŘÍKÁ SE, ŽE...
TÉMA

Bez kapra nejsou Vánoce
A jaká je skutečnost? My Češi
na Štědrý večer jíme tradičně rybí
polévku (z kapra) a po ní smaženého kapra a bramborový salát.
Proč vlastně jíme kapra na Vánoce? Dříve lidé během adventu
drželi půst - tedy jedli jednoduchá
jídla a nejedli maso. Ryba se ale
jíst mohla, bylo to postní jídlo.
Štědrý den byl poslední den půstu, proto lidé jedli rybu. Kapr se
jako hlavní chod štědrovečerní
večeře prosadil až v 19. století.
Dříve lidé nejedli smaženého
kapra, ale dělali kapra na černo
(s černou omáčkou). Omáčka
byla černá a sladká, protože v ní
bylo sušené ovoce (hlavně sušené švestky) a taky koření. Ale ne
všude.V některých regionech se
nejedlo žádné maso, jenom zelenina a houby. Smažený kapr
v kombinaci s bramborovým salátem se stal masovou záležitostí
teprve v padesátých letech dvacátého století, pravděpodobně v důsledku zjednodušování všeho.
Ani dnes všichni kapra na Vánoce
nejedí, mnoho lidí dá před rybou
přednost vepřovému řízku a nebo
kuřízku (kuřecí řízek). Ale bramborový salát jí asi každý...
TÉMA

Uvidíme zlaté prasátko
Zlaté prasátko uvidí za odměnu
ten, kdo po celý Štědrý den, až do
východu první večerní hvězdy dodrží půst. Zlaté prasátko je tajemná vánoční bytost. Málokomu se
poštěstilo zlaté prasátko vidět, jen
taťka mi říkal, že jednou viděl, jak
přebíhá přes strop pokoje. Nikdo
jej neviděl, každý o něm jen slyšel,
ale přesto tato bytost je nedílnou
součástí Vánoc, … a teď ještě každé dítě ví, že má ty „zahnuté velké
zuby nahoru“.

Proč však prasátko? Prase bylo
v předkřesťanských dobách symbolem slunce a o zimním slunovratu, na který připadají křesťanské
Vánoce, se sluneční kotouč ujímá
vlády a noci se pomalu zkracují.
Dříve se půst nebral na lehkou
váhu, a bylo nasnadě vytvořit odměnu pro děti, které půst dodrží.
TÉMA

Vánoce přinášejí stres

Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce
a přátelství. Byl dobou, kdy se
scházela celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu
a dodržovala se spousta zvyků.
Nevím, zde se ještě najde vdavku chtivé děvče, které si schová
9 patek od vánoček. Byl to prý
zaručený způsob, jak dosáhnou
sňatku. Nebo o půlnoci zaklepat
na kurník. Pokud se ozval první
kohout, brzy se dívka vdá, pokud
slepice, zůstane svobodnou. Některé zvyky musely díky způsobu
současného života zaniknout
(kolik máme k dispozici kurníků, že?), ale některé přetrvaly.
Krájíme jablíčka, lijeme olovo,
strojíme stromeček, pouštíme
skořápky se svíčkou, věšíme jmelí, zpíváme koledy. Vánoce totiž
mají kouzelnou moc ovlivňovat
lidské chování. Jenže to reklama
v televizi taky a tak pozor. Vánoce
jsou o klidu a pohodě a ne o tom
šílenství, kterému propadáme, ať
nákupnímu a nebo tomu úklidovému. Takže důležité je si Vánoce
užít a nezáleží na tom, kolik druhů
cukroví máme napečeno. Jde o to,
být s tím, koho máme rádi. Ne
všichni mají to štěstí trávit Vánoce s blízkými. Může to být někdo
ve Vašem okolí, koho třeba vídáte
každý den. Tak nezapomeňte, že
Vánoce jsou dny výjimečné a hodí
se k nim i výjimečné věci.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
KOMISE PRO OBEC RUDNÍK
Tato nově vzniklá komise bude
mít v náplni hlavně dopravně
bezpečnostní situaci v obci,
která Rudník trápí asi nejvíce,
proto chceme uskutečnit program s názvem „RUDNÍKEM
BEZPEČNĚJI“.
Mimo jiné chceme spolupracovat s Policií ČR a základní
školou v oblasti preventivních
programů výchovy dětí a mládeže k dopravní výchově, proti
užívání drog a jiných návyko-

vých látek apod. S tímto souvisí
podpora vybudování nového dopravního hřiště u školy pro zvýšení bezpečnosti dětí v dopravním provozu. V neposlední řadě
komise bude projednávat dotazy
a stížnosti od našich občanů, ale
budeme rádi, když se na nás kdokoli obrátí s dobrými nápady či
náměty v oblasti dopravy a bezpečnosti obce.
Michal Šindelář, předseda dopravní a bezpečnostní komise
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NOVÁ PRAVIDLA PRO KÁCENÍ DŘEVIN
PLATÍ OD 1. LISTOPADU 2014
Ministerstvo životního prostředí České republiky novelizovalo vyhlášku č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Od 1. listopadu
2014 se tak opět mění pravidla
pro kácení dřevin a došlo ke
zpřísnění těchto pravidel.
Již není možné kácet bez povolení veškeré dřeviny rostoucí
v oplocených zahradách u bytových nebo rodinných domů, jak
tomu bylo doposud. Nově je tedy
potřeba povolení ke kácení všech
dřevin s obvodem kmene větším
než 80 cm (ve výšce 130 cm nad
zemí) a zapojených porostů na
ploše větší než 40 m2, s výjimkou
ovocných dřevin, rostoucích na
pozemcích v zastavěném území,
které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a
nádvoří, nebo ostatní plocha se
způsobem využití zeleň. Pozor
je potřeba dát v případě, že by se
zároveň jednalo o dřeviny, které
jsou součástí významných krajinných prvků (např. břehové
porosty) nebo stromořadí - zde je
povolení ke kácení potřeba vždy.
OVOCNÉ STROMY
MAJÍ VÝJIMKU

Seznam ovocných dřevin je
uveden v příloze vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 378/2010
Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a patří sem např.: kaštanovník
jedlý, líska, ořešák, jabloň, třešeň,
višeň, hrušeň, slivoň, broskvoň.
CO JE ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ?

Zastavěné území je dle stavebního zákona území vymezené
územním plánem. Tento termín
však nesmí být zaměňován s termínem zastavitelná plocha, který
je stavebním zákonem také definován (jedná se zejména o nové

rozvojové plochy). Informaci
o rozsahu zastavěného území lze
nalézt v mapové aplikaci „Územní plán obce Rudník“ nebo je
možné informovat se přímo na
Obecním úřadě v Rudníku.
KDY SE MŮŽE KÁCET?

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (od 1. 10.
do 31. 3.). Nadále platí i ochrana
volně žijících ptáků dle § 5a zákona o ochraně přírody a ochrana
zvláště chráněných živočichů dle
§ 50 zákona o ochraně přírody
a za pokácení stromu, na kterém
hnízdí ptáci, nebo na kterém žije
některý zvláště chráněný živočich
(např. veverka), hrozí postih za
protiprávní jednání dle zákona.
KDO VYDÁVÁ POVOLENÍ
KÁCET STROMY

Povolení ke kácení dřevin vydává Obecní úřad v Rudníku. Věc je
řešena ve správním řízení, v jehož
rámci dochází k vyhodnocení stavu stromů, jejich funkčního a estetického významu, a posouzení
důvodů ke kácení, které posuzuje
komise rady obce pro životní prostředí. Vydání povolení není zpoplatněno. V případě ochranného
pásma KRNAP vydávává povolení
Správa Krkonošského národního
parku ve Vrchlabí. Problematika
kácení stromů je řešena zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon o ochraně přírody“) a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, která byla novelizována vyhláškou č. 222/2014 Sb.,
s účinností od 1. 11. 2014.
Za komisi po životní prostředí
Aleš Maloch

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
O VÁNOCÍCH
pondělí 22.12. 2014...............................14:00–17:00
sobota 3. 1. 2015....................................9:00–11:00

PROVOZ KNIHOVNY O VÁNOCÍCH
od 15. 12. 2014 otevřeno pouze v pondělí a v úterý:
Pondělí 15. 12., 22. 12. a 29. 12. .............9:00–11:30
Úterý 16. 12., 23. 12. a 30. 12................15:30–18:30
Od 5. 1. 2015 bude provoz knihovny opět
v původním rozsahu.

5

RADNICE

OPRAVA SILNICE I/14 RUDNÍK –VRCHLABÍ
Práce na rekonstrukci silnice
I/14 přinesla mnoho nepříjemných momentů obyvatelům
Rudníku.
Smutné je, že k některým situacím dojít nemuselo. Celková
situace ohledně této stavby vyústila ke stížnosti na odpovědného
pracovníka ŘSD, kterou Obecní
úřad v Rudníku zaslal na ředitelství ŘSD. Na kontrolním dni
10. 10. 2014 bylo domluveno, že
zhotovitel před zahájením prací
na pokládce živic, bude informovat Obecní úřad Rudník
o termínech pokládky a průjezdnosti stavbou. Toto požadovali zástupci obce pro to, aby
mohlo dojít k informování obyvatel v předstihu a nedocházelo
k dopravním komplikacím. Požadavek byl odsouhlasen účastníky
kontrolního dne a uveden v zápise z tohoto kontrolního dne.
Skutečnost však byla taková, že
práce na pokládce povrchu byly
zahájeny bez projednání s obcí.
Tuto skutečnost jsme oznámili
panu Gregorovi (zástupci ŘSD
ČR)s požadavkem, aby zajistil
nápravu. Ten toto dne 5. 11. 2014
v cca. 8.00 hodin odmítl. V 18.00
hodin tentýž den přerušil hovor
a odmítl záležitost řešit. Následně
hovory nepřijímal. V té době již

situace byla neúnosná a mnoho
obyvatel se neočekávaně nemohla dostat do místa bydliště. Proč
zástupce ŘSD v pozici investora
odmítal takovouto situaci řešit ?
Proč byly ignorovány oprávněné
požadavky obce, jejichž plnění
by měl právě zástupce investora
garantovat? Odpověď nechám na
každém z Vás, můj názor zde zveřejnit nelze. Dne 6. 11. 2014 se
situace beze změn opakuje, kdy
ze strany pracovníků stavby jsou
obyvatelé bydlící v uzavřené oblasti šikanováni, přestože bylo
domluveno, že ti do prostoru
stavby budou vpuštěni. Vozidla
stavby jim najíždí před vozidla,
když vyjíždí od své nemovitosti,
a to i v brzkých ranních hodinách,
kdy ještě žádné práce neprobíhají. Přístupy do celých místních
částí jsou záměrně zneprůjezdněny výškovou nerovností přes
30 cm, aby nemohla osobní vozidla projet, a to přesto, že do
oblasti nevede jiná cesta, než
z uzavřené části silnice I/14. Na
výzvy k nápravě nikdo nereaguje.
Nikdo zástupcům obce ani obyvatelům neposkytne informaci,
nikdo neřeší vzniklou situaci.
Opakuji, že zástupci obce
nepožadovali nic jiného, než informaci o průběhu prací vždy
odpoledne, den předem. Tento

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
V NAŠÍ OBCI PRO ZIMNÍ OBDOBÍ
2014–2015
Stejně jako v loňské roce nás zřejmě čekají Vánoce „na blátě“ a na
zimní počasí si budeme muset asi ještě počkat. Co se týče zimní
údržby v naší obci, tak oproti minulému období nedošlo prakticky
k žádným změnám a zde tedy připomínám rozdělení jednotlivých
úseků:
1) Arnultovice – p. Müksch
2) Lázně Fořt, Terezín, Bělidlo směr k poště – p. Kuhn-Gaber
3) Leopoldov, Javorník – p. Vondrák
4) Kolonky, pošta a směr pivovar, Janovice – Farma Rudník
5) Pivovar směr Bolkov – p. Maček
Na konci loňského roku jsme zakoupili posypové zařízení, které
je univerzální pro použití s naší technikou. Bude opět záležet na
počasí v jaké míře toto zařízení vyzkoušíme a jak se osvědčí. Na
závěr bych rád všem popřál nadílku sněhu tak akorát, aby se nám
toto zimní období podařilo prožít bez větších problémů a komplikací.

požadavek nebyl se souhlasem
pana Gregora plněn. Veškeré
problémy vznikaly tím, že se obci
nedostaly informace, které by
mohla dále informačními kanály,
jako je SMS kanál, webové stránky, místní rozhlas, dále předat
obyvatelům.
První část rekonstrukce byla
ukončena dne 1. 12. 2014. Silnice
je průjezdná, avšak práce budou
pokračovat až do června 2015.
Je nám známo, že se práce na rekonstrukci neobešly bez škod na
soukromém a obecním majetku.

V

ážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly
jako voda. Loňský
rok byl od poloviny
úplně jiný a nesl se v záchranném duchu po povodních.
Letošní rok se už od samého
začátku nesl v duchu budovatelském. V jeho závěru nás
čekaly komunální volby, které
rozhodly o dalším směřování
naší obce. Bylo zvoleno nové
zastupitelstvo, které nám
v průměru hodně omládlo.
Noví zastupitelé se již chopili
svých funkcí a začali naplňovat svá předsevzetí. Chtěl
bych touto cestou poděkovat
předchozímu zastupitelstvu
za odvahu postavit se čelem k problémům a za jeho
konstruktivní přístup. Velké
uznání si zaslouží starosta Aleš Maloch, kterému se
podařilo dotáhnout do konce spor o osmnáct bytovek,
získat několik významných
dotací na opravy a zateplení budov v obci, na obnovu
obce po povodni, na získání
nové techniky a v neposlední řadě zlepšit pověst obce.

Touto cestou vás žádáme, abyste případné stížnosti, podněty
a požadavky na nápravu škod či
jejich náhradu zaslali písemně
na Obecní úřad v Rudníku. Po
projednání s naším právníkem
je předložíme investorovi akce,
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V případě, že je třeba situaci řešit
neodkladně, kontaktujte prosím
zástupce ŘSD ČR pro tuto stavbu, tj. p. Gregor tel. 602 527 535.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Tyto a mnoho dalších věcí
by nebylo možné zrealizovat
bez skvělého zázemí, jež mu
vytváří a poskytuje obecní
úřad. Každému zaměstnanci
obce patří velký dík za práci,
kterou vykonává. Ve spoustě
případů to jsou desítky hodin
a stovky úkolů, které je potřeba udělat proto, aby obec získala, provedla a pak i správně
vyúčtovala dotační peníze.
Bohužel tato práce není na
první pohled vidět, ale bez
ní to prostě nejde. Těší mě,
že už při příchodu na obecní
úřad člověk cítí tu skvělou atmosféru a že pracovníci tam
jsou pro lidi. Jsem rád, že náš
obecní úřad má lidskou tvář
a byrokracie s razítky tu patří
až na druhé místo.
Děkuji vám za hlasy a důvěru v komunálních volbách.
Přeji všem občanům klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí
a osobních úspěchů v roce
2015.
Jiří Stuchlík
místostarosta obce

Za majetkový odbor Lukáš Skalský – technik MO
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 90. jednání rady obce
dne 4. 8. 2014
RO schvaluje:
2a/90/2014 – RO pověřuje řízením odboru stavebního úřadu
OÚ Rudník paní Radku Votočkovou s účinností od 1.8.2014.
3a/90/2014 – RO schvaluje
bezplatné zapůjčení stanu včetně montáže pro akce: Motokros
Rudnická rokle 23.08.2014, Selské klání 06.09.2014, Den psích
sportů 13.9. 2014.
1a/91/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 812/4 – trvalý
travní porost o výměře 394 m2
(nově vzniklá poz. parcela – GP
288-104/2014), v kat. území Arnultovice.
1b/91/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 3619
– zahrada o výměře 184 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.
2a1/91/2014 – výzvu k podání
nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky s názvem
„Dodávka vybavení pro projekt
zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Rudník“, která je
zadávána v rámci realizace projektu „Zavedení separace a svozu
bioodpadu v obci Rudník. Tato
zakázka je spolufinancována
z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím FS
a SFŽP ČR. Prioritní osa 4-zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží.
2a2/91/2014 – komisi pro hodnocení nabídek v rámci výzvy
k podání nabídek na podlimitní
veřejnou zakázku na dodávky
s názvem „Dodávka vybavení pro
projekt zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Rudník“, ve
složení členové RO plus Ing. Karel Valenta a M.Poláková.
2a3/91/2014 –seznam obeslaných firem v rámci výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky s názvem
„Dodávka vybavení pro projekt
zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Rudník:
1. LASKI s.r.o. Blíšťka 263/16,
Smržice 79817
2. PaL spol. s.r.o. Biskupice 206,
Biskupice u Luhačovic 763 41
3. JRK WASTE MANAGEMENT s.r.o. Lípová 969/1, Ludgeřovice 74714
4. Vetim s.r.o. Zakopanka 765,
Úpice 542 32
2b/91/2014 – dodatek č.2 ke
smlouvě O provozování vo-

dovodu a kanalizace ze dne
21.10.2009, kterým se mění doba
trvání této smlouvy, a to na dobu
určitou, která je stanovena dnem
kolaudace výstavby kanalizace
obce Rudník – I. etapa Arnultovice, z důvodu výběru nového
provozovatele vodovodu a kanalizace.
2c/91/2014 – dodavatelem činností zajišťujících výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce Rudník čp. 56 pana Ing. Jiřího Požára, Slepá 60, 530 09 Pardubice,
IČO: 11132418.
2d/91/2014 – RO schvaluje uzavření smlouvy o dotačním managementu na akci „Rekonstrukce
čp. 56“
s EUcentrum a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9, IČ:
27645649.
3a/91/2014 – dar ve výši
3 000,00 Kč Základní kynologické organizaci Rudník č.436,
zastoupené předsedou Michalem Šindelářem na pořádání
charitativní akce na pomoc zdravotně postiženým dětem, nazvanou „Den psích sportů“ dne
13.9.2014.
3b/91/2014 – dar ve výši 3 000,00
Kč SDH AVON Automotive –
Kroužek mladých hasičů.
Výpis přijatých usnesení
z 92. jednání rady obce
dne 8. 9. 2014
RO schvaluje:
1a/92/2014 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část
pozemku p.p.č. 631/2 – zahrada o výměře 40 m2, v kat. území
Rudník.
1b/92/2014 – RO schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části
pozemků p.p.č. 744/6 – ostatní plocha o výměře 250 m2 a p.
p.č.744/7 – zahrada o výměře
283 m2, vše v k.ú. Rudník.
3a2/92/2014 – RO schvaluje vyřazení 17 ks PC z majetku
Základní a Mateřské školy Rudník formou prodeje za cenu dle
odborného posudku. Finanční
prostředky získané prodejem
jsou příjmem Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov
a budou použity na hospodářskou činnost Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov.
3b/92/2014 – RO schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní a Mateřské školy Rudník,
okres Trutnov, paní Mgr. Alici
Kuhn-Gaberové v navržené výši.
RO odmítá :
3a1/92/2014 – RO odmítá nabídku Základní a Mateřské školy
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Rudník, okres Trutnov převést
výpočetní techniku (17 ks PC)
dle nabídky do vlastnictví obce
Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 93. jednání rady obce
dne 22. 9. 2014
RO schvaluje:
1a/93/2014 – RO schvaluje
uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „II/325 – Hostinné
– Rudník“, na části pozemků
p.p.č. 611 o výměře dočasného
záboru cca 4 m2, p.p.č. 2945/3
o výměře dočasného záboru cca
38 m2 , p.p.č. 2945/5 o výměře dočasného záboru cca 2 m2 ,
p.p.č. 3013/11 o výměře dočasného záboru cca 23 m2, p.p.č.
3013/13 o výměře dočasného
záboru cca 115 m2, p.p.č. 3013/8
o výměře dočasného záboru cca
59 m2, p.p.č. 2927/5 o výměře
dočasného záboru cca 36 m2, p.
p.č. 2927/1 o výměře dočasného
záboru cca 131 m2, p.p.č. 3013/9
o výměře dočasného záboru cca
148 m2, p.p.č. 3013/10 o výměře
dočasného záboru cca 61 m2, p.
p.č. 2945/3 o výměře dočasného
záboru cca 61 m2, p.p.č. 534/2
o výměře dočasného záboru cca
4 m2, p.p.č. 469 o výměře dočasného záboru cca 3 m2, vše v k.ú.
Rudník ve vlastnictví obce a na
části p.p.č. 515/14 o výměře dočasného záboru cca 58 m2 a o výměře trvalého záboru cca 13 m2
a na části p.p.č. 525/2 o výměře
dočasného záboru cca 3 m2 a na
části p.p.č. 870/5 o výměře dočasného záboru cca 16 m2 a na
části p.p.č. 866 o výměře dočasného záboru cca 70 m2 a na části
p.p.č. 641/3 o výměře dočasného
záboru cca 66 m2 a na části p.p.č.
934 o výměře dočasného záboru
cca 16 m2 a na části p.p.č. 738/1
o výměře dočasného záboru cca
51 m2, vše v k.ú. Arnultovice ve
vlastnictví obce, podle projektové dokumentace č.z. 14/035 pro
stavební povolení a provedení
stavby zpracované M.I.S., projekce Husova 1697, Pardubice,
mezi Královéhradeckým krajem
se sídlem Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové
a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1b/93/2014 – RO schvaluje
uzavřít Smlouvu o právu provést
stavbu „Přechody pro chodce na
silnici II/325 v Rudníku“, mezi
Ředitelství silnic a dálnic ČR
s.p.o., Na Pankráci 56, Praha 4
a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1c/93/2014 – RO schvalu-

je „Dodatek č. 6 k nájemní
smlouvě č. 3893N03/54“ ze
dne 26.01.2004, mezi Státním
pozemkovým úřadem se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 a obcí Rudník a pověřuje
starostu jejím podpisem. Dodatek upravuje celkovou výměru
pronajatých pozemků a částku
ročního nájemného na 3.132
Kč. Ostatní ustanovení smlouvy
nejsou tímto dodatkem dotčena.
1d/93/2014 – RO schvaluje
ukončení nájemního vztahu na
p.p.č. 865/2 v k.ú. Arnultovice
mezi obcí Rudník a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové.
1g/93/2014 – RO schvaluje
pronájem bytu č. 13 v Rudníku čp. 494, na dobu určitou, do
28.02.2015.
1h/93/2014 – RO schvaluje
pronájem bytu č. 6 v Rudníku
čp. 411, na dobu určitou, do
28.02.2015.
1i1/93/2014 – RO schvaluje
podání žaloby k soudu za dlužné
nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava
Čermáka.
1i2/93/2014 – RO schvaluje podání žaloby k soudu, za dlužné
nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava
Čermáka.
1i3/93/2014 – RO schvaluje podání žaloby k soudu, za dlužné
nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava
Čermáka.
1i4/93/2014 – RO schvaluje
podání žaloby k soudu, prostřednictvím advokátní kanceláře
Mgr. Václava Čermáka.
2a/93/2014 – RO schvaluje dodatek č.1 k SOD ze dne
25.07.2014, kterým se termín dokončení stanovuje do
31.10.2014
RO doporučuje :
1f/93/2014 – RO doporučuje
ZO schválit prodej pozemku p.
p.č. 812/4 – trvalý travní porost
o výměře 394 m2, v kat. území
Arnultovice, za cenu 75 Kč/m2
( 29.550 Kč, ÚP bydlení venk.
typu), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
RO bere na vědomí :
2c/93/2014 – RO bere na vědomí informaci, že zpracování
realizační projektovou dokumentaci na sanaci půdních sesuvů a nestabilit zpracuje Ing. Jan
Chaloupský, Trutnov jako součást objednávky z června 2013.
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Výpis přijatých usnesení
z 94. jednání rady obce
dne 6. 10. 2014
RO schvaluje:
1a/94/2014 – pronajmout část
pozemku p.p.č. 631/2 – zahrada o výměře 40 m2, v kat. území
Rudník, manželům Zdeně a Vlastimilovi Petříkovi, Rudník čp. 433
a paní Květa Klustové, Rudník
čp. 432 Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou,
za 20, – Kč/m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1b/94/2014 – započtení ceny
plovoucí podlahy v bytě č. 7 v čp.
494 v Rudníku na dlužné nájemné paní Ivety Burianové
1c2/94/2014 – pronájem bytu
č. 7 v Rudníku čp. 494 pí. Miluši
Roudné nar. 26.02.1950, na dobu
určitou, do 28.02.2015.
2/94/2014 – výzvu k podání
nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku „Revitalizace veřejné
budovy č.p. 56 v Rudníku“ a zveřejnění na profilu zadavatele.
3a/94/2014 – RO souhlasí se
zapojením ZŠ/MŠ Rudník do
projektu „Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“
3b/94/2014 – odpisový plán
na herní sestavu Universal 101
v předloženém znění.
4a1/94/2014 –dar paní Věře
Prouzové, předsedkyni Komise
pro občanské a sociální záležitosti ve výši 2.000 Kč. (Prouzová
– Malochová)
Návrh byl schválen
4a2/94/2014 –dar paní Olze
Hájkové, předsedkyni Kulturní
komise ve výši 7.000 Kč. (Hájková – Lhotová, Seidlová, Sedláčková, Levínská, Stuchlíková,
Moupicová)
Návrh byl schválen
4a3/94/2014 –dar panu Jiřímu
Vondrákovi, předsedovi Komise
pro životní prostředí a rozvoj ve
výši 4.000 Kč. (Vondrák – Buchar, Šedivý, Maloch)
5/94/2014 – finanční příspěvek
ve výši 15.300,00 Kč Královéhradeckému kraji k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti za období od 14.12.2014 do
13.06.2015, linka č. 690860, spoj
č. 37.
RO revokuje:
1c1/94/2014 – RO revokuje
usnesení č. 1g/93/2014 ze dne
22.09.2014.
Výpis usnesení z 29. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 25. 9. 2014
ZO bere na vědomí:
2a1/29/2014 – korekci 25%
z částky dotace použité na financování akce Kanalizace Rudník –
I.etapa Arnultovice.
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ZO schvaluje:
2a/29/2014 – dodavatelem akce
„Dodávka vybavení pro projekt
zavedení separace a svozu bioodpadu v obci Rudník“ firmu
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, Zlín 760 01, za nabídkovou cenu 1.429.500 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
2c/29/2014 – dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 029/2014 –
„Rudník – Kolonky, rekonstrukce a technické zhodnocení rodinných domů“, který řeší dokončení prací do 31.10.2014.
3a1/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 3206/5 – zahrada o výměře
11 m2 ,v kat. území Rudník, kupující obec Rudník, Rudník 51,
543 72 Rudník za cenu 30 Kč/
m2 (330 Kč, ÚP smíšené kom. lokální + zeleň ochranná), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem
uhradí společnost RD Facility,
zastoupená Ing. Ivo Semerákem
– MZ Liberec a.s.
3a2/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 3209 – ostatní plocha o výměře 148 m2 ,v kat. území Rudník,
kupující obec Rudník, Rudník 51,
543 72 Rudník za cenu 30 Kč/m2
(4.440 Kč, ÚP ostatní plocha), ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí společnost RD Facility,
zastoupená Ing. Ivo Semerákem
– MZ Liberec a.s.
3a3/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 589/1 – trvalý travní porost
o výměře 5.188 m2 ,v kat. území
Rudník, kupující obec Rudník,
Rudník 51, 543 72 Rudník za
cenu 30 Kč/m2
(155.640 Kč, ÚP technické vybavení), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí společnost RD Facility, zastoupená Ing.
Ivo Semerákem – MZ Liberec a.s.
3a4/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 3150/3 – vodní plocha o výměře 124 m2 ,v kat. území Rudník, kupující obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník za cenu
30 Kč/m2 (3.720 Kč, ÚP vodní
plocha), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí společnost
RD Facility, zastoupená Ing. Ivo
Semerákem – MZ Liberec a.s.
3a5/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 584/4 – ostatní plocha o výměře 233 m2 ,v kat. území Rudník, kupující obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník za cenu
30 Kč/m2 (6.990 Kč, ÚP ostatní
plocha), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí společnost RD Facility, zastoupená Ing.
Ivo Semerákem – MZ Liberec a.s.
3a6/29/2014 – koupi pozemku p.p.č. 584/1 – ostatní plocha
o výměře 639 m2, v kat. území

Rudník, kupující obec Rudník,
Rudník 51, 543 72 Rudník za
cenu 30 Kč/m2 (19.170 Kč, ÚP
tech.vybavení), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí
společnost RD Facility, zastoupená Ing. Ivo Semerákem – MZ
Liberec a.s.
3a7/29/2014 – pozemku p.p.č.
2945//2 – ostatní plocha o výměře 653 m2 ,v kat. území Rudník,
kupující obec Rudník, Rudník 51,
543 72 Rudník za cenu 30 Kč/m2
(19.590 Kč, ÚP silnice), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem
uhradí společnost RD Facility,
zastoupená Ing. Ivo Semerákem
– MZ Liberec a.s.
3a8/29/2014 – koupi pozemku
p.p.č. 566/1 – trvalý travní porost
o výměře 4.039 m2 ,v kat. území
Rudník, kupující obec Rudník,
Rudník 51, 543 72 Rudník za
cenu 75 Kč/m2
(302.925 Kč, ÚP bydlení měst.
typu), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí společnost RD Facility, zastoupená Ing.
Ivo Semerákem – MZ Liberec a.s.
3b/29/2014 – „ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.
93/512/2014“ na p.p.č. 2905
– ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 339 m2, v obci
a kat. území Rudník, kterou
předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Hradec Králové a pověřuje starostu jejím
podpisem.
3c/29/2014 – „ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.
92/512/2014“ na p.p.č. 2922
– ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 339 m2 a p.p.č.
2923 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 300 m2,
vše v obci a kat. území Rudník,
kterou předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec
Králové a pověřuje starostu jejím
podpisem.
3d3/29/2014 – prodej pozemku
p.p.č. 2081/1 – zahrada o výměře 1.184 m2, kat. území Rudník,
Radku Taušovi, bytem Dany
Medřické 1022, 252 64 Velké Přílepy, za cenu 150 Kč/m2 (177.600
Kč, ÚP bydlení rekreační), ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1., za podmínky předkupního práva pro obec Rudník za
stejnou cenu 150, – Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
3e/29/2014 – prodej pozemku p.p.č. 812/4 – trvalý travní
porost o výměře 394 m2 ( nově
vzniklá poz. parcela dle GP č.
288-104/2014), v kat. území
Arnultovice, manželům Josefu
Schejbalovi a Michaele Schejba-

lové, oba bytem Arnultovice 5,
543 72 Rudník, za cenu 75 Kč/
m2 (29.550 Kč, ÚP bydlení venk.
typu + náklady na zhotovení GP),
ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
3f/29/2014 – prodej oddělených
částí pozemků dle GP č. 1229141/2014, oddělená část „b“
z p.p.č. 744/6 – ostatní plocha
o výměře 24 m2 a oddělená část
„a“ z p.p.č.744/7 – zahrada o výměře 62 m2, vše v k.ú. Rudník,
panu Luboši Bucharovi, bytem
Rudník čp. 45, za cenu 30 Kč/m2
(2.580 Kč, ÚP tech.vyb., dr.výroba a služeb), ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
3h/29/2014 – vyřazení movitého
majetku v hodnotě 57.103,60 Kč.
4a/29/2014 – přijetí státní finanční podpory z programu
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – sochy
sv. Jana Nepomuckého na p.p. č.
183/1, rejstříkové číslo památky
č. USKP 68665/6-3668 ve výši
50.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
4b/29/2014 – Přijetí dotace ve
výši 2.502.229,88 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje,
poskytnuté z Národního fondu
Ministerstva financí ČR v rámci
Fondu solidarity Evropské Unie
v České republice na úhradu škod
v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4c/29/2014 – rozpočtové opatření č. 5/2014, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 3.838.780,00
Kč a rozpočtové výdaje zvýší
o 3.735.045,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší
o 103.735,00 Kč.
ZO pověřuje:
4d/29/2014 – tajemníka k jednání s TJ Ski za účelem předložení
návrhu vyúčtování celoročního
příspěvku za rok 2013.
ZO revokuje:
3d1/29/2014 – (ruší) usnesení č.2c1/28/2014 ze dne 26.06.
2014.
3d2/29/2014 – (ruší) usnesení č.2c2/28/2014 ze dne 26.06.
2014.
ZO odkládá:
3g/29/2014 – žádost paní Kateřiny Švihálkové z důvodu zjištění
všech okolností a stanoviska jednotlivých právních zástupců.
Pro RN 4/2014 připravila
Kamila Vejdělková

Rudnické noviny | číslo 4 | prosinec 2014

KRONIKA

BETLÉMY JAKO ŽIVÉ
Také si doma o Vánocích připomínáte příběh narození Ježíška stavěním betlému? Pak
vězte, že má tato tradice za
sebou dlouhou a klikatou cestu dějinami, která pokračuje
dál s dobrými vyhlídkami do
budoucna. Nejen u nás v Krkonoších totiž stále žijí tvůrci
a stavitelé betlémů.
Za otce betlémů v dnešním slova smyslu je považován sv. František, který, toužíc prožít zázrak
narození Spasitele co možná nejautentičtěji, dal roku 1233 sloužit
mši v jeskyni nedaleko Asiisi, do
níž umístil jesle, osla a vola. Podle
legendy se Františkovi v jeslích
ukázalo narozené Jezulátko. Jeho
nástupci, členové františkánského řádu, pak jesle během středověku rozšířili po celé Evropě. Do
kostelů byly umísťovány figury
Ježíška, Panny Marie a sv. Josefa
v životní velikosti, u nichž se začaly hrát scény z vánočního příběhu. V době baroka těžili z obliby
jeslí členové Tovaryšstva Ježíšova, kteří je využili jako prostředku
rekatolizace obyvatelstva. Vánoční hry v kostelích pojali jako
skutečná divadelní představení
o příběhu Narození od Zvěstování Panně Marii až po příchod Tří
králů. Z kostelů se jesle pomalu
dostávaly i do světského prostře-

dí – nejprve šlechtických sídel,
pak do měšťanských domácností
a nakonec, koncem 18. století,
i do venkovských chalup. Velkou
měrou k tomu přispěl zákaz betlémů a vánočních her v kostelích
vydaný v rámci osvícenských
reforem Josefem II. (1782). Ten
bezděky způsobil nejen masové
rozšíření betlémů, takže v polovině 19. století už nechyběly takřka
v žádné domácnosti, ale – a to zejména – probudil v lidech ducha
tvořivosti a fantazie. O tom, že se
v horách krkonošských betlémářství obzvláště dařilo, svědčí celá
řada různých typů betlémů dochovaných ve sbírkách místních
muzeí. A to se jedná jen o zlomek
jejich původního počtu.
Lidové betlémy jsou oproti
kostelním sice menších rozměrů co se figur týče, ovšem co do
jejich počtu, velikosti betlémské
krajiny, pohybových schopností
a zvukových efektů, je mnohdy
převyšují. Výroba takového betlému trvala i několik let a tak není
divu, že v některých rodinách
byl předáván z generace na generaci, byl postupně doplňován
a zdokonalován. Konkrétní příklady uvádí odbornice na krkonošské betlémářství B. Krámská:
Vášnivými staviteli betlémů byli
například příslušníci rodu Metelků ze Sklenařic v západních

Krkonoších. První betlém začal
stavět kolem poloviny 19. století
podél dvou stěn do rohu světnice
Jáchym Metelka a osadil jej figurkami vystříhanými z jesličkových
archů před vlastním malovaným
papírovým pozadím s městem
Betlémem. Dva ze tří Metelkových synů se rovněž celoživotně
upsali betlému. Mladší Václav byl
nejen otcovým pomocníkem, ale
také strůjcem zásadní přeměny
betlému, v němž postupně nahradil papírové figury dřevořezbami.
Betlém je přehlídkou několika
různých typů figur řezaných, kašírovaných i oblékaných, z nichž
96 je nadáno pohybem. Přesvědčit
se o tom můžete v expozici Severočeského muzea v Liberci. Starší
bratr Václavův, Jáchym, vzácně
propojil řezbářské nadání s technickou a řemeslnou zdatností
a sestavil dílo vskutku dokonalé.
142 figurek v něm vykonává pomocí jediného stroje a závaží 350
různých pohybů. Tento unikátní
mechanický ozvučený betlém z let
1883 – 1913 je součástí stálé expozice Krkonošského muzea v Jilemnici. O několik kilometrů dál,
v expozici Vlastivědného muzea
ve Vysokém nad Jizerou, je nejvyhledávanějším exponátem betlém
Jáchymova a Václavova bratrance,
Jana Metelky. Roku 1878 zakoupil
povodní poškozený mechanický
betlém, který rok od roku zvětšoval a vylepšoval. Umístil do něj
řadu vysockých měšťanů – truhláře Jandu v dílně, pekaře Josífka
jak hněte těsto a pekaře Makovce
jak honí ženu s pometlem v ruce
kolem díže, kováře Petříčka u kovadliny, řezníka Nečáska, ševce
Ďoubalíka, povozníka Janatu
z Buřan nebo provazníka a zedníky při stavbě domu.
Mnohem méně dochovaných
betlémů je, vlivem historických
událostí spojených s odsunem německého obyvatelstva, z východní části Krkonoš. O mnohých se
dozvídáme už jen z archivů, jako
v případě kameníka Johanna Russe z Čermné, který svůj betlém

vystavoval v Pilníkově každoročně od Vánoc do Popeleční středy
a uváděl v něm postupně do pohybu scény ze Starého i Nového
zákona v kulisách města Betléma,
kde pilně pracoval soustružník,
kolář, kovář, zámečník, brusič,
švec a řezník, zatímco na druhé
straně vycházelo z kostela procesí.
Do betlémářství se promítalo
nejen náboženské, ale i národní
cítění a nouze nebyla ani o kuriozity. V betlému Josefa Mařatky
z Vysokého stáli kolem jeskyně
Narození Žižkovi bojovníci s červenými kalichy na prsou i se svým
hejtmanem a andělé se na nebesích vznášeli se stuhami s nápisem: „Nazdar, Ježíšku!“. Mrklovský mlynář Šír využíval k pohonu
svého šest metrů širokého betlému sílu vody. Jesličky v expozici Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, které
si postavili bratři Bohumil a Josef
Škrabálkovi z Pasek, tehdy hoši
ve věku 15 a 17 let, byly původně
poháněny větrným kolem. Výbuch parního kotle ukončil život
truhláře Václava Erbena z Prostředního Lánova, když předváděl školákům o Vánocích roku
1925 betlém na parní pohon...
Do kostelů se jesličky navracely jen velmi zvolna, často až
po sto letech. Do té doby byly
zastupovány oltářními obrazy.
Z roku 1910 pocházejí jesličky
dochované v našem kostele sv.
Václava. Pro faráře Josefa Knauera je zhotovil neznámý tyrolský
řezbář. Dle inventáře z roku 1943
byly jesličky i v kostele sv. Martina v Javorníku, ale nedochovaly se. O to vzácnější je archivní
nález textu původní vánoční hry
z Javorníku, která idylicky odráží
každodenní radosti pastýřského
života v přírodě.
Ať už je příběh vašeho rodinného betlému jakýkoli, jedno je jisté
– jeho stavěním nebo vytvářením
udržujete betlémářskou tradici
živou i vy.
Gloria in excelsis Deo – Sláva
na výsostech Bohu.... a na zemi
pokoj lidem dobré vůle.
Olga Hájková
(B. Krámská: Betlémářství
v Krkonoších, in. Krkonoše – příroda,
historie, život. Baset 2007).

Detail pohyblivého rohového
betlému Jiřího Buchara z Horní
Branné z let 1951–2003
(foto B. Krámská).
Betlém kostela sv. Václava
v Rudníku z roku 1910
(foto O. Hájková).
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POD OCHRANOU SV. ANTONÍNA
Hlavní silnici v Javorníku vedle vrbového prutníku pana
Filipa od října letošního roku
střeží svatý Antonín. Sochu
světce-františkána s typickými
atributy (Ježíškem v náručí
a lilií) vytvořil sochař Roland
Hantl na objednávku majitele
pozemku pana Nerze.
Výsledkem jejich spolupráce je
velmi zdařile zrenovovaný kamenný kříž z roku 1899, který vyhotovil pro sedláka Lahmera z č.p. 141
v bohatě zdobeném novogotickém
stylu kameník F. Špatenka z Trutnova , signovaný na podstavci kříže. Kříž byl v roce 1938 renovován
nákladem Adelheid Lahmerové.
Toto jsou bohužel jediné historické informace, které se podařilo
o kříži zjistit. Chybějící části poničené památky tak bylo nutné zhotovit zcela nově dle dobových analogií. Vedle pískovcové sochy sv.
Antonína ve výklenku podstavce,

která je napodobeninou původní
hliněné plastiky, se jedná o fiály
(zdobené sloupky) na vrchu podstavce i samotný kříž z podstavce
vystupující. Vlastní torzo památky
bylo zastabilizováno, doplněno
o ulámané části a očištěno. Dobře
čitelnou se tak stala přímluva na
podstavci kříže: Glorwürdiger heiliger Antoni! Gros ist deine Ehre
und herrlich ist dein Name unter
den Heiligen Gottes; wir stellen
das ganze Anliegen unseres Herzens unter deinen heiligen Schutz
(volně přeloženo: Nejvznešenější
svatý Antoníne! velká je tvá sláva
a nádherné je tvé jméno pod svátostí Boží; dáváme všechny prosby
našich srdcí pod tvou svatou ochranu). V příštím roce by památka
měla být ještě doplněna chybějící
lucernou a obvodovým plůtkem.
Doplňme ještě, že učitel a kněz
sv. Antoním z Padovy (1195–
1231) je patronem františkánů,
cestujících, horníků a pekařů,

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení a milí občané Rudníku,
v sobotu 10. ledna 2015 vyjdou
do ulic Hostinného a okolních
obcí skupinky tří králů, které
budou koledovat v rámci již
tradiční celorepublikové Tříkrálové sbírky. Sbírka umožňuje občanům České republiky
podílet se na charitní práci, což
znamená pomoc druhým.
Vybrané finanční prostředky
vždy pomáhají největší částí na
místní úrovni (65 %), částí na
úrovni regionální (Královéhradecké diecéze, 15 %) a také na
celostátní projekty Charity ČR (5
%) a humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci (10 %).
Někteří občané z okolních obcí
namítají, že z darovaných peněz se
pro obec nic nedostane. Jednotlivé
charity vybírají peníze ve městech
a obcích, kde poskytují své služby,
tudíž se peníze nevrací do obcí přímo, ale skrze poskytované služby.
Naší pečovatelskou službu poskytujeme v Chotěvicích, Karlově,
Čermné, Dolní a Horní Olešnici,
Lánově, Prosečné, Rudníku, Horní Kalné a Čisté. Jedná se o úklid
domácnosti, dovoz k lékaři, dovoz
obědů, doprovod, koupání a další
služby. Zároveň si dovolujeme poukázat na charitní popovodňovou
pomoc v Hostinném a okolních
obcích, která šla skrze regionální
pomoc Charity ČR.
V roce 2013 byl z výtěžku pořízen nový automobil, který nahradil dosavadní automobil v hava10

rijním stavu. Výtěžek z roku 2014
a 2015 bude opět využit na nákup
dalšího automobilu, dojde tak
k výměně druhého velmi opotřebovaného auta.
Chtěly bychom touto formou
všem rudnickým občanům, kteří
se již několik let podílejí na přípravě nebo do Tříkrálové sbírky
přispívají, co nejsrdečněji poděkovat. Zároveň děkujeme za drobné
pamlsky pro koledníky. Je to pro
ně sladká odměna za to, že i v nepříznivém počasí chodí po domácnostech a pomáhají se sbírkou.
Díky Vám koledníci, že jste tak
ochotní a obětaví nám pomáhat.
Děkujeme také rodičům, že nám
své děti posílají, bez nich by žádná taková sbírka nešla realizovat.
Na závěr přijměte od nás poděkování za Vaši podporu a přízeň,
které si vážíme. Přejeme Vám požehnané vánoční svátky a do příštího roku pevné zdraví, bohatství
lásky, radosti a naděje.
Za Oblastní charitu Červený
Kostelec Mgr. Jana Špeldová
a Bc. Luisa Polešovská, vedoucí pečovatelské služby Hostinné,
tel. 499 441 141,
e-mail: polesovska@hospic.cz

snoubenců, manželů a rodin. Byl
vzýván za šťastný porod i proti
neplodnosti nebo horečce, při
hledání ztracených věcí, proti
dobytčímu moru, pekelným mocnostem a jako pomocník v nouzi.

Až půjdete kolem, zastavte se.
Obdiv zaslouží jak F. Špatenka,
tak R. Hantl. Děkujeme, pane
Nerzi!
Olga Hájková

Z MĚSTSKÉ
ELEKTRÁRNY
OKRESNÍ ARCHIV
To je případ Trutnova a cíl
naší cesty. Do dvou aut se vešli zájemci z řad zaměstnanců obecního úřadu doplnění
o spolupracovníky Rudnických novin. Na místě je čekala zjevně rekonstruovaná
několikapatrová budova a ředitel archivu Mgr. Roman
Reil. Sympatický průvodce
a znalý komentátor. Jedni se
chtěli seznámit s institucí,
kde někdy končí jejich papíry, druhý neměl nic proti
tomu. Naopak.
Úzké schody nevedly do nebe,
ale do badatelny, tedy po našem
do studovny. Tady začínají lidé
zvenčí, návštěvy. Musí si odložit kabáty i tašky, mohou si ponechat jen notes, psací potřeby
i případně fotoaparát. To my
jsme na tom byli podstatně lépe.
Na stolcích na nás už čekaly historické dokumenty, mapy, periodika – všechno se společným
jmenovatelem Rudník.
Jan z Turgova s bratrem Půtou a synem Vilémem prodávají
městu Hostinnému roční úrok
a mlýn v Heřmanových Sejfech
(listina s třemi pečetěmi 1383
– březen 14. Hostinné). Ručně
psáno, jedno písmenko jako dru-

hé. Originál. Snahou pracovníků
archivu je co možná všechno a co
nejdříve převést do digitální podoby s nabídkou www.vychodoceskearchivy.cz. Např. zadáte
heslo Rudník a vyjede vám 25
fondů.
V archivech se dokumenty
počítají na kilometry, roční přírůstky na desítky až stovky metrů, poklady se značí červeně,
aby byly při případném požáru
viditelné a přednostně zachráněné. Významnou osobou je
inspektor, který určuje, co se
ponechá a co dostane nechtěné S, tedy sběr. Státní okresní
archiv v Trutnově řadí materiály v depozitářích následovně:
čím nižší patro, tím vyšší letopočet. Nízké stropy místností,
stálá teplota 18 stupňů. Mezi
vzácnosti patří listiny, kroniky,
mapy, plány, fotografie apod.
Mezi subjekty úřady, církve,
spolky, školy, soudy…
Pokud si myslíte, že archiv je
místem skoro bez života mezi
zaprášenými knihami, jste na
velkém omylu! Potvrzuje to také
jediné číslo – za letošní půlrok
byste jenom v Trutnově napočítali více než 550 návštěvníků.
Václav Chadraba
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2014
Je až k nevíře, že i letošní Svatováclavské slavnosti, podobně
jako ty předchozí, proběhly
v záři slunečních paprsků. Svatý Václav nám „tam nahoře“
zkrátka drží palce a my doufáme, že oslavy proběhly k jeho
spokojenosti a přízeň nám zachová i napříště.
Podobně jako Vy, milí sousedé. Věříme, že jste v programu
nalezli to své – ať už to bylo potěšení z hudby různých žánrů, umu
rudnických dětí nebo pohybových kreací mužoretů – seniorů,
špetka historického poučení od
Hannibala z Valdštejna, zážitek
z prohlídky výstavy fotografií A.
Veselé a P. Boháčka nebo dětských obrázků, radost z koupi
nebo vytvoření pěkné věci, degustační sdílení pouťových moučníků nebo prostě „jen“ dobrý pocit
z příjemně stráveného dne ve
společnosti rodiny a přátel. Pojďme si ho připomenout prostřed-

nictvím fotografií A. Veselé, které
lépe než slova vystihují atmosféru, která panovala.
Co však fotografie nezmůžou
je vyslovení velkého díky všem,
kteří se na Slavnostech podíleli.
Zásluhou každého z nich (a nebylo jich málo) organizační soukolí opět dobře šlapalo. Poděkování patří i Vám – návštěvníkům,
kteří jste dobrovolným vstupným přispěli na obnovu pomníku obětem 1. světové války.
Bylo vybráno 7.200 Kč a 8.100
Kč přispěli sbírkou němečtí krajané. O dalších krocích tohoto
mezinárodního projektu budete
informováni.
Těšíme se na Vás příští rok
a nezapomeňte – Svatováclavské
slavnosti pořádá Rudník sobě.
Budeme rádi, když se zapojíte
dobrým nápadem nebo aktivní
účastí!
Za kulturní komisi 2010-2014
Olga Hájková

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
www.knihovnarudnik.webk.cz
knihovna@rudnik.cz | tel. 702 292 414
Uběhl už rok od chvíle, kdy
se naše rudnická knihovna
oblékla do nového a stal se
z ní moderní a důstojný kulturní stánek.
Je pro nás velkou odměnou,
že během tohoto roku našlo
do knihovny cestu mnoho nových čtenářů. Určitě k tomu
přispělo rozšíření půjčovní
doby a velký výběr knih převážně zapůjčených z regionální knihovny v Trutnově.
V listopadu byl knihovní
fond částečně obměněn. Máte
možnost si vybrat z 200 nově
dovezených knih různých
žánrů. Od románů společenských, romantických po detektivky a knihy plné napětí.
Namátkou bych doporučila
například: Osmanský tábor od

Vlastimila Vondrušky, Kóma
od Robina Cooka, Duhový
most od Táni Vanilkové-Keleové, Vznášedlo od Ireny Obermanové, Okamžik překvapení
od Jamese Pattersona nebo
Marie Antoinetta od Stefana
Zweiga.
Nyní nás čeká období vánoční pohody. Právě v této
době si většina z nás dokáže
najít čas na pěknou zajímavou
četbu. Chvíle s knihou dokáže
potěšit, pobavit a zpříjemnit
chvíle odpočinku.
Přijďte si vybrat do naší
knihovny – jste vítáni!

SEDMÝ ROČNÍK
RUDNICKÉ DRAKIÁDY

Příjemné Vánoce a šťastný vstup do roku 2015 za
knihovnu všem přeje
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Jana Levínská
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DEN PSÍCH SPORTŮ 2014 V RUDNÍKU
Dne 13. 9. 2014 se uskutečnil
druhý ročník charitativní akce
„Den psích sportů“, kterou pořádala Základní kynologická
organizace Rudník.
Už to vypadalo, že se počasí
neumoudří a tento den nás oblaka opět zalijí vodou tak, jako ten
rok minulý. Krakonoše jsme však
přemluvili a ten nám připravil
vskutku takové počasí, jaké jsme
si přáli.
Přípravy trvaly bez mála půl
roku, ale určitě to stálo za to.
Chtěli jsme ukázat široké veřejnosti, jaké kousky je možné
pejsky naučit a představit kynologické sporty, které se jen tak na
vlastní oči nevidí.
Před samotným začátkem ukázek se naší Kynologické organizaci Rudník dostalo poděkování od
2. zástupkyně ředitelky Obchodní
akademie Olgy Havlové pro zdravotně postižené v Janských Lázních za finanční dar z minulého
roku, na kterou veřejnost přispěla částkou 7 125 Kč. Tato částka
byla použita na kulturní a sportovní činnost handicapovaných
studentů této akademie.
Celé odpoledne jsme viděli
spoustu psích kousků a dovedností, které nám přijeli předvést
nejen mistři České republiky,
Evropy, ale i účastníci světových
kynologických soutěží. A co bylo
letos k vidění? Letošní den odstartovala ukázka Dogfrisbee,
kde Border Colie-Cofee s psovodem Pavlem Kosem ukázali
nádhernou souhru, temperament
a aportování létajícího talíře. Následovaly ukázky Dogdancingu-tance se psem, Agility – psího
překážkového parkuru, Obedien-

ce-ovladatelnosti psa, Canisterapie – léčebné terapie – kontaktu
psa s člověkem, ukázky sportovní
a lovecké kynologie, pasení ovcí
za pomoci psů ovčácky předvedl
Martin Maček z farmy Bolkovský
dvůr z Rudníku, Musching-ukázky tažného psího spřežení s mistrem musherem Jiřím Vondrákem
a nesmím zapomenout i na dech
beroucí dynamické praktické
ukázky použití služebních psů Policie České republiky, kde psovodi
ukázali profesionální připravenost svých čtyřnohých parťáků.
Přestávku vyplnila skupina borců
z Vrchlabí, která předvedla Freerunning – skokový parkur.
Krásně strávené odpoledne
zakončila hudební skupina NUEVO ze Základní umělecké školy
Hostinné pod vedením Simony
Hučíkové, která zahrála nádherné filmové melodie.
Prostě bylo se na co dívat
a návštěvníci této akce si odnesli
spoustu krásných zážitků a přispěli na dobrou věc. Letos byla
vybrána částka 5 249 Kč, která
byla předána ředitelce Obchodní
akademie Olgy Havlové pro tělesné postižené v Janských Lázních.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se jakkoliv zapojili
s pomocí uspořádat tento den, zejména Obecnímu úřadu Rudník
za zapůjčení párty stanu a sezení,
LMK Mladé Buky, Jirkovi Svrčkovi z Hostinného a Zbyňku Sládkovi z Rudníku, kteří nám předvedli
své hobby leteckého modelářství,
dále Petru Boháčkovi, který ve
svém improvizovaném stánku
učil děcka umění broušeného
skla, Simoně Olhové za koníka
jménem RYN, který poslušně odkroužil několik desítek kol s dětmi

i dospělými na svém hřbetu, Petru Nedvídkovi za „šťávu“, kterou
do správných míst rozvedl Míra
Benda, farmě Bolkovský dvůr
a hospůdce „U Petry“ za bezva
občerstvení a díky i ostatním na
které jsem pozapomněl.

Věřím, že se „Den psích sportů
2014“ všem líbil a budu se těšit
zase za rok společně s vámi na
nové psí kousky na „Dni psích
sportů 2015“.
Za ZKO, Michal Šindelář
Foto Anděla Veselá

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Radostné očekávání dětí, u některých strach v očích. Tak probíhala první prosincová sobota na
sále OÚ, kam nás přišli navštívit
čerti s Mikulášem. Zatímco děti
na sále soutěžily, tančily a dováděly, venku ve stanu se mohli rodiče občerstvit tradičními
zabíjačkovými pochoutkami, či
něčím ostřejším. Když Mikuláš
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podělil všechny hodné děti sladkostmi, přesunul se i s čerty ven,
kde všichni za zpěvu koled netrpělivě očekávali, až se rozzáří vánoční strom. Vše zakončil krásný
ohňostroj, který jen podpořil
příjemnou atmosféru blížících se
vánočních svátků.
Za kulturní komisi Petra Sekerková
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TÉMA

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ A ROZJÍMÁNÍ
Nastal předvánoční čas, čas
očekávání nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních.
Dny se krátí, noci prodlužují,
přibývá dlouhých zimních večerů. Doba přímo stvořená pro
černou hodinku vánočního povídání a rozjímání. Scházíme
se, byť jen virtuálně, v přítmí
tiché světnice, v teple u kamen,
s pohárkem zlatavého punče,
zatímco venku skučí vítr, na
okna maluje mráz a z nebe se
sype sníh, sype a sype. Přidejte
se k nám a rozjímejte s námi.
JAK NAŠI PŘEDKOVÉ
SLAVILI VÁNOCE

Až do poloviny pátého století
slavili křesťané Ježíšovo zmrtvýchvstání, protože datum jeho
narození nebylo možné z Bible
přesně určit. Ve 4. století však
římská církev pokřesťanštila pohanský svátek, kterým Římané
oslavovali narození boha Slunce (zimní slunovrat), a určila
dnem narození Ježíše Krista 25.
prosinec. Nazvala jej Vánocemi.
O tom, jak je slavili naši předkové, víme díky Pojednání o Štědrém večeru, které v době vlády
Václava IV. sepsal benediktinský
mnich Jan z Holešova. Popsal
v něm zvyky, které se držely už ve
14. století. Některé z nich zanikly,
jiné přetrvaly až do dnešní doby.
Už tehdy se lidé vzájemně obdarovávali a věřili, že kdo nikoho ten
den neobdaruje, sám zůstane po
celý příští rok chudý. Na vydrhnutý stůl rozprostřeli bílý ubrus
ušitý z doma vyrobeného plátna
a na něj položili chléb a nůž. Každý si mohl ukrojit a jíst do sytosti.
Platilo to i pro pocestné, jímž se
v tento den otvíraly dveře. Na stůl
přišla trocha od všeho, co se doma
vypěstovalo a urodilo. Po podlaze
se rozprostřela sláma, aby připomínala, že na ni bylo v Betlémě
uloženo děťátko.
OD KDY SE STAVĚLY
JESLIČKY ČI BETLÉMY

První betlém či první jesličky
vymyslel a postavil František
z Assisi (Itálie). Na Štědrý den
v roce 1223 vyzdobil nedaleko
Asissi jeskyni, přivedl tam volka,
osla a postavil jesličky. O půlnoci
nad nimi odsloužil první půlnoční
mši za nadšené přítomnosti místního obyvatelstva a svých kolegů
z kláštera. Nápad se začal rychle
šířit. Za prvního tvůrce betlému
je považován italský sochař z 15.
století Quido Mazzoni. Jeho jesličky byly z hlíny a znázorňovaly
jednotlivé postavy. V Čechách se
první jesličky objevily roku 1562.

Obliba betlémů byla obrovská. Ve
středověku snad nebylo kostela,
který by neměl vlastní betlém.
Mnohde jeho figury dosahovaly
výšky člověka. Při jejich stavění
se prý často odehrávaly lidové
hry hraničící s orgiemi, mnohdy
až hrozícími znesvěcením kostela. Vrchnosti ani církvi se takové
řádění nelíbilo. A tak v roce 1782
rakouský císař Josef II. zakázal
betlémy v kostelech stavět. Lidé
si však tuhle tradici nenechali vzít
a začali stavět jesličky či betlémy
doma. Vznikla tak krásná tradice
českého lidového betlemářství.
CO TO BYLA CALTA
NEBOLI HÚSKA

Calta bylo kynuté pletené pečivo. Kdy se začalo v Čechách péct,
těžko odhadnout. V 15. století
Petr Chelčický píše, že lidé propadají obžerství a v době adventu si
přilepšují tím, že nejedí nic jiného
než caltu, předchůdkyni dnešní
vánočky. Přesto se stala oblíbenou vánoční pochoutkou. Nejdříve ji zvali húska a od 19. století
vánočka, někde jí říkali i štědrovnice. Lidem chutná dodnes.

K. Liebich přichystal v Libeňském
zámečku pro své štědrovečerní
hosty veliké překvapení. Po večeři
je zavedl do sousedního pokoje,
kde zářil vánoční stromek. Hosté
překvapením oněměli a o příštích
Vánocích bylo po Praze, zejména v bohatších rodinách, několik
dalších ozdobených stromečků.
O dvacet let později byl už stromeček součástí vánoční výzdoby
mnoha pražských bytů. Zvyk přešel i do dalších měst a posléze i na
venkov, kam jej většinou zanesly
bohaté šlechtické rodiny. Chudí
je začali napodobovat v 70. letech
19. století a ozdobený stromek začal pomalu vytlačovat jesličky – ty
už nebyly největší atrakcí svátků. V Rudníku – Janovicích, jak
vzpomínal v loňských vánočních
RN pan učitel Jirásko, se první
vánoční stromeček objevil v roce
1857. Jakýsi horník prý zasadil do
škopíku s hlínou uříznutou jedličku, rozsvítil na ní lojové svíčičky,
do špice zavěsil svítící hornický
kahan a odevzdaně se k ní modlil.
Byl považován za blázna, později
si však zářící stromek získal oblibu a rozšířil se do okolí.

TRADICE
VÁNOČNÍHO STROMKU

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ A ADVENTNÍHO
VĚNCE

Tradice vánočního stromku je
relativně mladá. Jakási zmínka
o jeho zdobení pochází z Německa a to ze 16. století, ale v 17. století není v historických zprávách po
tomto zvyku ani památky. Teprve
až o sto let později byl nalezen
písemný záznam, ve kterém kárá
jakýsi Dannbauer ze Štrasburku
strojení jedličky loutkami a cukrovím. V Praze se první vánoční
stromek objevil v roce 1812. Tehdy ředitel Stavovského divadla J.

Jak a čím se vánoční stromky
zdobily? Ovocem, pečivem, loutkami a šátky, později perníkovými či čokoládovými figurkami.
Ve dvacátém století k nim přibyly
jemné skleněné ozdoby a třpytivé
řetězy. Původní voskové svíčičky
nahradily svíčky elektrické. Po
první světové válce se na náměstích větších měst začaly stavět
obrovské svítící stromy. Prvním
takový strom se objevil v Brně
v roce 1924, o rok později v Plzni.

PROSINCOVÉ PRANOSTIKY
Jaký prosinec – takové jaro i červen
Studený prosinec – brzké jaro
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří
Prosinec naleje a leden zavěje
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry
Mráz a moc sněhu, žíznivý roček bude v běhu
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou nám slepičky
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Původně se pod nimi umisťovala
kasička, do které lidé přispívali
na opuštěné děti. Tradice stavění
vánočních stromů na náměstích
a někde i na návsích větších obcí
(zatím bez kasiček) se zachovala
do dneška. Zbývá připomenout
tradici adventního věnce. Advent
znamená česky příchod, myšleno příchod Vykupitele. Vždy
čtyři neděle před Štědrým dnem
chystal německý pastor Johan
Richter adventní věnec. Poprvé
v roce 1860. Zdobily jej čtyři fialové svíčky zapalované postupně, s každou přicházející nedělí
jedna. Byly symbolem očekávání
příchodu Ježíše Krista. Tento
zvyk, ač v evropských zemích dosti známý, k nám zavítal teprve
s koncem 20. století. A ujal se.
NADĚLOVÁNÍ
VÁNOČNÍCH DÁRKŮ

Původně naděloval dárky jen
svatý Mikuláš. Ježíšek (zvaný
Christkind, ten který naděluje
dárky) se poprvé objevil v Německu, a to v době reformního
protestanského hnutí. Jeho velkým propagátorem byl tehdejší
kritik oficiální papežské církve
Martin Luther. Ten začal prosazovat nadělování dárků na Štědrý den. A nebylo to jednoduché.
U katolíků, ale i u protestantů se
setkal s nepochopením, mnohde
i s bojkotem. Celé 16. století bojoval Ježíšek o přijetí svého nového
poslání. Nakonec však přijala celá
Evropa, jen v protestantské Anglii roznášel (a roznáší) dárky dále
svatý Mikuláš, kterému se tam
říká Santa Claus. U nás Ježíšek,
jenž naděluje dárky, zdomácněl
také dosti pozdě, až v 19. století.
VÁNOČNÍ POZDRAVY
A PŘÁNÍ NAKONEC

Naše zdánlivá černá hodinka
končí. Nesmíme však zapomenout na vánoční pozdravy a přání.
Ty si lidé odjakživa předávali ústně s podáním ruky. V 19. století
k nim přibylo posílání vánočních
pohlednic. Poprvé v roce 1846
a to v Anglii. Odtud se zvyk rozšířil po celém křesťanském světě.
Dnes sice máme mobilní telefony
a využíváme mailové pošty, ale
vánoční pohlednice nezmizely.
Posílají se, sic v menším počtu,
nadále. Bylo by škoda, kdyby
upadly v zapomnění. Vždyť dostat krásnou vánoční pohlednici
s upřímným přáním všeho dobrého, a navíc psané rukou nám milé
osoby, vždycky potěší. Co říkáte?
Tak pěkné Vánoce, šťastné
a veselé!
Stanislav Wajsar
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

19. 9.
25. 9.
26. 9.
2. 10.
7. 10.
8. 10.
15. 10.
20. 10.
21.10.
21. 10.
30. 10.
31. 10.
4. 11.
13. 11.
21. 11.
24. 11.
25. 11.
27. 11.
28. 11.
28.11.
5. 12.
6. 12.
18. 12.
19. 12.

Divadelní představení pro MŠ a I. st. ZŠ v kulturním
zařízení OÚ Rudník
Projektový „Sportovní atletický den“ na atletickém
stadionu ve Vrchlabí pro II. stupeň
Projektový „Sportovní den“ pro I. stupeň v prostorách
okolí školy
Účast našich žáků na Krkonošských sportovních
hrách – atletickém přeboru škol Vrchlabska
Účast na fotbalovém turnaji Coca-Cola školský pohár
ve Vrchlabí pro žáky II. stupně
Návštěva historické výstavy v Úpici s názvem „Mit
Gott für Kaiser und Vaterland“ k 100. výročí vypuknutí I. světové války
Projektový den v hodinách anglického jazyka s názvem „Columbus Day “
Projekt „Les ve škole“ pro 1. -5. třídu ve spolupráci
s DDM Hostinné
Schůzka výchovného poradce s rodiči žáků 9. třídy
ohledně povolání
Burza středních škol Královéhradeckého a Pardubického kraje pro rodiče a žáky 8. a 9. tříd v budově školy
Halloweenské učení a odpolední halloweenský program s diskotékou v tělocvičně
Účast na florbalovém turnaji pro chlapce 8. a 9. třídy
v Hostinném
Návštěva kulturního pořadu „Síla lidskosti - Nicholas
Winton“ v sále DDM Hostinné
Třídní schůzky pro oba stupně ZŠ
Účast žáků II. stupně na divadelním představení
„Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.“
v Klicperové divadle v Hradci Králové
Účast na zeměpisném pořadu z cyklu „Planeta Země
– Indonésie“ ve Vrchlabí
Úvodní seminář k projektu pro 7. třídu s názvem „Jak
šetrně podnikat“
Exkurze k projektu „Jak šetrně podnikat“ u garanta
projektu „Veselý výlet“ v Horním Maršově
Divadelní představení pro I. stupeň s názvem „Hrátky
na pohádky“ ve Vrchlabí
Účast na soutěži ve zdravovědě na Střední zdravotnické škole v Trutnově
Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ
Zájezd na adventní Norimberk pro žáky II. stupně
Vánoční jarmark s vystoupením žáků a vánočním
prodejem
Vánoční besídky s předáváním dárků ve třídách

ADVENT
Jak a proč se slaví? Advent je
období čtyř týdnů před Štědrým
dnem. Tradičně začíná v neděli,
která je nejblíže 30. listopadu,
kdy slaví svátek Ondřej. Délka adventu bývá nejčastěji 22 až 28 dní
a lze ho přeložit jako „příchod“.
V tuto dobu někteří věřící dodržují půst nebo alespoň zachovávají střídmost v pití a jídle, chodí
pravidelně do kostela. Je to období krátkých dnů, tmavých večerů,
sněhu, zimy, mystiky a tajemna.
Dlouhé čekání na Štědrý večer si
děti zkracují adventním kalendářem, který obsahuje tolik dílků
s překvapením, kolik dnů je od 1.
prosince do Štědrého dne, tzn.
24. Vyzdobit vstupní dveře do
domu věncem je zvyk, který se
k nám dostal z Německa a rych-

le se rozšířil. Je-li věnec vkusný
a barevně sladěný, tvoří hezkou
předvánoční dekoraci. Správný
adventní věnec je ovšem doplněn svíčkami, takže se hodí spíš
do interiéru. Pokládá se na stůl
nebo pomocí stuh zavěšuje ke
stropu. Svíčky mají být čtyři a postupně se zapalují. Každá symbolizuje jeden adventní týden.
Naše škola každoročně pořádá
vánoční jarmark. Letos bude ve
čtvrtek 18. 12. Od 15:30 hod.
Žáci prodávají své výrobky, které
vyrobili buď doma, nebo ve škole.
Zakoupit bude možné i výborné
občerstvení a naše tradiční skvělé
rohlíčky. Přijďte se podívat!

ného) si můžete prohlédnout ve
fotogalerii, jejíž odkaz najdete na
stránkách školy.
A pak již přišel dlouho očekávaný den D. Už od rána se to po
chodbách hemžilo čarodějnicemi
a čaroději, skřítky, umrlci a duchy. A aby naše družina příšerek
nebyla tak jednolitá, zabloudila
mezi nás i jedna Červená karkulka, která po zásluze sklidila
obdivný aplaus. Dopolední vyučování se změnilo v rej masek,
ochutnávání pamlsků a posledních příprav v tělocvičně. Krátce
po obědě jsme se tam všichni
sešli, abychom si zatancovali,

pobavili se a ochutnali laskominy
ostatních.
Mám pocit, že hodiny se náhle
rozběhly zběsilým tempem, protože zanedlouho byly tři hodiny
a první děti musely vyrazit k domovu. A i když by si možná někteří
přáli, aby ten den jen tak neskončil, jsem ráda, že si všichni zúčastnění svůj den užili jaksepatří a nás
tenhle zážitek stmelil ještě o kousek blíž. Vždyť život je tak krátký
a nikdy není od věci být zase na
chvíli obyčejnou malou čarodějnicí a jen tak se prostě bavit!

Lucka Krausová, Jana Soukupová,
Péťa Viková – 8. tř.

Kresba: Karolína Mladonická

PŘEHLED AKCÍ ZŠ A MŠ RUDNÍK
V 1. A 2. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014-2015

HALLOWEEN VE ŠKOLE
Tak jako si v Čechách lidé začátkem listopadu připomínají své
blízké, se kterými už nemohou
být, slaví i lidé v angloamerickém
světě jen o dva dny dříve, tzn.
31. října, svátek Halloween. Ale
přestože se slaví téměř ve stejnou
dobu – v období pošmourného
počasí, ranních mlh a citelně se
zkracujících dní – je americká
verze těchto podzimních svátků mnohem veselejší. Nejspíše
to bude povahou Halloweenu,
který byl v pohanských dobách
ještě pod jménem Samhein, slaven jako svátek ukončení období
sklizně. A s plnými sýpkami se to
slavilo jedna radost! Dnes je to
především příležitost setkávat se
s přáteli, pořádně se „nahastrošit“, vyrazit ven a dobře se bavit.
14

A protože naše děti, stejně jako
děti jinde na světě, nadšeně vítají
každé vybočení ze zajetých kolejí
a možnost trochu se pobavit, přijali jsme i my v naší (rudnické)
škole tento svátek za svůj. Už
od poloviny října ožily naše děti
přípravami tohoto velkého dne.
Vymýšlela se pravidla pro učitele, kdy jim děti mohly alespoň
zčásti oplatit všechna domnělá
a skutečná příkoří, zdobily se třídy i chodby a očekávání narůstalo
každým dnem. S týdenním předstihem jste tak mohli vidět v oknech hejna netopýrů, a na stěnách všude kolem i další symboly
těchto pohanských svátků jako
jsou třeba černé kočky, havrani,
čarodějnice a další. Vždyť fotky
z příprav (i Halloweenu samot-

Mgr. Ester Stránská,
učitelka angličtiny

Rudnické noviny | číslo 4 | prosinec 2014

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

SÍLA LIDSKOSTI
Celý včerejší den, po zhlédnutí dokumentu, jsem přemýšlel
o panu Wintonovi. Je to pán,
který byl a pořád je považován za
hrdinu. Asi jste pochopili, že ještě
žije, je mu totiž úctyhodných 105
let. Narodil se v roce 1909 v Anglii a dnes má neuvěřitelných 669
dětí. Že nechápete? To se hned
dozvíte…
Od března roku 1939 byla naše
země okupována Němci. Lidé tušili, že se schyluje k válce. Nejhůře
na tom byli židé, kterých se chtěl
Hitler zbavit. V této době udělal
Nicolas Winton něco velkého.
Bylo mu asi 30 let a přijel do Prahy. Pochopil, co hrozného se tu
chystá a rozhodl se něco podniknout. Věděl, že není možné zachránit všechny, ale rozhodl se zachránit alespoň životy židovských
dětí, které by jinak čekala jistá
smrt v koncentračních táborech.
Plán na záchranu se rozjel.
Začal tvořit seznam dětí, shánět
pasy (někdy bylo nutné je dokonce zfalšovat, aby se vše urychlilo)
a finance, hledal pro děti nové
adoptivní rodiče v Anglii, kam je
chtěl vlakem přepravit. Neměl
žádnou organizaci, byl v tom sám
s pár spolupracovníky. Přesto se
jim podařilo uskutečnit několik

vlakových transportů a dopravit
tak do bezpečí 669 dětí. Tak už
chápete, proč se o panu Wintonovi říká, že má 669 dětí…?
Bohužel, poslední transport
s 250 dětmi, který byl naplánován
na 1. září 1939, se neuskutečnil,
protože právě toho dne vypukla
2. světová válka. Jméno zachránce zůstávalo tajemstvím. Roky šly
dál a všichni pomalu zapomínali,
co se vlastně stalo. Knihu výstřižků se jmény dětí schoval Nicolas
na půdu a vůbec o tom nemluvil.
Až po 50 letech ji objevila jeho
manželka a celý svět se začal dozvídat o jeho hrdinském činu. Začal se setkávat se „svými“ dětmi,
bylo to velmi dojemné.
Za záchranu dětí získal Nicolas
Winton mnoho ocenění, i když
kvůli tomu to neudělal. Myslím si,
že je to člověk odvážný, milý a má
velké srdce. Je to opravdový hrdina, velký člověk v malém světě.
Na světě by mělo být víc lidí jako
je on, kteří se starají i o jiné, ne jen
sami o sebe. On všem dokázal, že
existuje síla lidskosti.
(ze slohových prací
Marušky Kaucké, Zuzky Viťukové,
Kryštofa Mladonického,
Matěje Rodra a Filipa Zilvara)

MIT GOTT FÜR KAISER
UND VATERLAND
Dne 8. 10. jsme se vydali na výstavu ke 100. výročí 1. světové války
s názvem „Mit Gott für Kaiser und
Vaterland“ („S bohem za císaře
a vlast“). Odjížděli jsme asi v 8:30
do Městského muzea v Úpici.
Když jsme přijeli k muzeu, rozdala nám paní učitelka pracovní
listy s otázkami, na které jsme
měli nalézt odpovědi na výstavě.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny
a pak nám paní průvodkyně začala vyprávět o začátku 1. světové
války, o obětech a dopisech, které vojáci posílali rodinám. Poté
jsme přešli do druhého patra, kde
byly čtyři expoziční
místnosti.
V první jsme se
dozvěděli o cenách
jídla, o penězích
a zabavování kostelních
zvonů.
V další byly modely
letadel, tanků, lodí,
model kanceláře,
zbraně, vojenské
torny
nazývané
tele a mnoho fotografií. Další místnost se nám líbila

asi nejvíc, byla to totiž replika
části zákopu. Viděli jsme, jak to
tam vypadalo a jak to měli vojáci
těžké. V poslední místnosti jsme
se dozvěděli informace o nemocnicích, lékařských nástrojích,
nemocech a zraněních a o zajateckém táboře v Josefově.
A to byl konec naší exkurze.
Potom jsme si ještě o všem dlouho povídali. Válka byla krutá, ale
tahle výstava byla úžasná. Už se
těšíme na dokument o 2. světové
válce.
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Michal Šmíd
a Marie Kaucká, 8. třída

ORIGINÁLNÍ
PRODUKTY KRKONOŠ
Naše škola dostala nabídku zapojit se do velmi zajímavého projektu, který organizuje sdružení
SEVER zaměřující se na šetrnou
turistiku. Tohoto úkolu se s nadšením zhostili naši akční a šikovní sedmáci se svojí paní učitelkou
třídní. Práce bude dost, ale je to
celoroční projekt a výsledek bude
stát jistě za to.
V podstatě bude naše třída
fungovat jako opravdová cestovní kancelář, která bude mít za
úkol nalákat turisty a nabídnout
jim zajímavá místa k návštěvě,
nové informace a zážitky. Každý žák má ve firmě svou funkci,
pozici, a podle toho také odpovídající povinnosti a zodpovědnost. Dobře fungovat mohou jen
jako tým. Máme tu např. paní
ředitelku Nikolu Ježkovou, pana
zástupce Pavla Cermana, vedoucího finančního oddělení Filipa
Zilvara, šéfa grafického oddělení Dana Poskera, šéfku projektů
Míšu Tůmovou či specialistu na
komunikaci a PR Vojtu Kašpara.
Každý z nich má k ruce svůj realizační tým.

Dostali jsme zadané téma
„originální produkty Krkonoš“
a naším úkolem bude zmapovat
tyto výrobky, které se v našem
regionu a blízkém okolí vyráběly
dříve a dnes. Děti budou vyrábět vlastní letáčky, informační
brožurky, plakáty a mapky, a dokonce i natočí krátkou reklamní
videonahrávku. Tyto materiály
budou nakonec přístupné všem
turistům třeba na Veselém výletě
v Horním Maršově i na dalších
informačních místech.
Doufám, že se náš projekt
úspěšně rozjede a budeme rádi
za poskytnuté informace i jinou
pomoc a spolupráci.
Mgr. Lucie Švábová a její sedmáci

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podzim v mateřské škole jsme
si letos užili dosyta. Noví kamarádi velmi brzy našli svá místa v kolektivu dětí.
Poznali jsme i kamarády ze
školky v Čisté, kteří k nám přijeli
v září na návštěvu. Společně jsme
si zazpívali, zatančili a potom
i zahráli na naší zahradě.
Užívali jsme si krásné podzimní dny se všemi barvami
a podzimními plody ze zahrádky
i z lesa. Společně se Ski Rudník
jsme opět uspořádali 19.října
Drakiádu. Dětí, dospělých i draků byla plná louka a protože se
ukázalo i sluníčko – nálada byla
výborná. Odpoledne jsme tradičně zakončili opékáním buřtíků
a brambor.
V říjnu přijel za námi do školky
náš oblíbený Kašpárek Nazdárek s divadlem Úsměv. Tentokrát
nám přivezl pohádku Kašpárkova škola, v níž se děti seznámily se
správným chováním v lese.
Naši malí sportovci opět od října každý čtvrtek cvičí ve Sportovní školičce se svými oblíbenými
trenéry, které znají už z minulých
let. Zdokonalují se v obratnosti
a poznávají základy různých míčových sportů.
Teď už ale přichází čas předvánoční. Příprava překvapení pro

rodiče, obyvatele Domu seniorů
a výrobky na vánoční jarmark
všechny hodně zaměstnává. Je
to ale pro děti radostné období
plné očekávání a těšení. Nechybí
tradiční návštěva Mikuláše a jeho
rohatých pomocníků, ani nadílka
hraček pod vánočním stromečkem.
Přejeme všem, aby si v krásné
pohodě tento adventní čas prožili
jako naše děti.
Děti a učitelky MŠ
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Kresba: Adriana Koucká

Kresba: Jan Procházka

Kresba: Aleš Trenkler

Kresba: Markéta Pěničková

Kresba: Romana K.

ZŠ A MŠ RUDNÍK
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MZ LIBEREC, a.s.

MZ LIBEREC AKTUÁLNĚ
Společnost MZ Liberec, která si
v roce 2014 připomíná čtvrtý rok
svého působení v Rudníku, se v listopadu již po dvanácté zúčastnila
největšího evropského veletrhu medicínských technologií - MEDICA
2014 v německém Düsseldorfu.
Účast na tomto veletrhu je pro nás
určitým každoročním završením
naší práce. MZ Liberec zde patří
mezi tradiční vystavovatele. Veletrh MEDICA 2014 se konal ve
20 halách. Vystavovalo zde více
než 4,8 tisíce firem ze 67 zemí
světa.
Pro tento rok jsme k realizaci
stánku společnosti přizvali dva
partnery. Čisté prostory pro operační sály, které byly součástí expozice, dodala společnost GEA.
Dotykovými monitory nové generace vybavila exponáty MZ Liberec firma IBSmm.
Prezentace společnosti MZ Liberec přilákala na stánek stovky návštěvníků z celého světa. Nejvýraznějšími exponáty naší expozice

MZ Liberec, a.s.
HLEDÁ DO SVÉHO
TÝMU
PRO PRACOVIŠTĚ
V RUDNÍKU:

byly stativy s pasivními rameny
v různých typech a vícelůžkové
rampy pro dětské pacienty.
Návštěvníkům jsme v premiéře
ukázali stropní stativ se čtyřmi
rameny „SPR10-4“ a mobilní
stojan „SSP 13“. Své první představení zde měly také vícelůžkové
rampy s dětskými motivy. Jedná se
o nové designové řešení jednokanálových ramp, typu „RN07 - DN3“.
Tyto nástěnné rampy jsou určeny
do dětských lůžkových pokojů
s potřebou vývodů medicinálních
plynů. Malým pacientům pomáhají zpříjemnit jejich pobyt v nemocničních zařízeních.
Všechny výrobky, které společnost MZ Liberec na Medice 2014
vystavila, jsou zahrnuty ve výrobním programu firmy. „Kontinuální důraz na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost našich výrobků
a řešení je dlouhodobou prioritou
společnosti,“ říká generální ředitel,
Mgr. Ing. Martin Hájek. „Věříme,
že tuto hodnotu u našich výrobků
vnímají i naši partneři a že se jim
expozice MZ Liberec na veletrhu
Medica 2014 líbila,“ dodává.
Na několika fotografiích vám přinášíme fotoreportáž z naší expozice.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka

› Controller
› Technolog

PF 2015

› Nákupčí – kooperant
› Skladník
› Programátor CNC
› Obsluha CNC
› Obráběč kovů
› Svářeč

Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči
Šťastné prožití vánočních svátků,
mnoho osobních a pracovních úspěchů

Kontakt:
prace@mzliberec.cz
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v roce 2015.
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SPORT

BRANKY, BODY, PENÍZE
Když někdy v 19. století začali angličtí studentíci kopat do
míče a střílet branky, dostala
jejich hra zákonitě název fotbal. Byla to zábava mezi vyučováním, na víkendy a volný čas.
Proti sobě stávaly výběry škol,
čtvrtí, měst, v hledišti se bavili
spolužáci i spolužačky. Hrávalo se o čest a slávu, snad jen výjimečně o peníze – kde ty staré
časy jsou.
Ve 20. století zažil fotbal (u nás
po česku kopaná) bouřlivý rozvoj – co do kontinentů, soutěží,
návštěvnosti, reklam, hráčských
přestupů, televizních přenosů…
zůstaly branky a body, přibyly až
nekřesťanské peníze.
Ještě jeden malý návrat do staré
Anglie. Fotbalový rok je jako ten
školní – od září do června a nekoresponduje tedy s kalendářem.
Proto můžeme s přicházejícím
časem Vánoc nabídnout s jistým
předstihem pololetní vysvědčení.
A nechme být svět fotbalu světu, známkováním ohodnotíme
výkonnost jednotlivých celků TJ
Rudník. Každému přiřadíme jedinou známku (jako v první třídě), začneme nejmladšími.

vují hráče na doplnění žáků.
STARŠÍ ŽÁCI – 1

A ještě s hvězdičkou a bez
ztráty kytičky (bodu)! Protože
na Trutnovsku se přihlásilo malé
množství klubů do mistrovské
soutěže a hrozilo klání v ´malém´fotbale, zvolil výbor přestup
na Semilsko. Maximální možný
počet bodů je překvapením pro
všechny – pro soupeře, funkcionáře, trenéry i hráče. Úroveň hry
stojí a padá s několika jednotlivci,
ale viditelně se zvedl i průměr, což
je v mládežnických kategoriích
běžné a potřebné.
DOROST – 2

Méně přísný hodnotitel by
dal možná 1-. Nic to nemění na
třetím místě po podzimní části
a vstup mezi nejlepší, kteří si to na
jaře rozdají o prvenství a postup.
Náš dorost vytvořil od začátku
spolu s Hostinným a Českou Skalicí silnou trojku, která výrazně
utekla v tabulce ostatním. Výkonnost je velice slibná, parta pevná
a záleží jen na přístupu hráčů, co
bude dál.

PŘÍPRAVKA – 3

A MUŽSTVO – 5

Vede si dobře, výsledky střídavé, postavení v tabulce někde
uprostřed. Nejmenší rudničtí
fotbalisté si už nemusejí zvykat
na velké příděly, sem tam sami
gólově nadělují. Nejdůležitější je
skutečnost, že do písmenka plní
roli obsaženou v názvu a připra-

Bohužel. Nejsledovanější tým,
podle jehož výsledků se odvíjí
nálada v celém klubu. V tabulce
od prvních kol poslední, s odstupem od ostatních. Pouhých sedm
bodů a dost děsivé skóre. Sešlo se
všechno nejhorší: zranění, vyloučení, změny v hráčském kádru,

rozpad realizačního týmu na lavičce, sportovní štěstí, nepřízeň
rozhodčích, nedisciplinovanost
hráčů. Jaro bude velice těžké!
V Rudníku se nostalgicky
vzpomíná na doby, kdy dospělí
hrávali krajský přebor a podniková kasa sponzora byla otevřena dokořán. V současnosti
nebýt finanční podpory ze strany
AVONu či obce (vítané jsou také
Náklady na energie a vodu

částky od menších přispěvatelů)
kdoví kolik mužstev by zůstalo
v mistrovských soutěžích. Nevěříte? Myslíte si něco o nemístném
utrácení či dokonce o vyhazování
peněz? Seznamte se s následující
tabulkou (částky jsou zaokrouhlené a jedná se o roční položky).
Václav Chadraba

100 000 Kč

Doprava k zápasům

41 000 Kč

Údržba hřiště

39 000 Kč

Náklady na rozhodčí

30 000 Kč

Startovné do soutěží

15 000 Kč

Výstroj

55 000 Kč

Hostování hráčů

53 000 Kč

Příspěvky FAČR

20 000 Kč

FOTBALOVÉ POSLEDNÍ ZVONĚNÍ: RUDNÍK–SOBOTKA 4:4 / 14. 6. 2014
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JAKÁ BYLA PODZIMNÍ ČÁST
ORIENŤÁCKÉ SEZÓNY?
Na podzim se konalo šest závodů oblastních soutěží, ale také
mistrovství ČR na klasické
trati a mistrovství ve štafetách
a družstvech.
Na všech závodech byly vidět
také dresy závodníků Lokomotivy Trutnov. V celé letošní sezóně
oblastních soutěží, kde se hodnotí 9 nejlepších výsledků z 16
možných, jsme získali dvě druhá
místa (Jana Ulahelová v kategorii
D21C a já v kategorii D65C) a po
jednom třetím, čtvrtém a pátém
místě. V kategorii žactva postoupili všichni naši závodníci po
jarní části do náročnějších C-kategorií a tam zatím bojují s větším či menším úspěchem o místa
mezi již zkušenějšími soupeři.
Na mistrovství ČR v klasice
jsme jako oddíl slavili díky Janu
Bendákovi, který si v kategorii
H16 vybojoval stříbrnou medaili.
Lenka Svobodová měla letošní
rok velmi náročný. Maturovala
a dělala přijímačky na vysokou
školu. Na MČR vybojovala 9.
místo. Přejeme ji tímto hodně
úspěchů v dalším studiu v Brně
a také v juniorské reprezentaci.
Terezu Koderičovou neustále
provází zdravotní problémy, letos
se jí moc nedařilo, v tomto závodě
obsadila 16. místo v B skupině.
Vrcholem orienťácké sezóny je
mistrovství štafet a klubů. Náš oddíl vyslal do boje jednu mužskou
štafetu ve složení Bendák, Petržela, Rejmont, která obsadila v kategorii H165 (tj. součet věku všech

členů) 5. místo. Další naši závodníci Jan Bendák a Tereza Koderičová startovali za oddíl OK99 Hradec Králové, kde hostují. Jejich
štafety obsadily 5. místo v H16
a 22. místo v D18. V soutěži klubů
obsadili naši veteráni 42. příčku.
K 1. místu v dorostu přispěl opět
Jan Bendák. Dobře si vedli rovněž
naši odchovanci, kteří jsou členy
jiných oddílů – Jan Petržela a Lenka Svobodová jsou v oddílu OK99
Hradec Králové a Jan Grundmann
v Lokomotivě Pardubice.
V letošním roce jsme byli pořadatelem celostátní soutěže ve
sprintu, který se konal 13. září
v Hostinném. Centrum závodu
bylo u kláštera a téměř 700 závodníků se pohybovalo jak ve
městě, tak i v přilehlých parcích.
Bronz získala v kategorii juniorek Lenka Svobodová. Svého
pořadatelského úkolu jsme se
zhostili velice dobře, hodnocen
byl jako druhý nejlepší celostátní závod.
Závěr sezóny patří již tradičně členské schůzi zvané poslední
kufr. Protože součástí schůze je
také nějaký závod, uspořádali jsme
ho v Hostinném, kde máme mapu.
Dvoukolový sprint vyhrál Pavel
Petržela před Radkem Lazákem
a Janou Ulahelovou. Následovalo
občerstvení, zpráva výboru, volba
výboru, zhodnocení sezóny, objednávka dresů a volná zábava. Na
závěr byli vyhlášeni nejúspěšnější
členové. Nejlepším závodníkem
oddílu byl za své letošní výsledky
vyhlášen dorostenec Jan Bendák

– vicemistr na klasické trati a člen
dorosteneckého reprezentačního
družstva. Nejlepším sprinterem
oddílu byl vyhlášen dorostenec
Adam Kahoun a za největší počet

www.ltu-ob.cz

odběhaných závodů byl oceněn
veterán Pavel Hanuš.
Za oddíl Lokomotiva Trutnov
Stanislava Kutáčková

OPRAVA ZNAČENÍ BĚŽECKÝCH TRATÍ V RUDNÍKU
V podzimních dnech díky dobrovolníkům proběhla oprava
některých rozcestníků na lyžařských trasách okolo Rudníku.
Bohužel, díky vandalům nám
na některých rozcestnících schází úplné označení směru, ale již
teď se vyrábí nové ukazatele, tak
snad to do prvního sněhu bude vše
v pořádku a nikdo nebude bloudit.
Tratě se budou udržovat pouze za
dobrých sněhových a povětrnostních podmínek. Údržba tratí je
spolufinancována z peněz Královéhradeckého kraje, prostřednictvím
Svazku měst a obcí Horní Labe.
Upozorňujeme lyžníky, že povětrnostní vlivy, zejména v návětrných
oblastech horního Bolkova a Javorníka, mohou upravené stopy
znehodnocovat. O stavu tratí budeme informovat na stránkách obce.

Pokud nám i letos Krakonoš nenadělí přírodní sníh, je tu možnost
pro všechny běžkaře využít uměle
zasněžované a večer osvětlené tratě
ve Vrchlabí v areálu Vejsplachy.
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Jiří Stuchlík
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MATRIKA

LEDEN: Munzar Vlastimil, Tscherwitschková Gerda, Rychterová
Jiřina, Hawlová Anna, Kučerová Alena, Bartáková Marie;
ÚNOR: Zemanová Marie, Pardubská Marie, Patočka Břetislav,
Szeidermann István, Kopecká Jana, Chvojková Emilie, Kryšpín
Jaroslav;
BŘEZEN: Mikešová Alžběta, Kubečková Libuše, Čepková Danuše,
Kaprálová Magdalena, Hronek Gerhard, Slováková Eva, Vaňková
Libuše, Franková Jaroslava.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.

KALENDÁRIUM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ – PRVNÍ POLOLETÍ 2015
17. 1.

Hasičský ples

22. 1.

Cestovatelská
o.s. Domov – pro
přednáška o střed- náš Rudník ve sponí Asii
lupráci s Klubem 51

NAROZENÍ

24. 1.

Myslivecký ples

Myslivecké
sdružení Rudník

Čumrik Jakub, Bendová Roňa, Vondrová Adéla, Link Ondřej,
Horešovský Hynek.
Vítáme Tě na svět.

31. 1.

Krakonošovy
radovánky

o.s. Domov – pro
náš Rudník

ÚMRTÍ

leden
nebo
únor

Zimní bivak
U Křížku

TJ – SKI Rudník

7. 2.

Dětský maškarní
karneval

SDH Arnultovice

11. 2.

Cestovatelská
přednáška
o Srí Lance

o.s. Domov – pro
náš Rudník ve spolupráci s Klubem 51

14. 2.

Masopust

obec Rudník

18. 2.

„Play
Broumovsko!“

o.s. Domov – pro
náš Rudník

březen

Poslední mazání

TJ – SKI Rudník

březen

Cestovatelská
přednáška o Peru

o.s. Domov – pro
náš Rudník ve spolupráci s Klubem 51

21. 3.

Josefská zábava

obec Rudník

duben

Divadlo pro děti

obec Rudník

30. 4.

Pálení čarodějnic

obec Rudník

1. 5.

Oslavy Svátku
práce – 2. ročník

SDH Arnultovice

Krůta František, Dušek Jaroslav, Novotná Krystyna, Poláková
Růžena, Hladík Karel, Parasičová Anna, Štefanová Marie.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

Vítání občánků ze dne 23. 10. 2014, zleva: Šmucer Marek,
Víšková Tereza, Stuchlíková Nela, Kracík Šimon, Kodenko Ladislav

Vítání občánků ze dne 27.11.2014, zleva: Čumrik Jakub,
Adamec Matěj, Řehák Jiří, Mertlíková Sofie
Děkujeme paní doktorce MUDr. Janě Svobodové, sestře
Dáše a sestře Slávce za vše, co udělaly pro naši maminku
v posledních 17 měsících. Zvláště v posledních týdnech
a dnech byla jejich péče tak vzorná, jako by v Rudníku
fungoval domácí hospic!
Také děkujeme sociální pracovnici Bc. Lence Mejsnarové,
že nás provedla s vlídností bludištěm paragrafů.
Rodina Štefanova

SDH Arnultovice

květen

Hasičská okrsková
SDH Arnultovice
soutěž

23. 5.

Favorit sraz

TJ – SKI Rudník

30. 5.

Den dětí

obec Rudník

květen
nebo
červen

Den s přírodou

Myslivecké
sdružení Rudník

13. 6.

Den otevřených
ateliérů

Vladimír a Pavel
Taclíkovi

Kulturní dům
Arnultovice
zážitky z cest
vypráví etnolog
Libor Dušek (Klub
51 – „Vinárna“)
tradiční společenská a kulinářská
událost (sál OÚ)
večerní posezení
(hospůdka U Petry
a protější svah)
zimní nocování
ve stanu, teepee,
záhrabu, iglu – jak
kdo snese
Kulturní dům
Arnultovice – hry,
soutěže, zábava
pro děti i dospělé
zážitky z cest
vypráví fotograf
Topi Pigula (Klub
51 - „Vinárna“)
sousedské posezení v párty stanu
u OÚ
zájezd na zážitkovou výstavu pro
děti i jejich rodiče
lyžařský běh nebo
turistický pochod
zážitky z cest
vypráví Iva Faltová
(Klub 51 – „Vinárna“)
taneční zábava pro
všechny generace
divadelní představení na sále OÚ
průvod čarodějů
a čarodějníc k OÚ
přehlídka alegorických vozů od
Bělidla k restauraci
U Soudku
soutěž okolních
hasičských sborů
cyklistická vyjížďka
z Rudníku na Dolce
a zpět
soutěže a zábava
pro děti
krátká procházka
s připravenými
úkoly pro celé
rodiny
výstava kamenných plastik a fotografií Krkonoš
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Uzávěrka Rudnických novin č. 1/2015 je 2. 3. 2015

R

Termíny a bližší informace k akcím najdete vždy na www.rudnik.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA

PORUCHY
Plyn...................................................................................................................................................tel.1239
Elektřina................................................................................................................ tel. 840 850 860
Voda.......................................................................................................................... tel. 603 226 060
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
MUDr. Knapová........................................................................................... tel. 499 440 494
MUDr. Svobodová.................................................................................... tel. 499 440 344
MUDr. Valešová........................................................................................... tel. 499 440 345
MVDr. Jindra.................................................................................................... tel. 724 119 722
OBECNÍ ÚŘAD RUDNÍK
Starosta.......................................................................... tel. 499 440 033, 606 133 082
Tajemník........................................................................ tel. 499 440 034, 606 121 904
Stavební úřad.......................................................... tel. 499 440 035, 606 062 762
Majetkový odbor.................................................. tel. 499 440 281, 607 621 755
Odbor správní, rozpočtu a financí........................................... tel. 499 440 201
Pro přehrání posledního hlášení obecního rozhlasu volejte
na tel. 732 827 395
Pro zaregistrování do SMS infokanálu pošlete SMS ve tvaru:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
RUDNIK mezera CISLOPOPISNE na tel. 499 440 201
SMS zprávy nebo náměty na zlepšení věcí v obci zasílejte SMS
ve tvaru: P mezera TEXT na tel. 499 440 201
Nepřetržitá služba pro mimořádné události OÚ:
tel. 499 440 034, 606 121 904

www.rudnik.cz
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POZOR! V Rudníku se něco děje – sledujte www.rudnik.cz, kde najdete přehledný kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí.

