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KLIKATÉ OSUDY DOMU Č.P. 52
Sokolovna v Rudníku. Vzrostlé
stromy aspoň částečně zakrývají to, co zbylo z kdysi majestátní budovy. Z jedné strany
skelet zdí se zlověstnými dírami po oknech, z druhé zčernalé
trámy. Ani po více než patnácti
letech od požáru se ruiny moc
nezměnily. Snad až teď, v nejbližší budoucnosti a po případné rekonstrukci.
V roce 1936 daroval zcela zdarma továrník Kluge budovu č.p. 52
ke cvičebním účelům.
Trochu netypická forma zrodu
sokolovny. Jindy a jinde (obce,
města, čtvrti velkých měst) vznikaly od základů a pro okolí nepřehlédnutelné snad až paláce movitých
Sokolů. Se sloupovím připomínajícím klasiku, se sousoším dravců,
kteří dali organizaci název, se zdobenými římsami, bustami a zrcadly
v interiéru a dřevěným obložením
od vstupní pokladny po bidýlko
nad balkonem v hledišti.
20. října 1945 několik nadšenců založilo v obci TJ Sokol. Cvičili
muži, ženy a desítky mladých. Prvním úkolem bylo prohlédnout si
zmiňovaný dům číslo 52, starosta
Sokola bratr Jankovský měl pak
požádat MNV Heřmanovy Sejfy
o úřední předání budovy, která jako
konfiskovaný majetek patřila Fondu národní obnovy (FNO). Tento
akt se uskutečnil 6. listopadu 1945
na schůzi Sokola. Ale diskuse kolem vlastnictví neutuchly ani s přibývajícími roky, se zásadními změnami ve společnosti po únorových
událostech 1948, ani po instalaci
16 mm biografu v objektu.
Bez ohledu na historii či nákladnost zařízení budov se sokolovny staly centrem společenského života daných obcí. Vedle
sportovních aktivit to byla místa
konání bálů i schůzí, tanečních
i divadla, školních tělocviků,
akademií i výstav. Komplexnost
nabídek doplňovala tradičně restaurace (hospoda) coby nedílné
zázemí hlavně pro pány. Využití
prostorových možností bylo u sokoloven podobné a někdejší průmyslový objekt Klugeho se dal
docela rychle přizpůsobit.
pokračování na str. 7
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Vážení přátelé, dostává se vám do rukou
první letošní vydání Rudnických novin. Hodilo by se říci – blíží se jaro, ale jelikož jaro bylo
v podstatě celou zimu, znělo by to úsměvně.
Absence sněhu milovníky zimních sportů příliš nenadchla, ale naši obec alespoň ušetřila
od výdajů na zimní vyhrnování a nemalé částky, které normálně vydáváme za zimní údržbu, můžeme vynaložit smysluplněji. Že máme
peníze kam dávat, asi nemusím zdůrazňovat.
V minulém čísle našich novin jsem Vás informoval o některých investičních záměrech
pro letošní rok. Zmiňoval jsem se o demolici
objektu bývalé sokolovny na křižovatce u pošty. Do výběrového řízení se přihlásilo 16 firem
z celé republiky. Vítězně ze soutěže vyšla firma ABAJO s.r.o z Karlových Varů za celkovou
cenu 594 584,40 Kč. Bourat se začne v dubnu.
Dále jsem psal o rekonstrukci 18 bytovek – výběrové řízení vyhrála firma Stavhaus ze Dvora Králové za celkovou cenu 7 072 793 Kč.
V současnosti již probíhá rekonstrukce kabin
a zázemí fotbalového stadionu v Terezíně,
tuto zakázku ve výběrovém řízení získal místní řemeslník Rostislav Rodr za celkovou cenu
952 301 Kč.
Informoval jsem Vás i o plánovaném zajištění sesuvů svahů po povodních. Žádost o dotaci ze SFŽP nám byla zamítnuta a proto budeme peníze čerpat z jiných zdrojů. Začínáme
připravovat projekt přestupního autobusového terminálu u pošty. Pokračují i práce na přípravě projektu cyklostezky od obecního úřadu
k Bělidlu a vzniká i studie směrem k 18 BJ. Po
dlouhých vyjednáváních a žádostech na kraji
se konečně v letošním roce zrealizuje celková
rekonstrukce silnice v Javorníku. Do Javorníku se koncem loňského roku umístil i měřič
rychlosti. Dle statistiky průjezdu je patrné, že
až 80% řidičů díky tomu zpomaluje na předepsanou rychlost a projíždí místem bezpečněji.
Stejné zařízení plánujeme umístit i na příjezd
do obce směrem od Čisté.
Dále bych vás chtěl informovat o změnách
ve vedení obce. K poslednímu lednu rezignovala na funkci zastupitele, radní a předsedkyně finančního výboru Bc. Martina Poláková
z důvodu dočasného pracovního poměru na
obecním úřadu. Tato funkce se dle zákona neslučuje s funkcí ve vedení obce. Na její místo
zastupitele nastoupil náhradník ze sdružení
Domov pan Michal Šindelář, který složil slib
na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
6. 3. 2014. Na stejném zasedání byl z řad zastupitelů zvolen pan Jiří Vondrák jako pátý
člen rady obce a paní Zdeňka Petříková byla
zvolena předsedkyní finančního výboru.
Na závěr vám všem přeji příjemné jaro.
Aleš Maloch, starosta obce
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Plán investičních akcí
v roce 2014
1

Opravy a stavby mostů

S ohledem na červnové povodňové události bylo nutné provést během
podzimu kompletní monitoring rozsahu škod a poškození na obecních mostech. Výsledkem toho jsou vypracované
posudky k jednotlivým mostním objektům.
Vzhledem ke složitosti, různorodosti dotačních titulů a jejich podmínek došlo k rozdělení do dvou skupin :
A) ty, které budeme od základu rekonstruovat, nebo stavět nové (např. naproti
zámku – Bělidlo, nad bývalým krámem –
Bolkov, u pily – Javorník),

realizace pro ČEZ a naši obec tak uvidíme,
jak využije svoji výhodu… V tomto odstavci
jsem zmiňoval „doladěný projekt“, ale ne
všem občanům jsme bohužel mohli vyjít
vstříc ohledně přesného rozmístění nových
svítidel u jejich domu, nebo počtu třeba
v ulici… Je tomu tak z realizačních důvodů a platných norem, které jsme museli
respektovat…. Rád bych také touto cestou
chtěl poprosit všechny občany, kterých se
realizace těchto dvou akcí dotkne o jejich
součinnost a pochopení…
3 Stavební úpravy zázemí na
fotbalovém hřišti a přístavba

Během zimního období jsme ve spolupráci s projektantem a zástupci FC Avon
Automotive doladili projektovou dokumentaci na stavební úpravy současných
kabin (kompletní nová elektroinstalace
a rekonstrukce starých WC) a také nově
plánovanou přístavbu sociálního zařízení

B) zbývající, jichž se budou týkat opravy (povrchů, opěr, atd.) Rozsahy prací se
u jednotlivých mostů dost liší a s nimi i spojené výše nákladů…
K dnešnímu dni je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a inženýrskou činnost (zajištění stavebních povolení atd.) Výherce bychom měli
znát začátkem března…
2 Rekonstrukce veřejného
osvětlení – Terezín

Od poslední zmínky v našich novinách
jsme ohledně této akce postoupili do fáze,
kdy máme doladěný projekt, vydané stavební povolení a vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele. Toho bychom měli znát
začátkem března. Firma ČEZ má již vybraného zhotovitele svých úseků, kterým
je firma Signalbau z Přerova – pobočka
Police nad Metují. Tato firma je logicky
také jedním z uchazečů našeho výběrového řízení z důvodu případného souběhu

a zázemí potřebné k veřejným prostorám
– klubovny (dle platných požadavků hygieny). Koncem února došlo k výběru zhotovitele a stavební práce se rozjedou začátkem
března. Zdůrazňuji, abych čelil některým
názorům, že se tam bude dělat „jen něco“
tak tato stavba není doposud zlegalizovaná
a tudíž je veškerý přiliv financí velice těžce
obhajitelný… Až se nám celý objekt podaří
zkolaudovat, abychom jej konečně měli ve
svém majetku, můžeme poté plánovat další
a třeba i větší investice, které mu prospějí
nebo jsou nutné…
Za kolektiv majetkového odboru
Skalský Lukáš, technik MO
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Rozhodnutím prezidenta republiky, ze dne 13. 2. 2014, byly vyhlášeny, podle čl. 63 osdt. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy
České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a na základě rozhodnutí Rady Evropské
unie ze dne 14.06.2013, volby do
Evropského parlamentu .
Volby se uskuteční
v pátek 23. 5. 2014
od 14:00hod. do 22:00 hod.
a v sobotu 24. 5. 2014
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
ve volebních místnostech,
které zůstávají stejné jako
u předchozích voleb.
Žádost o zápis do seznamu
voličů pro volby do
Evropského parlamentu

Dle § 29 zákona o volbách do
Evropského parlamentu: Občan
jiného členského státu Evropské
unie, který má právo volit podle §
5 a není veden v dodatku stálého
seznamu voličů, projeví svou vůli
hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu,
v jehož správním obvodu je veden
v evidenci obyvatel nejpozději 40
dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu.
K žádosti musí být přiložena
kopie dokladu osvědčující zápis
žadatele v evidenci obyvatel, a zároveň čestné prohlášení žadatele,
ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud veden
ve volební evidenci, a to, že bude
hlasovat v těchto volbách pouze na
území České republiky.
Písemné žádosti o zápis do seznamu voličů, je možno podávat
osobně i písemně na Obecním
úřadě v Rudníku nejpozději do
13. dubna 2014 do 16:00 hod.
Nejpozději do 8. května 2014
Vás obecní úřad vyrozumí o tom,
jak byla Vaše žádost vyřízena, do
kterého volebního okrsku jste byli
zapsáni a na jaké adrese se volební
místnost nachází.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Dle § 30 zákona o volbách do
Evropského parlamentu: Voličský
průkaz vydává obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu
zapsán v seznamu voličů a nebude moci anebo nehodlá volit
ve volebním okrsku, pro který je
tento seznam veden.Volič může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Písemné žádosti o voličský
průkaz je potřeba doručit prostřednictvím pošty anebo osobně
Obecnímu úřadu v Rudníku do 8.
května 2014. Od 8. května budou
voličské průkazy obecním úřadem vydávány buď osobně žadateli nebo zasílány žadateli poštou.
Voličům, kteří požádají o vydání
voličského průkazu po 8. květnu 2014, průkaz vydán nebude
a v případě, že se nebudou zdržovat
v místě svého trvalého pobytu, nebudou moci ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat.
Jak postupovat, když se
volič přestěhuje?

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území
České republiky po zápisu do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13.
dubnu 2014) musí na obecním
úřadě v místě původního bydliště
požádat o vyškrtnutí ze seznamu
voličů. Obecní úřad o tom vydá
potvrzení. Toto potvrzení je nutné
předložit obecnímu úřadu v místě
nového bydliště nejpozději do 21.
května 2014 nebo v dny voleb
okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat
své právo hlasovat ve volebním
okrsku.
Jana Janovská

Rudník twittuje
Twitter je služba, umožňující sdílení textu 140 znacích, jde o takzvané mikroblogování. Tyto texty se nazývají „tweety“, mohou obsahovat i linky s odkazem na jakýkoliv obsah, například fotografii nebo
článek o naší obci. Pro používání a sledování je nutné mít účet na službě
Twitter. Kdo již účet má na Twitteru, může sledovat @RudnikObec.
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Petra spurného
Objevil se v Rudníku někdy vloni
na přelomu srpna a září a je ho
plná obec. V přeneseném smyslu
slova, ale i ve skutečnosti. S výtvory
v plenéru stejně jako při tanci na
zábavě v párty stanu. Prý se tehdy
nepohodl se šéfem a setkání se
starostou Malochem (s nabídkou
spolupráce) přišlo jako na zavolanou. Má vášnivé zastánce i občasné
kritiky. Rudník obohatil o dílka
dřevěné sochařiny.
1 Kde se vzal tvůrce a tvorba s motorovou pilou?
Přišlo to skoro samo a nenápadně, už jako kluk jsem něco takového zkoušel. Bez učitele, bez vzorů a buď se povedlo a líbilo
se nebo ne – pak se to rozřezalo a spálilo v kamnech, je to přece
dřevo. Jsem něco jako samouk. Už dobrých patnáct let. Stoupnu si ke špalku a buď něco vidím nebo ne.
2 Co je potřeba vedle dřeva a nápadu?
Motorová pila, úhlová bruska, dláta, ale ty na tenhle typ práce
ani nejsou třeba, konečná úprava s barvami, které poskytují
i ochranu proti útokům počasí.
3 Jak vzniká zakázka a jak inspiruje místo, kde bude konečná věc vystavena?
Takhle to nefunguje. Když dělám pro zemědělskou farmu, tak to
bude kravička a záleží na nich, kam si ji dají. Pro školku krtečka, pod Soví vrch moudrou sovu sedící na knížkách, kaplička,
Krakonoš v Javorníku, květináče před poštou, čertík pro hasiče-dobrovolníky z Kněžmostu… Není třeba z toho dělat velkou
vědu.
4 Existuje něco jako nákres tužkou v bloku?
Ne. Musí to být z hlavy a z voleje. Jak mě to napadne, tak to tam
vyšvihnu. Nemám ani oblíbené náměty, jen obličeje dělám míň
a dost nerad, protože tam je vidět všechno.
5 Jaká je životnost dřevěných skulptur?
To záleží na typu použitého dřeva. Jinak se chová tvrdé, jinak
měkké. Pak záleží na barvách a údržbě. Pár let to vydrží určitě.
6 Oblíbený materiál…
Podle mých prozatímních zkušeností asi javor, pěkně se vyhlazuje. Lípa je samozřejmě dobrá, ale hodně chlupatí a tím pádem
je pracnější na dodělávání konečné úpravy. Něco se štípe, něco
dělá vousy, něco na motorovku, něco na dláta.
7 Nejdelší život má nejspíše kámen, nejkratší led. Zkoušel jste
nějakou konkurenci oblíbeného dřeva?
Ani ne. Letos jsem byl pozvaný na akci s ledem, ale víte, jaká
byla zima… jako kluk jsem zkoušel z ledu nějaké kravinky. Kámen jsem zatím nezkoušel, to je moc práce asi. Třeba jednou.
8 Dřevo se dokáže vytvarovat do neuvěřitelných samorostů za
roky, kolik času vám zabere jeden předmět?
To podle velikosti. Většinou pár dní. Jedna menší figurka rovná
se dva dny.
9 Nejlepší ateliér nebo řekněme tvůrčí dílna je pod širým
nebem?
Ano. Když to počasí jen trochu dovolí.
10 Dneska už je taková doba – ztrácejí se vaše výtvory? A když
už ano, je to k vzteku nebo dokonce jako vyznamenání?
Když bude někdo hodně silnej, tak jsem na něho zvědavej, je to
hodně těžký a bez jeřábu, nevím. Má to kolem dvou set kilo i víc.
Zatím se nikde nic neztratilo. Ztráta by byla určitě k vzteku. Je
v tom přece práce a co kus to originál.

Václav Chadraba
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Víme, kam s vysloužilými
elektrospotřebiči!

Lze je odevzdat:
» prodejci při koupi
nového elektrospotřebiče
» do sběrného dvora

www.elektrowin.cz

EW_inzA4_Vime..._tisk.indd 1

26.1.12 14:38

Otevírací doba sběrného dvora v Rudníku: Pondělí: 7:00-9:00 | Úterý: 7:00-9:00 | Středa: 7:00-9:00 a 16:00-18:00
Čtvrtek: 7:00-9:00 | Pátek: 7:00-9:00 | Sobota: 7:00-11:00
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Říká se, že...
Skoro každý zná knihu Saturnin od Zdeňka Jirotky. Pan
Jirotka v této knize přichází
s nápadem založit „Kancelář
pro uvádění románových příběhů na pravou míru“. Rád
bych v tomto článku použil této
myšlenky a pokusil se uvést na
pravou míru několik zaručených informací, které se v Rudníku a nebo i ve sdělovacích
prostředcích objevily.
Téma: Obecní party stan

Zaručená informace :
Obec utratila za stan více než
100 000 Kč
Jak je to doopravdy:
Stan jsme si vyrobili svépomocí. Největší díl zásluhy na tom
mají Míra Sedláček a Jirka Pospíšil. Obec hradila pouze nákup
materiálu. Náklady přesáhly těsně 30 000 Kč. Příjmy za zapůjčení
stanu již tuto částku překonaly.
Téma: Nájemci v DPS

Zaručená informace :
Obec platí některým nájemníkům v DPS nájem, takže tam bydlí zadarmo a obec (my všichni)
na to doplácíme
Jak je to doopravdy:
Obec Rudník nehradí za žádného z obyvatel DPS nájem, ani
žádné jiné úhrady spojené s bydlením ani s jinými výdaji. Pracovnice obce pouze v případě potřeby zajistila podání příslušných
žádostí o státní sociální podporu
– příspěvek na bydlení.
Statut DPS, byl usnesením
rady obce zrušen. I v tomto dokumentu bylo však mimo jiné
uvedeno, že byt lze přidělit příjemci starobního nebo invalidního důchodu. Tato podmínka je
splněna i v oněch diskutovaných
případech.
Téma: Dotace na sesuvy

Zaručená informace:
Obec přišla o dotaci na sesuvy,
protože špatně vyplnila žádost.
Jak je to doopravdy:
Je pravdou, že žádost na finanční prostředky z Operačního
programu životního prostředí na
sanaci sesuvů byla pracovníky
Státního fondu životního prostředí vyhodnocena jako neúplná a vrácena. Problém spočíval
v tom, že obec doložila souhlasy
vlastníků pozemků zasažených
sesuvy, SFŽP požadoval smlouvy. A proč jsme doložili souhlasy
a ne smlouvy. Tento postup nám
stanovili pracovníci Agentury

ochrany přírody a krajiny, kteří jsou součástí schvalovacího
procesu každé žádosti. Jistě by
nebyl problém vytvořit smlouvy
na místo souhlasů, vždyť obsahují stejné náležitosti. Bohužel,
nedostatečné výměna informací mezi schvalujícími úřadníky
nás připravila o možnost získat
finanční prostředky v rámci této
výzvy. Není však nutné propadat
panice, o finanční prostředky na
sanaci sesuvů jsme již v loňském
roce požádali i Ministerstvo ŽP
v rámci likvidace povodňových
škod. Naše žádost je zde na dobré
cestě a nejbližších dnech se dozvíme další postup. Další možností
je opětovně požádat v rámci Operačního programu ŽP, kde je obnovena výzva s termínem podání
žádostí do 15 4. 2014. Problémem
by však bylo, že 70 % částky z tohoto programu musí být proinvestováno ještě v letošním roce.
Téma: Veřejné
stavební zakázky

Zaručená informace :
Na obci rozdělují stavební zakázky, jak se jim za chce, místní
podnikatelé o tom nesmějí ani
vědět.
Jak je to doopravdy:
Zadávání veřejných zakázek
se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek. V tomto předpisu
jsou mimo jiné stanoveny limity
finančních objemů jednotlivých
druhů zakázek a podle těchto limitů se zakázky na stavební práce
dělí na zakázky malého rozsahu
(do 6 mil. Kč), zjednodušené podlimitní (do 10 mil. Kč), podlimitní (do 125 mil. Kč) a nadlimitní.
Každá z těchto kategorií má zákonem o veřejných zakázkách stanoven přesný postu zadání takovéto
zakázky. U zakázek malého rozsahu je stanovena pouze povinnost
dodržet zásady transparentnosti
zadávacího řízení a rovnosti zacházení s uchazeči o zakázku.
Naše obec má navíc postup upraven vlastní směrnicí pro zadávání
veřejných zakázek, kde jsou stanoveny limity a kompetence. Do
50 tis. Kč rozhoduje starosta, do
250 tis. rada obce, nad 250 tis.
zastupitelstvo obce a od 6 mil. Kč
jsme v režimu zákona o zadávaní
veřejných zakázek.Zejména s akcí
na demolici Sokolovny jsem slyšel
zaručené informace o tom, že zakázka je předem připravena pro
konkrétní firmu a že celá příprava
této akce je „tajná“, aby se o tom
nedozvěděla veřejnost, hlavně
místní podnikatelé. Skutečnost je
taková, že výzva k podání nabídky
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na tuto zakázku byla zveřejněna
na internetu a na základě tohoto
zveřejnění se přihlásilo 16 firem.
Vítězem se stala firma z Karlových Varů. Rozhodujícím kritériem byla, po splnění kvalifikačních
předpokladů, pouze cena.
Podporuj živnostníka ve své
ulici, to je názor našeho prvního
prezidenta pana T. G. Masaryka.
Tento názor je jistě správný. Je třeba podporovat podnikání v obci,
podporovat aktivity směřující
k vyváření pracovních příležitostí. V zadávání veřejných zakázek
je však stanoveno jedno základní
pravidlo, a to je zákaz diskriminace. Zvýhodňování místních firem,
na úkor „přespolních“ by diskriminací jistě bylo, proto jediné kritérium, které lze bez obav použít,
je nabídková cena.
Téma: oprava mostů
a komunikací

Zaručená informace:
Obec neopravuje komunikace
a mosty, protože nesehnala peníze.
Jak je to doopravdy:
Obec Rudník se uchází o finanční prostředky na opravy mostů
a komunikací hned z několika
zdrojů. Již v loňském roce jsme
obdrželi dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 9,5 mil Kč na opravy
mostů a komunikací. Bohužel problémem této dotace je, že se jedná o dotaci neinvestiční. Opravit
mosty, které povodeň zcela zničila

v režimu neinvestiční akce prostě
nelze. Druhým problémem je, že
Ministerstvo vyžaduje zapojení
finančních prostředků z plnění
pojišťovny ve výši 10 mil. Kč. Jednoduše řečeno, my dáme 10. mil
Kč, Ministerstvo dopravy 9,5 mil.
Kč a můžeme opravovat pouze komunikace, a to do původního stavu
a způsobem dle pravidel ministerstva. Jak je zřejmé, není čerpání
těchto prostředků pro obec výhodné a nejspíš tyto prostředky vrátíme a opravy komunikací a mostů
(neinvestiční) budeme financovat
prostřednictvím fondů EU, konkrétně pomocí Fondu Solidarity
EU. V únoru letošního roku jsme
již předložili k proplacení tomuto fondu doklady přesahující
3 mil Kč. Opravy mostů a komunikací budou probíhat následujícím
způsobem. Práce budou rozděleny na investiční a neinvestiční.
Investiční budou opravy 5 mostů,
které byly zcela zničeny. Finanční
prostředky poskytne Ministerstvo
dopravy v rámci nové výzvy, která
bude vyhlášena ještě v průběhu
března. Opravy cca. 15 mostů a lávek budeme financovat prostřednictvím Fondu solidarity. V obou
případech jsme nyní ve fázi zpracování projektové dokumentace.
Opravy však musí být ukončeny do
konce května, to je termín stanovený fondem. Věřím, že se vše stihne
a fond nám prostředky poskytne.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Jak je to s kácením stromů
dle nové vyhlášky?
Nová vyhláška o kácení stromů na soukromých pozemcích
platí necelý rok. Občané nepotřebují povolení od obecního úřadu. Kácí se tedy častěji,
někdy ovšem i takové stromy,
na jejichž skácení by ještě loni
povolení nedostali.
Podle § 3 vyhl. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
není třeba povolení pro kácení
stromů rostoucích na zahradě.
Zahradou se dle této vyhlášky rozumí pozemek u bytového
nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Pokácení stromu znamená
pro jeho majitele zásobu dříví na
zimu. Motorovou pilu má dnes
v podstatě každý. Za další – někde
spadne větev a už je tam televize.
V dřívějších dobách také padaly
větve a v lese stromy. Teď jsou lidé
hned vyděšení a rozhodnou o ra-

zantním řešení, přitom by stačilo
v mnoha případech pouze zajistit
tzv. provozní bezpečnost daného
stromu, například zdravotním
řezem. V dnešní době naše zahrady „zdobí“ túje a cypřišky, čili
nepůvodní druhy. Mám pocit, že
se česká vesnice mění do sterilní
podoby typické pro Německo
a Rakousko, kde je nejvyšší dřevinou stromkový rybíz. Některé
stromy mají vyšší estetické a ekologické funkce, než laik dokáže
ocenit, takže by o jeho pokácení
měli skutečně rozhodovat odborníci. Nejsem proti tomu, aby si
zahrádkář mohl na vlastním pozemku pokácet ovocný strom. Ale
stromy, které zastávají vyšší estetickou a ekologickou funkci. Například dřevina, která ve130 centimetrech své výšky má obvod
kmene větší než 80 centimetrů,
již stojí za odborné posouzení.
Aleš Maloch
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radnice

Změny na obci
Od 1. 2. 2014 je paní Martina
Poláková, bývalá zastupitelka,
zaměstnancem obce. Na základě
rozhodnutí rady obce byla přijata
do pracovního poměru na dobu
určitou na Odbor správní, rozpočtu a financí, kde bude zajišťovat
vymáhání pohledávek a administraci dotací.
Nyní se nacházíme v období, kdy existuje reálná možnost,
získat pro naší obec finanční
prostředky z dotačních titulů vypsaných nejen v důsledku červ-

nových povodní. Probíhají práce
na likvidaci následků povodní ,
je zahájeno několik rozsáhlých
investičních akcí. Není možné
cokoliv zanedbat nebo podcenit.
Získání finančních prostředků je
prioritou. V důsledku tohoto se
prodloužily lhůty vyřizování ostatních žádostí. Doufám, že situace
se i díky pomoci paní Polákové
brzy stabilizuje a že u Vás Rudničáků najdeme pochopení výjimečné situace.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

účast na zastupitelstvu obce 2013
100 %

Maloch Aleš
62,5 %

Hájková Olga

100 %

Šedivý Jiří
62,5 %

Poláková Martina
Jindra Václav

100 %

Šmahelová Miroslava

87,5 %

Stuchlík Jiří

100 %

Moupicová Miroslava

100 %

Lhota Václav

100 %

Vondrák Jiří

100 %

Petříková Zdeňka

100 %

Štěp Jan

87,5 %

Rudolf Josef

100 %

Folberger Petr

100 %

Knížek Franitišek

100 %

účast na radě obce 2013
100 %

Maloch Aleš
Hájková Olga

37,5 % (do 13. 5. 2013)
100 %

Šedivý Jiří
Poláková Martina

78,3 %

Stuchlík Jiří
Lhota Václav

91,3 %
93,3 % (od 13. 5. 2013)

Už jste zaregistrovaní na odběr
SMS zpráv z naší obce? Pokud ne,
zaregistrujte se pomocí SMS zprávy:

REGISTRUJmezeraJMENO
mezeraPRIJMENImezeraRUDNIK
mezeraCISLOPOPISNE
kterou dešlete na tel. 499 440 201
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Ztráty a nálezy
z pohledu nového
občanského zákoníku
Od začátku letošního roku nabyl účinnosti nový občanský
zákoník, tj. zákon č. 89/2012
Sb., který nám, mimo jiné,
upravuje problematiku ztrát
a nálezů.
Nález se týká věci, kterou někdo
nevědomě, tedy bez projevu vlastní vůle, ztratil. Každý, kdo najde
ztracenou věc, má povinnost ji
vrátit vlastníkovi nebo tomu, kdo
ji ztratil. Pokud lze ze ztracené věci
či z okolností poznat, komu má
být věc vrácena – např., když je ve
ztracené peněžence občanský průkaz či jiný identifikační průkaz,
máme možnost celkem lehko určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li
takto ztracenou věc vrátit a není-li
věc považována za opuštěnou, tj.
v případě, kdy je možné z nastálé
situace rozeznat vlastníkův úmysl
se věci zbavit – např. věc je odložená u kontejnerů na odpad, musí
nálezce, bez zbytečného odkladu
nález odevzdat obci, na jejímž území byla nalezena.
Pokud je však věc nalezena na
veřejné budově nebo ve veřejném
dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli
těchto zařízení, který se zachová
podle jiných právních předpisů,
a není-li jich, postupuje, jako by
byl nálezcem.
Poté, co je nález odevzdán na
obci, je zde zaevidován, uschován
a je vyhlášen na úřední desce této
obce, případně také zveřejněn
v místním tisku či na webových
stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu činí 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení
nálezu bez toho, aby se vlastník
nebo ten, kdo věc ztratil, o ni při-

hlásil, nabude vlastnické právo
k věci nálezce nebo obec, které
byla ztracená věc odevzdána.
Změna se dotýká také ztracených zvířat – podle občanského
zákoníku je ztracené zvíře rovněž
,,nález“ a musí tudíž být vyhlášen
stejným způsobem jako jakákoliv
jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li se
vlastník o ztracené zvíře do dvou
měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Pokud však nálezce prohlásí,
že zvíře nabýt nechce, obec může
po dohodě svěřit zvíře osobě, která
provozuje útulek pro zvířata. Jestliže se ovšem ani do 4 měsíců ode
dne vyhlášení ztraceného zvířete
o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který
s ním může dál volně nakládat.
Pro území Rudník je určeným
místem pro odevzdávání ztracených věcí podatelna Obecního
úřadu v Rudníku.
Nejčastějšími nálezy, které jsou
na naší podatelně odevzdávány,
jsou různé druhy klíčů, mobilní
telefony a jízdní kola. S novým
občanským zákoníkem již budeme při odevzdání nálezu důsledně posuzovat, zda nalezená věc
nespadá do kategorie odpadů.
Nebude již možné odevzdávat
např. od prvního pohledu zcela
nepojízdné kolo nebo jiné věci,
jako je obnošená obuv nebo oděv.
V těchto případech doporučíme
nálezci, aby věc předal do sběrného dvora nebo ji přímo odhodil do
kontejneru. Pokud přijdete na podatelnu s nalezeným psem, jsme
schopni se po přechodnou dobu
o psa postarat a případně zjistit
jeho majitele.
Jana Janovská

Samolepky se znakem Rudníka
V prosincovém čísle Rudnických novin byla přiložena jako
dárek samolepka se znakem
obce. Použití těchto samolepek
jsem viděl všelijaké, ale nejraději
bych ji viděl na autech. Možná
jste to už také na svých cestách viděli, že některá auta na sobě vozí
znak města nebo obce. Redakční
radu také napadlo vyzvat všechny
obyvatele, aby si tuto samolepku
umístili na své auto a propagovali
naši obec. O samolepku nemusíte
mít strach, protože je přímo pro
tento účel vyrobena (vydrží UV
záření od sluníčka, myčku, atd.).
Kdo samolepku už nemá, je mož-

né ji za 10 Kč zakoupit na obecním úřadě. Tak schválně – kolik
nás „označených“ bude jezdit?
Jirka Stuchlík
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KRONIKA

KLIKATÉ OSUDY DOMU Č.P. 52

pokračování ze str. 1
V lednu 1949 se MNV znovu
přihlásilo se zájmem o převzetí
sokolovny do své péče s cílem zřídit
na místě kulturní dům. Fond národní obnovy si proto vyžádal další
potřebné dokumenty – především
výpisy a plánky. V červnu vzpomínaného roku přišla z úřadů dobrá
zpráva a parcela s domem č.p 52
byla úředně přepsána a nakonec
zapsána na katastrálním úřadě
jako majetek tělocvičné jednoty.
To přineslo hodně radosti, ale zá-

roveň dost starostí. Tak třeba po
promítání v kině zůstával velký
nepořádek. Bylo nutné nanosit
a později uklidit řady židlí, stírat
parkety apod. Proto dostalo v roce
1949 kino výpověď…
Ze vstupní haly šatny a sociální zařízení, velký sál vedle pro
cvičení (nácviky na slety i později
spartakiády), také míčové hry,
malý sál jako doplněk pro stolní
tenisty, dále klubovny, knihovna,
byt správce apod. A nesmíme
zapomenout na tzv. letní hřiště –

v Rudníku paradoxně využíváno
spíše v zimě jako kluziště.
V 90. letech dvacátého století
aktivita cvičení v sokolovně velice
stoupla. Nejen oddíly základní
tělesné výchovy, ale také příznivci
fotbalu, odbíjené, košíkové. Zákonitě rostly náklady – hlavně na
topení. Nafta pro malý sál, uhlí
pro velký sál. Výkonný výbor tělovýchovné jednoty proto rozhodl
o prodání sokolovny za podmínky,
že „dál bude používat prostory po
dobu 99 let bez placení nájmu“.

Kupujícími se stali manželé Sogelovi a vše bylo podepsáno před
právníkem 17. září 1993. Finanční vyrovnání řešil okresní i krajský
soud bez konkrétního závěru.
K požáru sokolovny došlo v květnu 1998 a jedna verze uvádí, že
před požárem šli dva muži zadním
vchodem do sálu a po jejich odchodu začalo hořet. Tvrdí to svědek,
který v blízkosti hlídal děti…
Václav Chadraba (s poznámkami
pamětníka Vladimíra Srny)

zprávy z knihovny
Rádi bychom Vás pozvali do naší stále ještě „nové knihovny“
v budově DPS na vypůjčení knih a časopisů!
Pro děti odebíráme „Čtyřlístek“,
„ABC“ nebo nově „Junior 21.století“,
který je plný článků o filmech, tajných
projektech i vztazích.
Pro ženy odebíráme: „Vlastu“ nově
„Burdu“ a „Rozmarýnu“. V těchto titulech najdete články o vaření, zařizování
domácnosti, práci na zahradě a ručních
prácích.
Pro muže: „Svět motorů“, „Svět myslivosti“ nebo publicistické „21.století“
a „Týden“.
A něco pro všechny: „Cykloturistika“,
„Epocha“, „Pes přítel člověka“. Zajímavým časopisem je i „D-Test“, v kterém
najdete spoustu zajímavých testů např.
v čísle 2/14 testy těchto výrobků: zakysané smetany, vrtačky, topinkovače a další…
Pro milovníky hor a přírody odebíráme
časopis „Krkonoše a Jizerské hory“.
Půjčování titulů knih, které v knižním
fondu naší knihovny nejsou, zajišťujeme
prostřednictvím objednávky u Městské
knihovny v Trutnově. Přijďte „pobejt“ a vybrat si z bohaté nabídky knih a časopisů.
Roman Turyna, knihovník
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PROHLUBUJEME ČTENÁŘSKÉ
DOVEDNOSTI DĚTÍ V RUDNÍKU

Naše základní škola podporuje čtenářskou gramotnost již spoustu let. V rámci
toho učitelé zařadili mimo obvyklého zpracování čtenářských deníku do RVP školy
i projekt Den s knihou, kde děti zpracovávají různým zábavným a naučným způsobem
čtené knihy. Současně ve spolupráci s žáky
deváté třídy probíhá i pasování prvňáčků
na čtenáře. Mimo to spolupracujeme s nakladatelstvím Fragment a Albatros, děti
si mohou jednou za dva měsíce objednat
z katalogu nějakou knihu. Pan Turyna je
knihovník na pravém místě, přihlásil syna
do celorepublikové soutěže pořádané Albatrosem a shodou okolností jeho syn vyhrál
a zástupce nakladatelství uspořádal na naší
škole zajímavou besedu.
Letos jsme se rozhodli na popud pana
knihovníka ještě více posílit rozvoj čtenářských návyků žáku a zapojit je do obvyklých knihovnických činností. Každá třída
prvního stupně navštíví po dohodě s panem
knihovníkem místní knihovnu, kde děti
vyslechnou krátkou instruktáž, knihu si na

14 dní vypůjčí a samy ji vrátí. Kromě toho
nám pan Turyna nabídl možnost se zapojit
do dalšího projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2014. Tento projekt vyhlašuje SKIP ČR. Cílem je rozvoj čtenářských
návyků již od 1. ročníku a knihovna připraví kromě návštěvy další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (besedy, výstavy apod.)
Odměnou bude česká novinka spisovatelky
Magdaleny Wagnerové Abeceda, kterou
pan Turyna objedná, a odznak Klubu čtenářů Už čtu, kterou zajistí paní učitelka
Pavlíková.
Mgr. Marcela Pavlíková
koordinátor projektů a knižní důvěrník školy
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Zapomenutá vápenka
Víte, že se
v naší obci dobýval
a zpracovával vápenec? Že ne?
Není divu, na rozdíl od sousedního Černého Dolu tu rozvoji
vápenictví bránila chudá a nekvalitní ložiska vápence a tak,
pokud badatel nalezne doklady
o jeho existenci, je překvapen
a jásá nad odkrytím zapomenutého kousku historie.
Vše začalo před několika lety
při procházce v lesích Čisteckého Bolkova. Cestu Zrcadlovým
údolím od Černého Dolu k Hoffmanovým boudám tu lemuje několik menších do příkrého svahu
zakouslých vápencových lůmků.
Člověk nemusí být archeolog nebo
geolog, aby ho u jednoho z nich
neupoutal nápadně pravidelný terénní val tvaru podkovy, krokováním změřený na 6 metrů v průměru. Zaniklá vápenka! Proletí
hlavou. Ale tak mohutná u tak malého lůmku? Nesmysl! Ozývají se
hlasy pochybovačů. Nezbývá, než
na místě „kopnout“. S posvěcením Správy KRNAP se kousek po
kousku pod krumpáči a lopatami
začíná objevovat kamenné zdivo
a otvor do útrob objektu, z něhož
„leze“ struska, přepálený vápenec, kousky koksu a překvapivě
i zbytky kožené boty. Je jasné, že se
opravdu jedná o zaniklou pec na
pálení vápna a, dle nálezu koksu,
nikterak starou, odhadem z konce
19. nebo počátku 20. století.
Tuto domněnku potvrdil další
nečekaný nález. Tentokrát v trut-

novském archivu, kde na nás
mezi stavebními dokumenty „vykoukla“ složka s plány vápenky
v Bolkově! Z pečlivě provedené
dokumentace vyhotovené r. 1893
lze vyčíst, že se jednalo o šachtovou čtyřbokou pec o půdorysu základového zdiva 6 x 6 m.
Byla opatřena dřevěným ochozem a dvěma protilehlými otvory, v polovině rozdělenými rošty.
K otvorům jsou projektovány zaklenuté přístupy. Výška nadzemní části zdiva dosahovala 3,5 m.
Průměr trychtýřovité šachty činil
při ústí 2,2 m, při dně 1,5 m. Součástí složky je i protokol z místního šetření ve věci žádosti Wenzela Messnera z č.p. 32 v Bolkově
o povolení ke stavbě vápenické
pece na parcele č. 817 a znovuotevření lomu v Bolkově za účelem získávání vápna jako hnojiva.
Šetření se zúčastnil žadatel, majitelé sousedních pozemků Balthasar Riedl z Rudníku a Josef Erben z Bolkova, obec zastupoval
starosta Johann Rolz. V protokolu se mj. píše, že zúčastnění neuplatnili proti záměru námitky za
podmínky, že kamenolom bude
na jižní straně obehnán zábradlím a terasovitě snížen, okolí pece
bude v okruhu 20 m vykáceno
a budou k ní zřízeny vozové cesty.
Suma sumárum, kombinací archeologického a archivního průzkumu se podařilo získat informace o jednom zapomenutém
vápenickém podniku v Bolkově. Lokálnímu podnikatelskému
záměru W. Messnera odpovídal

v kontextu soudobého vápenictví jednoduchý typ pece, která ovšem mohla fungovat na nepřetržitý provoz! Svrchu byl do horní
části šachty naskládán vápenec.
Přístupové otvory, které byly v polovině rozděleny rošty na topeniště a popelníky, sloužily k zatápění a vyhrabávání vápna a popela.
Popelníky byl do pece zároveň nasáván vzduch potřebný pro spalování. Při výpalu byly otvory uzavřené a vsázka svrchu utěsněna.
V jednom otvoru se v době výpalu přestalo topit, aby se mohlo pomocí železných tyčí vybrat vápno
a šachta doplnit vápencem. Takto mohla pec pracovat 8-10 dní.
O tom, do kdy pec fungovala a zda
byl Messnerův podnik rentabilní,
již písemné prameny mlčí...

Pokud Vás toto téma zaujalo
a chcete se o fungování vápenických pecích dozvědět více, udělejte si malý výlet. Začněte jej v Černém Dole, kde je pod skiareálem
instalovaná Naučná vápenická
stezka, která Vás provede po třech
již nefunkčních, ale velmi dobře
dochovaných pecích. Vyzbrojeni
získanými vědomostmi se pak vydejte Čisteckým Bolkovem proti
toku potoka. Cestou minete rekreační chalupu (bývalý mlýn) a po
500 m, v místě rozšířené cesty, vystoupejte vpravo do svahu a zapátrejte po zaniklé vápence (nachází
se vpravo od lůmku). V lůmku s jezírkem si můžete opéct buřty a po
bolkovských loukách s krásným
výhledem sejít do Rudníku.
Olga Hájková, kronikářka

Pozvánka na odhalení
nového janovického kříže
Vážení sousedé, místa, kterým
v obci naši předkové přisuzovali
zvláštní důležitost, dodnes prozrazují letité stromy nebo křesťanské
symboly. Jedním z nejvýznamnějších byla bezpochyby křižovatka
u Janovic. Obchodní cestu z Leopoldova do hor tu protíná cesta vedoucí z Janovic do někdejšího centra obce u kostela sv. Václava. Je to
místo širokých výhledů, v nichž se
potkává mírná krajina podhorská
s majestátnou krajinou horskou,
a jehož kolorit dokresluje věž kostela sv. Václava, vykující z údolí.
Oproti dnešku to bylo rušné
místo. Lidé tudy chodili na pole,
za prací – třeba do nedalekých měděných dolů, neděli co neděli do
kostela. Roku 1797, tři roky po založení Janovic, zde církev vztyčila
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dřevěný kříž k tiché modlitbě, neb
Bůh byl v životě tehdejšího člověka všudypřítomný. Později byla
u kříže vysazena lípa. Kronikářské
záznamy hovoří o tom, že v noci
na 21. 7. 1934 udeřil do kříže blesk
a zničil ho. Již o rok později tu byl
ale vztyčen a slavnostně vysvěcen
kříž nový. Osudným se mu stala až
poválečná léta... Paměť místa dnes
udržuje lípa s dvěma malými křížky přibitými na kmeni.
O vlastní podobě kříže máme
představu pouze neúplnou,
čerpanou ze stručných kronikářských záznamů, popisu pamětníků a z jediné dochované
fotografie nevalné kvality. Jednalo se o jednoduchý dřevěný
kříž sbitý z červenohnědě natřených trámů, který nesl figuru

Ukřižovaného, namalovanou na
plechu.
Na základě těchto údajů a dobových analogií zhotovil během
zimy nápodobu kříže sochař
a malíř Roland Hantl. Do díla
se mohl pustit díky všem, kteří
o Svatováclavských slavnostech
přispěli na tento projekt dobrovolným vstupným a díky obci
Rudník, která obnovu spolufinancuje ze svého rozpočtu.
Rádi bychom Vás tedy tímto
pozvali na slavnostní odhalení
nového janovického kříže, které se uskuteční v neděli 30.3.
2014 v 16 hodin. Naše pozvání
přijal také renomovaný divadelník Víťa Marčík, který v postní
době objíždí země české s autorským představením Moravské

pašije, v němž osobitým způsobem – jako vypravěč a loutkář –
přibližuje příběh utrpení a smrti
Ježíše Krista. Jeho pojetí, kdy
vážné téma hraje komediant,
který u všeho byl a vše viděl, Vás
snadno vtáhne do děje. Věříme,
že si odnesete nevšední zážitek,
který, doufejme, nezhatí nepřízeň počasí.
Za obec Rudník Olga Hájková
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Více fotek a videa k akcím na této straně najdete na www.anves.rajce.idnes.cz

Masopust se vydařil
Při prohlížení fotografií z letošního Masopustu vytane úsměv
na tváři. V průvodu se sešli kůň,
Marfuša, smrtka, kovbojové, piráti, rodinka Mexičanů i cikánka
– jmenujeme-li namátkou. Do
kroku jim hrála harmonika „tvrzená“ basou, velení se ujal dědek
trůnící v nůši na zádech své shrbené choti. Pod jeho taktovkou
maškary po příchodu k obecnímu úřadu mnohohlasně vyprosily od starosty symbolický klíč od
obce, aby mohl začít masopustní
rej – tedy dětský karneval na sále
OÚ a zabíjačkové hody v přilehlém párty stanu. Starosta rád
svolil, a tak se řádilo a hodovalo
dosyta za asistence příjemného
prvobřeznového sluníčka. Zkrátka – Masopust se vydařil a to
především díky malým a velkým
maškarám i jejich početnému doprovodu. Poděkování patří také
Jardovi Čápovi a Lence Horešovské za nezištné zajištění karnevalového programu a v neposlední
řadě všem, kteří se o bezpečnost
a blaho účastníků starali.
Za Kulturní komisi obce
Olga Hájková
Foto Anděla Veselá

Pošťácká pohádka
Ani princezny, ani draci, ale obětavý pan pošťák, poštovní skřítci,
zapomnětlivý řidič a jeho milá Mařenka – tedy protagonisté známé
pohádky Karla Čapka – přijeli 2.
února do Rudníku z České Skalice,
která je domovem ochotnického
divadelní souboru Maska. Příběhu

o zatoulaném milostném psaníčku
přihlížel sál plný dětí, které pan
pošťák po představení obšťastnil
otiskem pravého pošťáckého razítka.
Za Kulturní komisi obce
Olga Hájková
Foto Anděla Veselá

tříkrálová sbírka
Stejně jako v předchozích letech i letos vyšlo v Rudníku osm
skupinek tří králů, aby potěšily
obyvatele koledou a vybraly do
pokladničky dary pro Oblastní
charitu Červený Kostelec. Celkem se v Rudníku podařilo vybrat
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30 227 Kč. Více na www.trikralovasbirka.cz
Jana Stuchlíková
Foto Anděla Veselá
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zš a mš rudník

PŘEHLED AKCÍ ZŠ A MŠ RUDNÍK
8. 1.

Návštěva pracovnic Střediska výchovné péče „Návrat“
z Hradce Králové
15. 1. Školní kolo Olympiády z anglického jazyka
27. 1. – 31. 1. Lyžařský výcvik 7. třídy v Horní Malé Úpě na
chatě Hradečanka
31. 1. Zápis budoucích žáků do 1. třídy
3. 2. Návštěva 9. třídy divadelního představení „Soudce
v nesnázích“ v Klicperově divadle v Hradci Králové
6. 2. Školní kolo olympiády z českého jazyka
18. 2. Školní kolo olympiády ze zeměpisu
19. 2. Školní kolo v recitaci žáků 1. a 2. stupně
20. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce v Trutnově
24. 2. – 28. 2. Lyžařský výcvik pro děti z mateřské školy
a 1.–3. ročníku ZŠ
5. 3. Projekt „Bezpečný internet“ pro žáky 1. stupně
6. 3. Začátek plaveckého výcviku žáků mateřské školy
a 2. a 3. ročníku ZŠ v bazénu v Jilemnici

Výtvarný ateliér
V tomto školním roce má škola
novinku – od druhého pololetí
mohou naši žáci využívat výtvarnou dílnu.
Nachází se v prostorách školnického bytu, který byl delší dobu
zcela nevyužívaný. Pro vyučování
výtvarných i pracovních činností
se nyní stane vítaným zázemím
– potřebné pomůcky a materiá-

ces, který není pouhým bezduchým plněním zadané úlohy.
Při umělecko – řemeslných
pracích jde mimo jiné o rozvoj
představivosti, složitou koordinaci myšlení a hrubé i jemné motoriky, o prohlubování spolupráce
mozkových hemisfér, o rozvoj
volních vlastností... kultivaci
vůle, učení se trpělivosti...to vše je
velkým přínosem pro rozvoj dět-

Lyžařský výcvik 7. třídy
Druhá polovina ledna je na
naší škole již tradičně spojena
s lyžařským výcvikem 7. třídy.
Letošní rok byl, co se sněhových
podmínek týče, velmi specifický, protože nedostatek sněhu
v Krkonoších hrozil, že se lyžařský výcvik vůbec neuskuteční.
Nakonec 26. ledna, po mírném
zdržení způsobeném příchodem
některých dětí bez přilby či batohu, vyrazilo 21 natěšených žáků
(z toho 7 úplných začátečníků)
se třemi učiteli směrem na Pomezní Boudy. Sněhu bylo sice
poskrovnu, běžky si děti obuly jen

dvakrát, o to více se vyřádily na
sjezdovkách.
Děti, které stály na lyžích poprvé, rychle přivykly novému způsobu pohybu a úspěšně pronikaly do tajů lyžování. Ubytování
v pěkném penzionu Hradečanka
poskytlo příjemné zázemí pro večerní hry a stmelování kolektivu.
Dětem se pobyt na horách líbil, a přestože většina z nich byla
poprvé delší dobu bez rodičů, nikomu se nestýskalo. Mnozí z nich
by příští rok rádi jeli znova. Tak
uvidíme, zda jim nadšení pro lyžování vydrží.
Petr Holubka

ly budou šikovně po ruce v přehledných regálech a prostorných
skříních. Pro některé výrobky
určitě využijeme rohový pult
s pěkným velkým dřezem. Dílna
bude postupně v rámci možností
dovybavena dalšími nezbytnými
pomůckami.
Možná Vás napadne: „Na co je
ve škole potřeba výtvarná dílna?“
V současné době se stalo téměř
normou podceňovat přínos uměleckých a řemeslných činností
v pedagogické praxi. Každému,
kdo pozoruje dítě při tvořivé činnosti je však zřejmé, že jde o pro-

ských schopností. Tvořivý přístup
k řešení úloh, které přinese život,
se také bude hodit. V neposlední
řadě se lze zamyslet nad vztahem
dětí k lidské práci – kdo vytvoří
náročným postupem byť i jen jednoduchý výrobek, ten na vlastní
kůži zažívá její hodnotu a rozvíjí
tak svou sociální inteligenci.
Doufejme tedy, že bude dílna
dobře sloužit co největšímu počtu
rudnických dětí a jejich pedagogům tak, aby naplnila naše očekávání – vytvořit místo k sekávání se
při společném tvoření.
Mgr. Kateřina Ďurechová

Výlet 9. třídy
do Klicperova divadla
V pondělí 3. února se naše
9. třída vypravila na kulturní
výlet do Klicperova divadla
v Hradci Králové na představení „Soudce v nesnázích“.
Divadelní hra se týkala problematiky rodinných vztahů,
drobných lží a podvodů, které
málem dostaly do vězení i samotného čestného soudce Posketa. Představení bylo velice
vtipné a „pohodové.“
Plni nových zážitků a vzpomínek jsme se vydali na cestu
do nákupního centra Futurum,
kam nás jako již tradičně paní
učitelka Dvořáková za odměnu
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vzala. Po bezmála tříhodinovém
nakupování byli již mnozí značně
unaveni a jiní obtěžkáni taškami
s novými úlovky.
No a pak jsme už spěchali trolejbusem zpátky na vlakové nádraží. V Trutnově jsme měli ještě
hodinku času a využili jsme ho
tím nejlepším způsobem – zašli
jsme si všichni do jedné příjemné
kavárny a každý si dal nějaký mls
– někdo horkou čokoládu, někdo
zákusek a někdo dokonce zmrzlinový pohár.
Výlet byl tentokrát obzvlášť povedený a těšíme se na další takový
příjemný den.
žákyně 9. třídy
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Lyžařský kurz 1.–3. třídY
Letošní zima nám bohužel moc
sněhu nenadělila, ale my jsme si
jeli užít, alespoň toho technického do Skiparku v Černém Dole.
Tentokrát v hojném počtu 30 dětí,
jsme celý týden v odpoledních hodinách vyráželi na svah. Většina
s lyžováním již zkušenosti měla,
tudíž se mohla zdokonalovat
v zatáčení, slalomu, nebo dokonce skocích na skokánku. Nesmím
opomenout 7 šikovných snowboardistů, kteří za týden, pod
vedením pana instruktora, udělali na prkně obrovský pokrok.
Novinkou letošního roku byla
jízda lanovkou na velkou sjezdovku. Přes počáteční strach to
nakonec zvládli úplně všichni. Při
pátečních závodech se ukázalo,

Zeměpisná
olympiáda
Mnozí z nás to berou už
jako samozřejmost, ale je
dobré si uvědomit, že žijeme v době, kdy můžeme
svobodně cestovat po celém světě, studovat a pracovat v zahraničí. Díky internetu a výuce angličtiny
se celá Země nějak „zmenšila“. Mladí lidé mají dnes
neskutečné možnosti.
Jsem velice ráda, že se
i naši žáci zajímají o dění
ve světě a cestují se mnou
(i když zatím jen prstem po
mapě). Dokladem toho je
i letošní velká účast ve školním kole zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech
kategoriích.

Díky spolupráci s vrchlabským
KRNAPEM se pomalu na naší
škole stává tradicí pečovat přes
zimu o ježka.

že i ten, kdo se na začátku kurzu
na lyžích necítil moc jistě, může
nakonec stát na stupních vítězů.
Těšíme se na příští rok.

Kategorie C – 8. a 9. třída:
1. Josef Vydra
2. Barbora Vondráková
3. Adam Kaprál
Blahopřeji vítězům, děkuji za účast všem soutěžícím
a už se těším na další školní
kolo, které se bude konat
opět příští rok.
Mgr. Miroslava Šilarová

Ani letos tomu není jinak
a konečně do 5. třídy přišel nový
člen – ježeček „Edý“. Na každý
týden jsme si určili služby, které
se o něho starají – čistí ohrádku,
krmí, váží, ... Vše si podrobně zapisujeme do sešitku. V polovině
dubna ježečka vypustíme do přírody a budeme se těšit na další zimu.
Dikorasová Petra

Petra Sekerková, DiS

Sbírka víček pro
Nikýska Rudolfa
Na základě žádosti maminky Nikýska Rudolfa, který je od
narození postižen celkovou svalovou hypotonií, DMO a autismem, zapojila se i naše škola do
celorepublikové akce ve sběru
víček od PET lahví. Výtěžek z jejich prodeje půjde na léčbu a rehabilitaci postiženého chlapce.
Přičiněním dětí i jejich rodičů se podařilo nashromáždit
21 kg víček, která byla předána do sběrného místa v MŠ
Prosečné.
Učitelé i děti přejí Nikýskovi,
aby plánovaná léčba pomohla
zlepšit jeho zdravotní stav a na
jeho tváři vykouzlila nikdy nekončící úsměv.
Petr Holubka

Kategorie A – 6. třída:
1. Daniel Posker
2. Pavel Cerman
3. Michaela Tůmová
Kategorie B – 7. třída:
1. Kryštof Mladonický
2. Štěpán Roudný
3. Dominik Habram

Ježeček v 5. třídě

o životě dětí
v poválečných zemích
V pátek 10. ledna 2014 nás navštívil bývalý voják, účastník
mise v Bosně a Kosovu.
Snažil se dětem pomocí fotografií a videí přiblížit podmínky
života dětí v Kosovu. Vyprávěl
o nouzi a chudobě, kterou celá
oblast trpí. Děti nemají dostatek
oblečení, potravy, nemohou chodit do školy, tvrdě pracují. Nenásilnou a přiměřenou formou

si naše děti udělaly představu
o životě dětí v poválečných oblastech. Velmi je zaujala především
videa s neznámou krajinou, vojenskými auty a tanky. Děti se
našeho hosta vyptávaly na různé
zážitky a zkušenosti. Seznámily
se i s novými pojmy a především
zjistily, že jejich starosti a problémy jsou vlastně malicherné.
Lenka Kollárová

mateřská školka v říši pohádek
Po Novém roce jsme se všichni
ve školce těšili na zimní dovádění na sněhu. Letošní zima k nám
v tomto ale byla velice skoupá.
Zavítali jsme tedy do říše pohádek. Pohádkové postavičky byly
našimi kamarády skoro celý měsíc a na téma pohádek jsme letos
zaměřili i karnevaly v obou odděleních. Děti tančily a soutěžily se
svými oblíbenými hrdiny a všichni jsme si to moc užili.
Sníh jsme si přece jen vyzkoušeli při lyžařském výcviku
v Černém Dole. Všech 17 dětí
celý týden za vedení bezvadných
instruktorů pilně trénovalo jízdu
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na lyžích. V pátek děti své dovednosti hrdě předvedly svým rodičům při závěrečných závodech.
Diplom a velikou pochvalu si zasloužili úplně všichni.
Abychom nevypadli
z trénování těla, na lyžařský výcvik hned navazujeme předplaveckým
výcvikem v Jilemnici. Do
bazénu se všichni předškoláci moc těší a s vodou
budou určitě kamarádi
stejně jako se sněhem.
Všichni se moc těšíme
na jaro, co nám hezkého
přinese.

Hodně slunečných dnů všem
přejí děti a učitelky ze školky.
Jana Levínská
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mz liberec, a. s.
MZ Liberec, a. s. hledá do svého týmu
pro pracoviště v Rudníku:
> montér SPR
> montér ukončovacích prvků
> zámečník

> hlavní účetní
> obsluha CNC
> programátor CNC

Více informací na: www.mzliberec.cz/kariera
Kontakt: prace@mzliberec.cz

Společnost MZ Liberec
na zimní olympiádě v Soči
V posledním čísle loňského roku jsme psali o podpoře veřejných
projektů. Společnost MZ Liberec podporuje v Podkrkonoší nejen sociálně potřebné skupiny, ale i nadějné mladé talenty. Před začátkem
zimní sezony jsme se rozhodli pro spolupráci s Evou Samkovou a ona
se nám odvděčila neuvěřitelně! Zlatou medailí z XXII. Olympijských
her v Soči.
Z obyčejné dívky se během vteřiny stala mediální hvězda a miláček
národa. Tato krásná energická slečna pochází z nedalekého Vrchlabí. Šampionka, která se věnuje snowboardcrossu je veselá, srdečná
dívka a nejlépe jí charakterizují slova bezprostřednost, pracovitost,
odhodlání a humor.
Evu Samkovou přivítáme v našem závodu v Rudníku 20. března 2014. Už se na Tebe těšíme, Evo!

Eva Samková na závodě Světového poháru ve švýcarském Montafonu
Město Vrchlabí volalo mamce, co by mi mohli dát za dárek
a mamka jim řekla, že jediné co jí
napadá a po čem toužím, je kůň.
A tak se město Vrchlabí a sportovní klub Spartak Vrchlabí rozhodlo, že ho od majitelky koupí.
Vybrali mi ho se ségrou.
Ty na koni umíš jezdit?
Jezdím už od páté třídy, nejsem
žádnej super jezdec, ale udržím
se. Pepina jsem předtím znala,
viděla jsem ho několikrát, ale
nejezdila jsem na něm. Když mi
ho předávali, měl na sobě šerpu
a hned jsme si padli do oka!
Nezešedivěly trenérům vlasy,

Měla jsem akorát za úkol nespadnout, abych si nic neudělala.
Zranění bylo na olympiádě
víc než dost a některé s doživotními následky, například
zlomený obratel ruské reprezentantky ve skikrosu Marie
Komisarovové. Jak pracuješ se
strachem?
Nemám strach, trenéři mi řeknou, co mám udělat a já vím, že
když to udělám, nic se nemůže stát.
Je důležité jet s jistotou a nic člověka
nerozhází. Důležité je nepřemýšlet
o tom, co se může pokazit. Čím větší skok je, tím více se soustředím na
to, jak to udělat správně.

Eva Samková s olympijskou medailí a maskotem – knírkem
Ze začátku mám na tebe otázku, na kterou odpovídáš asi
často, ale pořád jsou lidi, kteří
ten příběh neznají. Takže, proč
zrovna knírek?
V roce 2011 si jeden náš polský kamarád Mateusz Ligocki
nechal na Mistrovství světa narůst knírek jako Adam Malysz
(polský skokan na lyžích), a tak
jsem se jen tak hecla a rozhodla
se, že si taky namaluju knírek.
Ten závod docela vyšel, tak si
ho od té doby maluju. Jinak moc
extra nevěřím na talismany pro
štěstí, maluju to spíš jen tak ze
srandy.
A jakému druhu kníru dáváš
přednost? Francouzský, na
císaře nebo… ?
Haha, pokaždé je ten knír jiný.
Vymyslí to Flaška (Jakub Flejšar,
jeden z trenérů Evy Samkové)
a namaluje mi ho.
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Okolo nás je v tuhle chvíli
hromada novinářů, televizí,
jeden foťák vedle druhého. Jak
zvládáš mediální pres, přišlo to
hrozně rychle, ne?
Jde to. Už před olympiádou to
bylo trochu vyhrocený, ptali se
mě pořád na něco, protože mě
považovali za olympijskou naději.
Ale… Já to nepotřebuju, ani nevyžaduju, ani nijak nechci. Každopádně to není tak hrozný, jak jsem
si myslela, že to bude vypadat.
Co tvůj nový koník, kterého
si dostala od města Vrchlabí?
Kde ho budeš mít ustájeného?
A budeš na něm jezdit?
Jezdit na něm budu! Bydlí v té
stejné stáji, kde byl předtím, pro
něj se nic nemění, jen jméno majitele. Jmenuje se Pepin a je mu
pět let.
Proč jsi dostala zrovna koně?

Eva Samková s logem MZ Liberec na rukávu
když zjistili, že jsi dostala koně?
Ne, oni byli taky dojatý. Věděli,
že jsem si ho vždycky hrozně přála.
Byla jsem před několika dny poprvé jezdit na Pepinovi právě s Flaškou a ve stájích mi říkali, ať se radši
jen držím, protože Pepin dlouho
nejezdil. Ale Flaška on je takovej
vyzevlenej, takže to nějak nehrotil.

Text: Klára Dobišová // Freeride.cz
Foto: Barbora Berdychová
Oddělení marketingu: Text našeho
článku vznikl před tím, než se Eva
Samková ve švýcarském Veysonnaz
zranila. Evě přejeme brzké uzdravení
a těšíme se na její návštěvu našeho závodu v Rudníku.
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Valdštejnovo 380. výročí
V minulých Rudnických novinách jsem se v závěru pouťového článku zmínil, že sejfský
Hannibal byl strýcem Albrechta z Valdštejna, slavného vojevůdce třicetileté války a o něm
že napíši třeba příště. Jak vidíte, je to tak, obzvláště když si
letos připomínáme 380. výročí
Valdštejnovy smrti.
Albrecht Václav Eusebius
Valdštejn pocházel ze zchudlé
větve starobylého českého panského rodu. Narodil se 14. září
1583 na tvrzi poblíž
Jaroměře v Heřmanicích nad Labem.
Ve dvanácti letech
osiřel a byl svěřen do
péče poručníkům.
Dostalo se mu výchovy v duchu českobratrské víry a studia
na luteránských školách. Protože jako
příslušník Jednoty
bratrské neměl naději na dvorskou kariéru, rozhodl se pro
vojenskou službu.
V jednadvaceti letech
odchází s vojskem
na turecké bojiště do
Uher. Vojenské zkušenosti, které zde získal, ho poznamenaly
na celý život. V roce
1606 je českými
stavy jmenován nejvyšším plukovníkem
pěšího pluku. Aby se
v té době dostal do
služeb arciknížete
Matyáše, přestoupil ke katolické víře.
V roce 1609 se žení
s vdovou Lukrécií
Nekšovnou z Landeka, s paní letitou, nehezkou, ale bohatou.
Sňatkem a posléze
i dědictvím jejího
majetku
(zemřela
roku 1614) se zařadil
mezi nejbohatší moravskou šlechtu.
Po vypuknutí stavovského povstání
v roce 1618 střeží
s moravským plukem neutralitu Moravy. Čeká však na
vhodnou příležitost, kdy bude
moci otevřeně vstoupit do habsburských služeb. Pak bez skrupulí přebíhá na stranu císařských
i s plukovní pokladnou. Je označen za zrádce a na Moravě zabaven majetku. Všechny ztráty si
však v císařských službách mno-

honásobně nahradí. Po roce 1620
v pobělohorských konfiskacích
lacino získává veliký majetek,
jenž investuje do vybudování hospodářsky silného dominia na Frýdlantsku, Jičínsku a Vrchlabsku.
(Do jeho vlastnictví patří i Hostinné a Heřmanovy Sejfy, které
v letech 1628 až 1634 svěřuje do
správy Janu Kryštofu z Valdštejna.) V Praze staví okázalé barokní sídlo, zvelebuje Jičín, Vrchlabí
mění v dílnu zbraní.
Pomýšlí i na potomky. Bez
nich by jeho úspěchy měly polo-

V roce 1625 financuje budování
silné císařské armády, s níž pak
poráží dánské a saské vojsko, vítězně táhne celou Evropou.
Panovníkova přízeň však vyvolává závist a intriky odpůrců.
Roku 1630 císař Ferdinad II.
podléhá tlaku německých knížat
a zbavuje Valdštejna vrchního
velení téměř stotisícové armády.
Tento krok Valdštejn považuje za
hlubokou osobní urážku a zahajuje soukromou válku proti Habsburskému domu. Sbližuje se
s protihabsburskou opozicí, která

viční cenu. Žení se s Isabelou Kateřinou, dcerou hlavního císařského rádce Karla z Harrachu.
Valdštejnova kariéra v letech
1621 – 25 stoupá do hvězdných
výšin. Stává se říšským knížetem
a vrchním velitelem císařských
vojsk, císařovým oblíbencem.

přichází s návrhem na jeho korunovaci českým králem. Valdštejn,
vědom si vysokého rizika, s nimi
hraje pokryteckou hru. K radikálnímu činu nenachází odvahu.
V roce 1630 na evropské bojiště vstupují Švédové, Francouzi
a Nizozemci. Valdštejn, stále
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štvaný pocitem zneuznání, ujišťuje dopisem švédského krále
svou náklonností. Když však
Švédové obsazují jih Německa
a Sasové Prahu a když jej císař
s omluvou znovu zve do čela armády, mění svůj postoj. Pozvání
přijímá. Vyhání Sasy z Čech, poráží Švédy u Norimberka. V bitvě
u Lützenu 1632, jež sice nemá
vítěze, je zabit švédský král Gustav Adolf. A přesto v roce 1633
propuká spor znovu. Valdštejn
je obviňován z nepochopitelného
vedení války, podezírán z tajného
jednání s opozicí,
z pokusů o zradu.
Jeho odpůrci získávají na svou stranu
nejen císaře, ale i vysoké důstojníky armády. Dne 24. února
1634 přijíždí Valdštejn se zbytkem vojska k Chebu. Zbaven
císařem velení a prohlášen za zrádce
nemá již jinou šanci,
než přejít s vojskem
na stranu protihabsburské opozice. Jeho
vlastní plukovníci
však rozhodli jinak.
Na
Valdštejnově
straně zůstali pouze
Kinský, Ilov a Trčka.
Ti jsou 25. února
1634 pozváni městským velitelem Gordonem na chebský
hrad k hostině a tam
– zákeřně pobiti.
Valdštejn pak nachází smrt v Pachelbelově domě, kde je
ubytován. Kapitán
Deveroux ho probodl partyzánou.
Takový byl konec
Albrechta z Valdštejna,
císařského
generalissima
a jedné z největších
osobností třicetileté
války. Byl prchlivý,
bezohledný,
často krutý kariérista,
avšak nelze mu upřít
ohromné
organizační
schopnosti,
schopnosti
vojevůdce, ale i schopnosti
obchodníka
a správce svých panství. Ve svých
nejpříznivějších letech bohatl několikanásobně víc než samotný
císař. Rychlý byl jeho vzestup do
hvězdných výšin. Co říkáte? Stejně rychlý však byl i jeho pád.
Stanislav Wajsar
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sport

motokros – rudnická rokle
Realizační tým děkuje všem
občanům Rudníku, kteří se zúčastnili XXI. ročníku motokrosového závodu v Rudnické rokli
a výrazně podpořili obnovení
dlouholeté tradice motokrosového sportu v RUDNÍKU.
Velmi si Vaší účasti vážíme,
protože podle ohlasů od jezdců

jste vytvořenou kulisou pomohli
k uskutečnění jednoho z nejlepších motokrosových závodů v sezóně 2013.
V letošním roce 2014, jsme pro
Vás přípravili tři motokrosové závody a jeden cross country závod.
Sportu zdar a MOTOKROSU
zvlášť.

Kalendář závodů pro rok 2014
20. 4. 2014

Přebor SMS Motokrosu Pardubice
http://smspce.wz.cz

5. 7. 2014 – 6. 7. 2014

Mistrovství ČR v cross country OPEN 2014 CAMS
www.motocams.cz

23. 8. 2014

NOVA
MOTOCROSS CUP
www.novamotocross.com

6. 9. 2014

Tradiční závod – XXII. ročník MOTOKROSU
„Rudnická rokle“
Přebor SMS Motokrosu Pardubice
http://smspce.wz.cz
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Dobrý den,
včera jsem se zúčastnil závodu přeboru SMS Pardubice u vás v Rudníku. Nemůžu jinak než sednout
k PC a napsat vám pár řádků. S motokrosem jsem
začínal před čtyřiceti lety a nějaké závody jsem
za tu dobu projel. V Rudníku jsem naposledy závodil před vojnou, někdy v sedmdesátém osmém roce.
Od té doby uteklo hodně vody, přišel rok osmdesát
devět a spousta tratí zanikla. Rudník nebyl výjimkou. Když se letos před začátkem sezóny objevil
na střediskových stránkách kalendář přeboru SMS
a jako poslední závod sezóny byl napsaný Rudník,
nevěřil jsem, že se tento závod uskuteční. Na jaře
jsem vzal auto a zajel se do Rudníku podívat.
Nemohl jsem to tam po těch 35 letech vůbec
poznat. Kde nic tu nic, po starém závodišti ani
památka. Tato návštěva mě v mém přesvědčení,
že se tu žádný motokros nepojede, jenom utvrdila.
Když jsme před třemi týdny dostali v Ledči nad
Sázavou v programu vložený plakátek s pozvánkou
na závod SMS v Rudníku, zdálo se to neuvěřitelné. Potom už to bylo čekání na 21. září. Nestává
se často, aby se člověk vracel po pětatřiceti letech.
V týdnu před závodem jsem ještě pro jistotu volal,
abych se ujistil, že se závody opravdu jedou, protože
ani počasí nám nebylo nakloněno. No a pak to konečně přišlo. V pátek jsme naložili motorky a v sobotu
brzo ráno vyrazili směr Rudník. Počasí pod psa, lilo
jako z konve, ale za Hradcem Králové přestalo a jak
jsme se blížili k Rudníku, bylo čím dál lépe.
Dlouho nezapomenu na ten pohled, když jsme vyjeli z lesa a uviděli trať, depo, věž, technické zázemí. Je to skoro neuvěřitelné, co se vám povedlo udělat. Tak krásně připravená trať, v tak nádherném
prostředí, to se jen tak nevidí. V dnešní době, kdy
se tratě spíše uzavírají, jste dokázali malý zázrak.
Co se týče vlastní organizace závodu, tak opět
jenom samá slova uznání. První závod po 27 letech
a s takovou bravurou. Klobouk dolů.
Zázemí a občerstvení pro jezdce, doprovod a návštěvníky nemělo jedinou chybu. A to nemluvím
o doprovodném programu, který probíhal již od
pátku. Toho jsme se bohužel z rodinných důvodů
nemohli zúčastnit, ale kamarádi moc chválili.
Velkým překvapením byl i velký počet diváků, kteří na závod přišli. Je vidět, že lidé v Rudníku na
motokros nezapomněli a to je dobře.
Ještě jednou bych vám chtěl moc poděkovat za
to, co jste pro náš krásný sport udělali. Byl to určitě nejlépe připravený závod sezóny.
Je spousta pořadatelů, kteří by se od vás mohli
učit. Ještě jednou za sebe a za spoustu mých kamarádů závodníků vám všem a i těm co pomáhali,
velké DĚKUJEME. Za sebe se musím omluvit, že
jsem nevěřil. Doufám, že se příští rok u vás v Rudníku opět sejdeme.
Přeji vám všem hodně zdraví, pohody, pevné
vůle a vytrvalosti.
Bohuslav Morávek
kategorie – veterán II.
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KONEC FOTBALOVÉ ZIMY
S úspěšným rokem 2013
(hlavně z pohledu mužstva dospělých) se hráči symbolicky
rozloučili a tradičně – silvestrovskými penaltami. To se rozlosují z přítomných dvojice a ty
se pak střídají v brance a při
střelbě ze šestnáctky i desítky.
Hecování povoleno, fandění
jakbysmet.
To první si obstarají sami aktéři, to druhé zvládnou skalní příznivci a funkcionáři. Občerstvení
je zajištěno, ubývají nápoje přinesené podobně jako pivo točené
poskytnuté Jiřím Kozákem ml.
Dotyčný je navíc aktivním účastníkem soutěže a v roli nováčka
má dvojníka v Martinovi Č. (že
by technický přestup z Prahy?).
Asi v poločase se začínají rýsovat favorité, nakonec vítězí Jiří
Havránek s Petrem Stránským,
tedy naplnění pravidla, že nejlepší je kombinace ve dvojici střelec
a brankář.
S novým letopočtem přichází čas pravidelných tréninků
v hale, podle počasí případně
výběhy v terénu. Jako zpestření
přípravné zápasy. Výhodou je
využití umělých povrchů na vybraných hřištích větších měst,
jako doplněk fyzičky pak zápasy
HFL (Hostinská florbalová liga),
kde páteř týmu Rudníku tvoří
právě fotbalisté (v čase redakční
uzávěrky probíhaly boje v semifinále vyřazovací části play-off).
Završením tohoto cyklu je zimní
soustředění. Letos s počasím o co
méně sněhu a běžek o to více posilovny a běhání, což se moc nenosí, ale na trávě pak velice hodí.
Výsledky v zimním přípravném
období toho moc neprozradí.
Ani trenérovi Sucháňovi. Místo
sestavy se ukazují zranění, místo

plné lavičky se asi zase bude lepit
konečná jedenáctka.
Tyhle starosti s kádrem (nejen
u dospělých) zákonitě oslovují
i fotbalový výbor TJ. S běžnou
agendou letos přibyla další starost. Restaurace na hřišti je před
rekonstrukcí uzavřena a je nutné připravit na sezónu náhradní
provoz. To bez brigád a pomoci
nepůjde. Vzniká od základů kiosek, hledá se provozní doba, šíře
nabídky podobně jako obsluha.
Po celý rok a v zimě zvlášť se
shánějí potřebné peníze na
sportovní činnost, náklady se
zvyšují a finance mizí. Nadále
zůstává generálním sponzorem
Avon – dále obec Rudník, Pivovar

Trutnov a další menší přispěvatelé – na dotaz proč Avon vypadl
z názvu klubu, uvádíme stručnou
odpověď. Podle zpřísněných pravidel Fotbalové asociace České
republiky FAČR je v názvu povolena pouze zkratka TJ, jinak musí
oddíl vystupovat jako samostatný
právní subjekt.
Jasné obrysy má jarní sportovní kalendář pro všechny naše
celky v mistrovských soutěžích.
Následující soupis berte jako pozvánku na hřiště a do hlediště,
sledujte plakáty.
PŘÍPRAVKA – okresní přebor – soupeři v tabulce – Vítězná,
Bílá Třemešná, Staré Buky, Horní Maršov, Kocbeře, Poříčí, Lá-

nov, Žacléř – první turnaj doma
4. května.
ŽÁCI – okresní přebor –
Poříčí, Svoboda, Lánov, M. Svatoňovice, B. Třemešná, Úpice,
Mostek – první zápas doma 19.
dubna.
DOROST – krajská soutěž – Úpice, Vamberk, Babí,
Meziměstí, V. Poříčí, J. Lázně,
Slatina – první zápas doma 12.
dubna.
A MUŽSTVO – krajská I.B třída – doma 5/4 Miletín, 19/4 Hostinné, 1/5 Trutnov B, 8/5 Jičín B,
17/5 Kopidlno, 31/5 Libáň, 14/6
Sobotka
Václav Chadraba

Cyklotoulky s Jirkou
Letošní cyklistická sezóna začala brzo a to díky nepovedené
zimě, kdy vlastně žádná zima ani
nebyla. Jako již řadu let skupinka cyklistů okolo Jirky Svobody
zahájila letošní sezonu tradičním
výletem na přehradu Les Království. Sešlo se nás celkem 15 cyklistů a v pohodovém tempu jsme
vyrazili směr Hostinné a pak dále
na přehradu. Kdo měl chuť, mohl
vyzkoušet lehký terén, kdy se sjede
ze silníce na Nemojov a jede se po
břehu přehrady. Oproti předešlým
letům byla krajina jiná. Hodně se
na levém břehu kácelo a v samotné přehradě není moc vody. Ti, co
to ještě nevědí, tak u hráze vloni

vzniklo občerstvení s vyhlášenými
hamburgery. Od hráze jsme vyjeli
směr Mostka, kde jsme dobře poobědvali, a pak v klidném tempu
přes Zadní Mostka jeli domů do
Rudníka. Celý den svítilo sluníčko
bylo teplo, no prostě cyklistická
jarní pohodička. V Rudníku nám
to na tachometru ukazovalo pohodových 45 km. Chcete poznávat
krásy našeho kraje ze sedla kola?
Jezdit s prima partou, kde humor
a pohoda jsou na prvním místě?
Neváhejte a přihlaste se do odběru
pozvánek na cyklotoulky na email
svobodovi.405@rudnik.cz.
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Jirka Stuchlík
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮ

Duben: Vašatová Anna, Potůčková Edeltraud, Podobská Jaroslava,
Motejlková Marie
Květen: Brádlová Hana, Síbrová Věra, Vlasáková Květoslava, Bönsch
Rainer, Hašek Radomír
Červen: Strnadová Věra, Mašková Milena, Sehnal Stanislav, Schwarz
František, Kirchhofová Renata, Saidlová Věra
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.

Za SDH Arnultovice bych chtěl poděkovat všem, kteří se
menší či větší věcnou a peněžní měrou podíleli na uskutečnění
tradičního hasičského plesu konaného 18. 1. 2014 v Kulturním
domě Arnultovice. Bez pomoci sponzorů a důsledné a obětavé
práce členů SDH by tato akce neměla takový úspěch.
Naše poděkování patří všem, kteří se plesu zúčastnili i těm
z Rudníku, Arnultovic a Hostinného, jež přispěli v předprodeji
vstupenek. Děkujeme také skupině Black Jack Jaroslava Černého za velkou snahu a ochotu vyhovět všem tanečníkům. Doufáme, že v příštím roce 17. 1. 2015 se opět sejdeme a všichni společně oslavíme jubilejní ples uspořádaný ke 120. výročí založení
SDH Arnultovice. Závěrem ještě jednou všem mnohokrát děkujeme za podporu.

NAROZENÍ
Kodenko Ladislav, Roučová Sofie
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Dušková Miluše, Jirkalová Anežka, Jirásková Lydia, Josef Vráblík, Andresová Hermína
Zachovejme tichou vzpomínku.

Za SDH Arnultovice Michal Hronek, starosta SDH

Jana Janovská, matrika

Statistika za rok 2013
K 31. 12. 2013 měla Obec Rudník 2125 obyvatel.
Z toho 1070 mužů a 1055 žen.
Narodilo se 16 dětí.
Zemřelo 20 občanů.
Nejstarší naše občanka je paní Eliška Bittnerová, která v prosinci
2013 oslavila krásné životní jubileum 95 let.
 V roce 2013 nás také navždy opustila paní Marie Plecháčová ve
věku nedožitých 103 let.
 Hlášení stěhování za rok 2013: přihlášení k trvalému pobytu – 63;
přestěhovaní v rámci obce – 28; odhlášení z trvalého pobytu – 80;
 V Rudníku v roce 2013 proběhly 3 svatby.






Rodiny dle počtu dětí
5 dětí – 1%

1 dítě – 14%

4 děti – 2%

3 děti – 11%

2 děti – 31%

Kalendárium kulturních, společenských a sportovních akcí 2014
30. 3.

Odhalení nového janovického kříže

obec Rudník

sousedské setkání, divadelní představení Teátru Víti Marčíka: Moravské pašije (křižovatka u Janovic)

30. 4.

Pálení čarodějnic a stavění máje

obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějnic, stavění máje u OÚ

1. 5.

Oslavy Svátku práce – 1. ročník

SDH Arnultovice

Po loňském nultém ročníku se i letos
vydá průvod alegorických vozů od
Bělidla k restauraci U Soudku.

květen

Favoritsraz

TJ-Ski Rudník

cyklo – recesistická akce

24. 5.

Výlet do Pěnčína a na Černou studnici

o.s. Domov – pro náš Rudník

zájezd nejen pro děti a rodiče na
kozí farmu, do výrobny skleněných
korálků a na rozhlednu

7. 6

Den s přírodou

Myslivecké sdružení Rudník – Janovice

soutěže a kvízy pro děti, divadlo

14. 6.

Den otevřených ateliérů

Vladimír a Pavel Taclíkovi

výstava kamenných plastik a fotografií Krkonoš (Rudník, č.p. 341)

19. 7.

Den otců

o.s. Domov – pro náš Rudník

soutěžní klání pro pány v netradičních disciplínách, rockový koncert

6. 9.

Selské klání

o.s. Domov – pro náš Rudník

putovní soutěž pro muže, ženy
i děti v ryze selských disciplínách
(Terezín)

26. -27. 9.

Svatováclavské slavnosti

obec Rudník

jarmark, přednášky, koncerty,
mše, výstava (u OÚ a v kostele sv.
Václava)

Termíny a bližší informace k akcím najdete vždy na www.rudnik.cz
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
ze 71. jednání rady obce
dne 18. 11. 2013
RO schvaluje:
1b/71/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 3181 – ostatní plocha
o výměře 80 m2, v k.ú. 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.
1c/71/2013 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3770 –
trvalý travní porost o výměře cca 2.800
m2, k.ú. Rudník.
1d/71/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 911 – trvalý travní
porost o výměře 17.019 m2,
p.p.č. 913 – trvalý travní porost o výměře 8.478 m2, p.p.č. 1052 – ostatní
plocha o výměře 928 m2 a p.p.č. 912/1
– lesní pozemek o výměře 2.300 m2,
vše v k.ú. Bolkov.
1e/71/2013 – uzavřít „Smlouvu
o právu provést stavbu – Povodňové
škody II/325-023 Rudník-Arnultovice – oprava mostu“, na části pozemku
p.p.č. 804/3 o výměře trvalého záboru
cca 1 m2 a o výměře dočasného záboru
cca 7 m2, na části pozemku p.p.č. 48/1
o výměře trvalého záboru cca 1,5 m2
a o výměře dočasného záboru cca 14
m2 a na části pozemku p.p.č. 880/4
o výměře trvalého záboru cca 0,5 m2
a o výměře dočasného záboru cca 3 m2,
vše v obci Rudník, k.ú. Arnultovice,
mezi Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1f/71/2013 – uzavřít „ Smlouvu o právu provést stavbu I/14 Rudník – opěrná zeď na konci obce“ na pozemcích
p.p.č. 3009, 2413/2, 3150/1 a 2413/3,
všechny uvedené pozemky se nachází
v k.ú. Rudník, z toho v majetku obce
Rudník je pouze p.p.č. 2413/2 o výměře 277 m2 a p.p.č. 2413/3 o výměře 342
m2, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR státní příspěvkovou organizací se
sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 a obcí
Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1g/71/2013 – uzavřít „Smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb“,
mezi Městskou knihovnou s regionálními funkcemi se sídlem Krakonošovo
náměstí 128, 541 01 Trutnov a obcí
Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1h/71/2013 – finanční dar ve výši
10.000 Kč vlastníku nemovitosti, která
byla postižena povodní 2.6.2013.
2a/71/2013 – text výzvy na výběr do-

davatele garážových vrat u čp. 51.
2b/71/2013 – text výzvy na výběr zhotovitele projektové dokumentace – Revitalizace budovy čp. 56 v Rudníku.
Výpis přijatých usnesení
z 72. jednání rady obce
dne 4. 12. 2013
RO schvaluje:
1a/72/2013 – na základě žádosti Základní a Mateřské školy Rudník, okres
Trutnov, vyřazení movitého majetku
dle předloženého seznamu.
1c/72/2013 – převod výtěžku ze sběru
druhotných surovin na účet SRPŠ od
roku 2014.
1d/72/2013 – investiční příspěvek ve
výši 166 499 Kč k úhradě nákladů dle
odpisového plánu za rok 2013.
1e/72/2013 – čerpání účelového daru
ve výši 10 000 Kč na lyžařské vybavení
pro žáky školy.
1f/72/2013 – čerpání přeplatku z vyúčtování energií ve výši 299 992 Kč dle
předloženého návrhu.
1g/72/2013 – Základní a Mateřské
škole Rudník pokladní limit v částce
40 000 Kč.
1h/72/2013 – odměnu ředitelce základní školy v navrhované výši.
2a/72/2013 – na základě žádosti
nájemce nebytového prostoru s podnájmem nebytového prostoru v čp.
406, Rudník.
2b/72/2013 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30.06.2014.
2c/72/2013 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 411 na dobu určitou do
30.06.2014.
2d/72/2013 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
31.03.2014.
2f/72/2013 – cenu služby za využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO, dle čl. I ods. 3 OZV č. 2/2006 ve
výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad 		
500, – Kč +
DPH v zákonné výši
Využívání popelnic na komunální odpad (1ks) 1671, – Kč + DPH v zákonné
výši
2g/72/2013 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1815/1 – trvalý travní
porost o výměře cca 2.000 m2, k.ú.
Rudník.
2h/72/2013 – pronajmout pozemky
p.p.č. 1239 – trvalý travní porost o výměře 3.322 m2, p.p.č. 2848/2 – trvalý
travní porost o výměře 398 m2, p.p.č.
4223 – trvalý travní porost o výměře
16.351 m2, p.p.č. 4229 – trvalý travní porost o výměře 17.497 m2, p.p.č.
3808 – orná půda o výměře 17.711
m2, p.p.č. 4080 – trvalý travní porost
o výměře 8.163 m2 a p.p.č. 4088 – tr-
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valý travní porost o výměře 675 m2, vše
v k.ú. Rudník, Farmě Rudník, se sídlem Rudník čp. 97. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou za
0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
3a/72/2013 – dodavatelem garážových vrat v čp. 51 firmu MODELA
TRUTNOV IČ: 64826953 za celkovou
cenu díla 108.900,00 Kč vč. DPH.
3b/72/2013 –jako dodavatele projektové dokumentace čp. 56 firmu
GRAFIC s.r.o Krkonošská 177, 543 01
Vrchlabí za celkovou cenu 296.450 Kč
4a/72/2013 – Plán inventur na rok
2013 v předloženém znění.
RO bere na vědomí:
1b/72/2013 – oznámení ředitelky o trvání zimních prázdnin v roce 2013.
RO doporučeuje ZO:
2m/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 1652/3 – zahrada o výměře
185 m2, k.ú. Rudník, za cenu 150 Kč/
m2 (2/3 – bydlení rekreačního typu)
a cenu 30 Kč/m2 (1/3 – zeleň ochranná), ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
2n2/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 157 – ostatní plocha o výměře
767 m2, k.ú. Javorník v Krkonoších, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2o/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 140 – trvalý travní porost
o výměře 206 m2, k.ú. Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2q/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 2061/12 – ostatní plocha o výměře 174 m2, k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2r/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 2061/12 – ostatní plocha
o výměře 174 m2, k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2s/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 480/4 – ostatní plocha o výměře 6 m2, k.ú. Arnultovice, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
RO nedoporučuje ZO:
2p/72/2013 – schválit prodej pozemku p.p.č. 8/3 – ostatní plocha o výměře
225 m2 a p.p.č. 2780 – ostatní plocha
o výměře 97 m2, vše v k.ú. Rudník, za
cenu 30 Kč/m2 ( p.p.č. 2780 – komunikace místní účelová), 30 Kč/m2 ( 1/3 p.

p.č. 8/3 – komunikace místní účelová)
a 150 Kč (2/3 p.p.č. 8/3 – bydlení rekreačního typu), ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Výpis z přijatých usnesení
ze 73. jednání rady obce
dne 12. 12. 2013
RO schvaluje :
1a1/73/2013 – text výzvy a k podání
nabídky na výběr zhotovitele pro zakázku – TDI a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice.
1a2/73/2013 – zveřejnění výzvy pro
výběr zhotovitele pro zakázku – TDI
a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice na úřední
desce a formou umožňující dálkový přístup bez přímého obeslání uchazečů.
1a3/73/2013 – výběrovou komisi pro
výběr zhotovitele pro zakázku – TDI
a koordinátor BOZP kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice ve složení
členů RO.
1b1/73/2013 – text výzvy a k podání
nabídky na výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci:
Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice
1b2/73/2013 – zveřejnění výzvy pro
výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci: Kanalizace
Rudník – I. etapa Arnultovice na úřední
desce a formou umožňující dálkový přístup bez přímého obeslání uchazečů.
1b3/73/2013 – výběrovou komisi pro
výběr zhotovitele pro zakázku – Manažer projektu pro akci: Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice ve složení
členů RO.
Výpis přijatých usnesení
z 74. jednání rady obce
dne 9. 1. 2014
RO schvaluje:
1a/74/2014 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 411, na dobu určitou do
30.04.2014.
1b/74/2014 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 414, na dobu určitou do
30.06.2014.
1e/74/2014 – pronájem bytu v Rudníku čp. 128, na dobu určitou do
30.06.2014.
1f/74/2014 – pronajmout část pozemku p.p.č. 3770 – trvalý travní porost o výměře 2.800 m2, k.ú. Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
1g/74/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č. 194/2 – ostatní plocha o výměře 381 m2 a p.p.č.
příloha

191/1 – trvalý travní porost o výměře
1.050 m2, vše v k.ú. Javorník v Krkonoších.
1h/74/2014 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemky: pozemek ve
zjednodušené evidenci – přídělový
plán č. 979/1 – o výměře 29.817 m2, č.
989 – o výměře 24.468 m2, č. 991/2 –
o výměře 18.036 m2 a p.p.č. 999 – orná
půda o výměře 12.454 m2, vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších.
1j/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 3704 – zahrada o výměře 490 m2, k.ú. Rudník.
1k/24/2014 – zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 199 – ostatní plocha o
výměře cca 100 m2, k.ú. Bolkov.
1l/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 101 – trvalý travní porost o
výměře 1.341 m2, k.ú. Rudník.
1m/74/2014 – zveřejnění záměru
prodeje st.p.č. 861 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1n/74/2014 – zveřejnění záměru
prodeje st.p.č. 862 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1o/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/13 – ostatní plocha
o výměře 164 m2, k.ú. Rudník.
1p/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/12 – ostatní plocha
o výměře 220m2, k.ú. Rudník.
1q/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.2070/11 – ostatní plocha
o výměře 209 m2, k.ú. Rudník.
1r/74/2014 – zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 259 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 148 m2 a p.p.č. 193
– zahrada o výměře 948 m2, vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších.
1s/74/2014 – žádost o povolení
dočasného záboru pozemků p.p.č.
587/2, p.p.č. 589/3 a p.p.č. 3769 v k.ú.
Rudník a pozemek p.p.č. 1119 v k.ú.
Javorník v Krkonoších. Na základě tohoto souhlasu společnost Sweco Hydroprojekt a.s. ústředí Praha se sídlem
Táborská 31, 140 16 Praha 4 připraví
návrh smlouvy.
1t/74/2014 – prominutí nájemného
za období červen 2013 – září 2013, ve
výši 12.000 Kč. Nebude ani započítána
úhrada nákladů za zhodnocení budovy
dle článku III „Dohody o narovnání“
ze dne 18.05.2012 paní Mgr. Lence
Seidelové, bytem Lidická 997, 543
01 Vrchlabí, z důvodu nevyužívání
nebytových prostor v důsledku povodní, které postihly obec Rudník dne
2.6.2013. Uhrazené nájemné ve výši
12.000 Kč se započte na nájem říjen
2013 až leden 2014.
1u/74/2014 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 10.000 Kč vlastníkům nemovitostí Rudník, které byly postiženy
povodní 2.6.2013.
Výpis přijatých usnesení
ze 75. jednání rady obce
dne 22. 1. 2014
RO schvaluje:
1a/75/2014 –pronájem bytu č. 6
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30.4.2014.

1c/75/2014 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3181 –
ostatní plocha o výměře 160 m2, v kat.
území Rudník.
2a/75/204 – RO navyšuje počet
zaměstnanců obce, zařazených do
obecního úřadu na dobu určitou do
31.7.2014 o jednoho pracovníka na
odbor správní, rozpočtu a financí.
3a1/75/2014 –tex výzvy „Výběr zhotovitele – Stavební úpravy zázemí
fotbalového stadionu“. Zveřejnění
bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
3b1/75/2014 –text výzvy „Výběr
zhotovitele – Odstranění stavby čp.
52 v Rudníku“ dle bodu 1. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
4a/75/2014 –dotaci ve výši 40.000 Kč
na opravy vozidla 3H32716 ve vlastnictví TJ Rudník.
RO doporučuje ZO:
1b/75/2014 – schválit prodej části
pozemku p.p.č. 1815/1 – trvalý travní porost o výměře cca 2.000 m2, kat.
území Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1d/75/2014 – odstoupit od nároku na
vydání části p.p.č. 330 – trvalý travní
porost, v k.ú. Arnultovice za podmínek, že veškeré náklady spojené s vytyčením a oddělením této části bude
hradit obec Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 76. jednání rady obce
dne 10. 2. 2014
RO schvaluje:
1a/76/2014 – text výzvy – Výzva
k podání nabídky pro zakázku malého
rozsahu „Výběr zhotovitele projektové
dokumentace mostních objektů v katastrálním území obce Rudník, Rudník-Arnultovice, Rudník-Bolkov, Rudník-Javorník“ a seznam obeslaných
firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující dálkový přístup.
1b/76/2014 – text výzvy k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Rudníku“ a seznam obeslaných firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující dálkový
přístup.
1c/76/2014 – text výzvy k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu
„Výběr zhotovitele – rekonstrukce veřejného osvětlení Rudníku-Terezín“
a seznam obeslaných firem. Zveřejnění bude provedeno formou umožňující
dálkový přístup.
Výpis přijatých usnesení
z 77. jednání rady obce
dne 17. 2. 2014
RO schvaluje:
1a/77/2014 – pomístní názvy: Luční
potok, Javornický potok, Žabí potok,
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Javorník, U hájenky, Obecní les, U pařezu, Žabiny, Na lučinách, V ráji, Javorník, Hladíkova Výšina a Leopoldov
v katastrálním území Javorník v Krkonoších.
1b/77/2014 – prominutí nájemného
ve výši 7.500 Kč za pronájem části pozemku p.p.č. 414/1 o výměře 632 m2
tj. antukového hřiště, části pozemku
p.p.č. 3261 také pod stavbou antukového hřiště, budovy garáže na st.p. č.
637 o výměře 22 m2 a stavební buňky
na pozemku p.p.č. 414/1 o výměře
cca 50 m2 dle nájemní smlouvy ze dne
28.3.2007.
1c/77/2014 – uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Silnice I/14 Rudník – Rekonstrukce opěrné zdi v km
71,060-71,100“ na pozemku p.p.č.
2413/2 – ostatní plocha o výměře 277
m2, v k.ú.Rudník, ve vlastnictví obce
Rudník, mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 a obcí Rudník,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
1d/77/2014 – uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Silnice I/14 Rudník
– Opěrná zeď v km 70,760 – 70,800“
na pozemcích p.p.č. 2424 – ostatní
plocha o výměře 1.106 m2, p.p.č. 2406
– ostatní plocha o výměře 49 m2 a p.
p.č. 2407/1 – trvalý travní porost o výměře 1.164 m2, vše ve vlastnictví obce
Rudník, mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 a obcí Rudník,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
1e/77/2014 – „Dohodu o poskytnutí
finanční náhrady za užívání honebních pozemků“ v k.ú. Javorník v Krkonoších, specifikované pozemky
budou nedílnou součástí této dohody.
Roční náhrada za užívání honebních
pozemků bude ve výši 2.461 Kč ( slovy dvatisícečtyřistašedesátjednakorun
českých), tj. 30 Kč/ha, o celková výměře 82,0168 ha, dohoda se uzavírá od
01.04. 2014 do 31.03.2023, mezi Obcí
Rudník a držitel honitby Honební
společenstvím Rudník, zastoupeným
Václavem Hryzlíkem, honebním starostou a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
1f/77/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 89/1 – trv.
travní porost o výměře 2.901 m2, kat.
území Rudník.
1g/77/2014 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky část p.p.č. 3771 –
trvalý travní porost o výměře 24.468
m2 ( celková výměra 26.844 m2) a p.
p.č. 3775 – trvalý travní porost o výměře 10.679 m2, vše v kat. území Rudník.
1h/77/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky p.p.č. 194/2 – ostatní plocha o výměře 381 m2 a p.p.č.
191/1 – trvalý travní porost o výměře
1.050 m2, vše v kat. území Javorník
v Krkonoších. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 0,10
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1i/77/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky: pozemek ve zjednodušené evidenci – přídělový plán č.

979/1 – o výměře 29.817 m2, č. 989
– o výměře 24.468 m2 , č. 991/2 – o výměře 18.036 m2 a p.p.č. 999 – orná
půda o výměře 12.454 m2, vše v kat.
území Javorník v Krkonoších. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 01.01.2014 do 31.12.2020,
za 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1k/77/2014 – ZO schválit prodej části
p.p.č. 199 – ostatní plocha o výměře
cca 100 m2, kat. území Bolkov, za cenu
150 Kč/m2 , ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1l/77/2014 – ZO schválit prodej
p.p.č. 101 – trvalý travní porost o výměře 1.341 m2, kat. území Rudník, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1m/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/13 – ostatní plocha
o výměře 164 m2 , kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1n/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/12 – ostatní plocha
o výměře 220m2, kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1o/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 2070/11 – ostatní plocha
o výměře 209 m2, kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1p/77/2014 – ZO schválit prodeje pozemků st.p.č. 259 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 148 m2 a p.p.č. 193
– zahrada o výměře 948 m2 , vše v k.ú.
Javorník v Krkonoších, na základě
uzavřené „Smlouvy nájemní a budoucí smlouvy kupní“ ze dne 29.06. 2010,
která byla schválena na 26. zasedání
ZO dne 27.05.2010, usnesením č.
2h/26/10, do výlučného vlastnictví
paní Ing. Aleně Pozlerové, Horská
213, Svoboda nad Úpou.
1q1/77/2014 – ZO schválit prodej st.
p.č. 867 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2, kat. území Rudník, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1q2/77/2014 – ZO schválit prodej st.
p.č. 867 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2, kat. území Rudník, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1q3/77/2014 – ZO schválit prodej pozemku st.p.č. 863 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Pro RN připravila Kamila Vejdělková

příloha

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI NA ROK 2O14

Schválený rozpočet na rok 2O14
příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.č.

výdaje
4 500 000
60 000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.

450 000

Daň z příjmů právnických osob

5 000 000

Daň z příjmů právnických osob

0

Plán
NÁKLADY

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Nákup ostatních služeb

0

Nákup kolků

7 000

Platby daní a poplatků státním

8 000

Pozemky

Daň z přidané hodnoty

9 500 000

Celkem: Podnikání a restruktur.
v zeměd. a potr.

Poplatek za komunální odpad

1 000 000

Cestovní ruch

0
15 000

Nákup ostatních služeb

130 000

Celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků

130 000

Ostatní osobní výdaje

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup materiálu jinde nezařazeny

Nákup ostatních služeb

25 000
20 000

Ost.neinvestiční transfery

6 500

Věcné dary

Poplatek za lázeňský nebo rekreaci

50 000

Ost.neinvest.transfery veřejný

8 000

Celkem: Ostatní záležitost kultury,
církví a sděl. prostředků

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný výherní hrací př.
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky

4 000
20 000
150 000
100 000
50 000

Daň z nemovitostí

1 300 000

Splátky půjč.prostředků od obyvatel
Neinv.přij.transfery z
Neinvestiční přijaté transfery
Převody z vlastních fondů
Převody z rozpočtových účtů
Celkem

50 000
1 106 200
60 000
0
6 600 000
30 044 700

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Příjmy z prodeje pozemků

215 000

Celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd.
a potr.

215 000

Pitná voda
Příjmy z úroků (část)

1 000

Celkem: Pitná voda

1 000

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Příjmy z poskytování služeb a
Celkem: Ostatní záležitost kultury, církví
a sděl. prostředků

20 000
20 000

Celkem: Cestovní ruch
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařaze
Pohonné hmoty a maziva

500

Sběr a svoz komunálních odpadů
190 000
190 000

Činnost místní správy
100 000

Pohřebnictví

42 000

Finanční operace (ČNB)

20 000

PŘÍJMY CELKEM

162 000
30 673 200

Ostatní osobní výdaje

10 000

Celkem: Ostatní tělovýchovná činnost

1 000 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

50 000

Celkem: Sběr a svoz komunál. odpadů

Budovy, haly a stavby

500 000

Celkem: Ostatní záležitosti pozemních
komunikací

500 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek /
nákup z darů na hřiště

100 000

Celkem: Využití volného času dětí
a mládeže

150 000

Ostatní speciální zdravotnická péče

Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní
obslužnosti

60 000

Celkem: Provoz veřejné silniční
dopravy

60 000

1 250 000
1 340 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

30 000

Pohonné hmoty a maziva

80 000

Služby peněžních ústavů

30 000
200 000

Ost.neinvestiční transfery nezařazený

0

Nákup ostatních služeb

Neinvestiční nedotační transfery

0

Opravy a udržování

40 000

Celkem: Ostatní speciální zdravotnická
péče

0

Dopravní prostředky

350 000

Celkem: Péče o vzhled obcí a v. zeleň

750 000

Bytové hospodářství

Pitná voda
Služby peněžních ústavů

500

Potraviny

Celkem: Pitná voda

500

Služby peněžních ústavů

0
1 000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Oprava 18 BJ

5 500 000

Nákup ostatních služeb

0

Budovy, haly a stavby

2 825 000

Platby daní a poplatků státním

0

Celkem: Bytové hospodářství

8 326 000

Ostatní soc. péče a pomoc ost. skupinám
obyvatelstva

1 000 000

Celkem: Nebytové hospodářství

500 000

Protipovodňový systém

300 000

Celkem: Ostatní služby a činnosti
v oblasti sociální péče

300 000

Elektrická energie

180 000

Nákup ostatních služeb

50 000

Opravy a udržování

50 000

Budovy, haly a stavby

2 600 000
100 000
2 980 000

Činnosti knihovnické

500 000

Budovy, haly a stavby

3 000 000

Celkem: Veřejné osvětlení

3 620 000

Pohřebnictví

Ostatní osobní výdaje

12 000

Nákup ostatních služeb

Příspěvek knihovne Trutnov

11 000

Opravy a udržování

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

20 000

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

60 000

Celkem: Činnosti knihovnické

43 000

Celkem: Pohřebnictví

80 000

Ostatní záležitosti kultury

0

Územní plánování

Ostatní osobní výdaje

12 000

Nákup ostatních služeb

700 000

Celkem: Ostatní záležitosti kultury

12 000

Celkem: Územní plánování

700 000

Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní
dědictví
Nákup ostatních služeb
Celkem: Ost.záležitosti ochrany
památek a péče o kulturní dědictví

150 000
150 000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní osobní výdaje

55 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

50 000

Sesuvy

1 000 000

70 000

CELKEM:

15 000

Pohoštění

15 000

VÝNOSY

Celkem: Zastupitelstva obcí

Požární ochrana – dobrovolná část
Ochranné pomůcky

30 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

35 000

Studená voda

1 000

915 000

Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje

výnosy z prodeje služeb

50 000

výnosy z pronájmu

30 000

3 870 000

Výnosy z prodaného zboží

40 000

Výnosy z prodaného zboží

1 000 000

CELKEM:

82 000

30 000

výsledek

67 000

Ochranné pomůcky

20 000

pozemky – náklady

Léky a zdravotnický materiál

3 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

28 000

ostatní služby – pozemky

20 000

CELKEM:

20 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

150 000

pozemky – výnosy

Nákup materiálu jinde nezařazeny

100 000

Výnosy z pronájmu

115 000

CELKEM:

115 000

Studená voda

8 000

Elektrická energie

320 000

pozemky – výsledek

Pohonné hmoty a maziva

120 000

lesy – náklady

Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a práv
Služby školení a vzdělávání

50 000

Spotřeba materiálu

150 000

ostatní služby – les

1 150 000

80 000

mzdové náklady – les

350 000

Zákonné sociální pojištění

65 000

Zákonné sociální pojištění

Nákup ostatních služeb

600 000

CELKEM:

Opravy a udržování

100 000

lesy – výnosy

Programové vybavení

120 000

1 800 000

CELKEM:

1 800 000

10 100

lesy – výsledek:

5 000

vodovod – náklady

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

80 000

Spotřeba materiálu

Neinvestiční půjč.prostředky

60 000

opravy vodovodu

Dopravní prostředky
Celkem: Činnost místní správy

150 000
7 905 000

Pojištění funkčně nespecifikované
Služby peněžních ústavů

150 000

Celkem: Pojištění funkčně
nespecifikované

150 000

Výnosy z pronájmu

250 000

CELKEM:

250 000

vodovod – výsledek:

140 000

spotřeba materiálu

200 000

250 000
1 000 000

6 600 000

spotřeba el.

35 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční

300 000

opravy bytů a nebytů

Ostatní finanční operace

1 290 000

ostatní služby-byty, nebyty

300 000

Platby daní a poplatků státním

5 000

mzdové náklady-MO

200 000

Celkem: Ostatní finanční operace

5 000

zákonné SP MO

42 529 000

zákonné ZP MO

VÝDAJE celkem

52 000
18 000

CELKEM:

200 000
2 000

150 000

spotřeba vody

Pohonné hmoty a maziva

Opravy a udržování

90 000
110 000

vodovod – výnosy

6 400 000

5 000

20 000

byty a nebyty – náklady

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Převody fondu kult. a soc.potřeb

175 000

CELKEM:

Celkem: Převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úrovně

15 000

22 000
1 625 000

výnosy z prodeje dřeva

Převody vlastním rozpočtovým ú

Nákup ostatních služeb

61 000

15 000

15 000

Služby školení a vzdělávání

242 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční

Pevná paliva

20 000

95 000

180 000

spotřeba plynu

Služby peněžních ústavů

0
2 000

350 000

50 000

8 000

0

úroky

Elektrická energie

Služby telekomunikací a radiokom.

0

Povinné pojistné na úrazové pojištění

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

Služby peněžních ústavů

Celkem: Odvádění a čištění odpadních
vod a nakládání s kaly

100 000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

0

Ochrana obyvatelstva

Nákup ostatních služeb

15 000

Celkem: Ostatní sociální péče
a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva

500 000

20 000

ostatní služby

Potraviny, pohoštění

Nebytové hospodářství

Nákup materiálu jinde nezařazený

prodej zboží

130 000

0

1 000 000

Veřejné osvětlení

700 000

Povin.pojistné na soc.zabezpečení

Dary obyvatelstvu

Budovy, haly a stavby

Celkem: Základní školy

Celkem: Bytové hospodářství

1 000 000

30 000

Neinvestiční příspěvky

500

Budovy, haly a stavby

Nákup ostatních služeb

40 000

Příjmy z úroků (část)

Sběr a svoz komunálních odpadů

Nákup ostatních služeb

Odměny členů zastupitelstev ob

Povin.pojistné na soc.zab.
4 000

20 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 148 000

Celkem: Monitoring ochrany ovzduší

Nákup materiálu jinde nezařazený

2 995 000

990 000

4 000

800 000

Celkem: Silnice

8 000

Nákup ostatních služeb

Opravy a udržování

Celkem: Využití volného času dětí
a mládeže

Celkem: Činnost místní správy

1 300 000

0

150 000

Monitoring ochrany ovzduší

Využití volného času dětí a mládeže

Opravy a udržování

Příjmy z úroků (část)

100 000

Ost.neinvestiční transfery nezařazený

Celkem: Ostatní záležitosti bydlení,
komunál. služeb a územ. rozvoje

700 000

40 000

Celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů

95 000

Nákup ostatních služeb

Nákup ostatních služeb

Přijaté neinvestiční dary

Bytové hospodářství

210 000

Ostatní tělovýchovná činnost

Silnice

Základní školy

Využití volného času dětí a mládeže

Příjmy z poskytování služeb a

14 500

120 000

Pohoštění

44 000
500

45 000

1 125 000

Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ.
rozvoje

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného

Celkem: Komunální služby a územní
rozvoj jinde nezařazené

FINANCOVÁNÍ

3 560 000

byty a nebyty – výnosy

Nájemné za nájem s právem koup

0

Změna stavu krátkodobých prostředků

13 206 900

Výnosy z pronájmu

4 300 000

Dopravní prostředky

0

Uhrazené splátky dlouhodobých

-1 351 100

CELKEM:

4 300 000

FINANCOVÁNÍ celkem

11 855 800

byty a nebyty –výsledek

Celkem: Pož. ochrana – dobrovol. část
Zastupitelstva obcí

436 000

740 000

Plán hospodářského výsledku celkem

1 217 000

Pro RN připravila Kamila Vejdělková a Ludmila Rodrová

Rudnické noviny | číslo 1 | březen2014

příloha

