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V JEDNÉ SEZÓNĚ DVA POHÁRY
Ten jeden za vítězství v šestém
ročníku Hostinské florbalové
ligy (HFL), ten druhý za získání Superpoháru, kde se střetávají nejlepší z HFL a z podobné
soutěže amatérů na Hradecku.
Oba poháry se staly ústřední
součástí velkolepých oslav rudnických florbalistů, symbolem
vítězství. Samotné oslavy měly
hned několik dílů a pokračování, samozřejmě náročný obsah.
Centrem se stalo Bělidlo. Tady
byl start a po dlouhých hodinách také cíl.
Selátko se nezúčastněně otáčelo na rožni, pípa se zahřívala,
když se zdálky ozval klakson a lid-

ský hlahol. Podle zámořských
vzorů jeli vítězové na otevřené
korbě náklaďáku. S poháry (nebo
replikami), medailemi, výbušnou
náladou. Veselí vévodila barva
zelená. Takové jsou dresy rozradostněných sportovců, taková
byla přidělovaná pamětní trika
malých i velkých. Mistři…
S odstupem času jsme se na
stejném místě sešli k zavzpomínání pro Rudnické noviny. Na
otázky odpovídal prezident FO TJ
Michal Parasič, přitakával a doplňoval sekretář Kuba Víšek, slyšení
se dožadoval kapitán týmu Honza
Štemberka i přítomní příznivci.
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Vážení přátelé, opět za vámi přicházíme s dalším číslem
našich Rudnických novin. Rád bych vás všechny tedy informoval o tom, co se v obci během uplynulého čtvrtletí
událo a co nového se chystá. Minule jsem psal o chystané
demolici sokolovny. Zhotovitelská firma dodržela termín
i cenu a ruina strašící zde několik dlouhých let konečně zmizela a na jejím místě může v budoucnu vzniknout
sportoviště a zóna pro odpočinek obyvatel. Před dokončením je i rekonstrukce kabin a zázemí fotbalového stadionu
v Terezíně, realizují se i opravy 18 bytových domů v Leopoldově. Začínají se provádět opravy mostů po loňské povodni. Zakázku vyhrál Ing. Pavel Landsperský z Trutnova
za celkovou cenu 5 761 700 Kč. Uzavřené výběrové řízení
je také na kanalizaci v Arnultovicích. Tuto zakázku získala
firma Aquasys, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou za celkovou
cenu 20 438 065 Kč. S realizací počítáme po obdržení
dotace, tj. cca v září 2014. Další věcí, na které se pracuje,
je zřízení přechodů pro chodce. V blízké době se přechody objeví u zdravotního střediska a u pošty a po nutných
místních úpravách budou sloužit a přispívat k bezpečnějšímu životu v naší obci. V realizaci je i prováděcí projektová dokumentace na cyklostezku Rudníkem. Vzniká
i studie multifunkčního sportoviště v Terezíně na škvárovém hřišti. V dubnu jsme požádali o několik nových dotací
a čekáme na vyjádření, nakolik budou úspěšné. Jednou
z nich je zateplení a výměna oken na budově pošty. Další je nakládání s bioodpadem – kompostéry ke každému
domu a spousty dalších drobných podpor. Tyto Rudnické noviny se k vám dostávají v době, kdy si připomínáme
rok od ničivé povodně, která nás postihla v červnu 2013
a s jejímiž následky se potýkáme dodnes. Spousta práce je
již odvedena a mnoho jí je samozřejmě před námi. Všichni
víme, jakou spoušť a škody voda dokázala napáchat, proto mi není úplně jasné a nechápu, jak je možné, že někteří
spoluobčané zase systematicky vozí odpad a nepořádek ke
korytům potoků. Někteří to dovedli k dokonalosti a pletou
si břeh potoka se skládkou a vozí tam dokonce stavební
suť z rekonstrukce svých obydlí. Apeluji proto na všechny
rozumné občany – využívejte sběrného dvora místo lesa
a potoků. Vždyť je to zadarmo. Nikdo vás s odpadem nevyhodí. Co se týká pomoci s vyplněním různých žádostí
o pomoc v souvislosti s povodní, vždy bylo všem občanům
vyhověno. Někdy dříve, někdy později, někdy s úsměvem,
někdy s únavou v očích, jindy třeba i se zamračením, ale
vyhovět jsme se snažili všem. Poslední věcí, která nám
v obci bude připomínat loňskou povodeň, jsou všem známé sesuvy svahů. Na jejich stabilizaci stále čekáme, jelikož nám ještě nebyla potvrzena dotace ze Státního fondu
životního prostředí. V letních měsících se začne s výměnou vysloužilého obecního rozhlasu za zcela nový a moderní. V souvislosti s povodní se začala i rekonstruovat
silnice 1. třídy od pošty na Vrchlabí. Průjezd Rudníkem je
tedy v této době poměrně komplikovaný a v období letních
prázdnin a podzimu tam bude částečná uzavírka, o které
se dočtete na jiném místě našich novin, nicméně na konci
těchto komplikací bude nová silnice. To by bylo z podstatných věcí asi všechno. Na závěr bych Vám chtěl popřát
slunné léto plné klidu a pohody.
Aleš Maloch, starosta obce
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Probíhající investiční akce
a opravy – květen 2014
1

Rekonstrukce a technické zhodnocení 18 bytovek

Výběrové řízení vyhrála firma Stavhaus, s.r.o. ze Dvora Králové a to za
cenu 6 150 255 Kč bez DPH a dlouho
očekávané opravy našich ´´slavných´´
18 bytovek v Leopoldově začaly již
v dubnu a to částečnou demontáží
současného opláštění (desek Cetris).
Vzhledem k neústupným nárokům na
některá estetická a technická řešení
(vzhled oken, systém opláštění) pana
projektanta Ing. Raka však došlo mírnému zpoždění realizace. K dnešnímu
dni mohu potvrdit, že došlo ohledně
všech potřebných bodů k oboustranné
dohodě a jsou již zadány zhotovitelem
do výroby nová dřevo-hliníková okna
a objednány veškeré materiály tvořící
novou skladbu opláštění. Na základě
toho bude doladěn harmonogram prací, se kterým budou všichni nájemníci
řádně a včas seznámeni. Jim také patří
náš dík za trpělivost.
2

Nákup komunální
techniky

V rozpočtu na letošní rok jsme počítali s nákupem nové techniky, která
by obměnila tu současnou dosluhující a zároveň kapacitně usnadnila
údržbu travnatých ploch, o které se
po celé naší obci staráme. Po mnoha
úvahách a vyhodnoceních nakonec
padla volba na menší traktor. Předpokladem bylo univerzální využití
v kombinaci s možností nástaveb
(čelní nakladač, mulčování, radlice,
rameno na sekání krajnic atd.). Výběrového řízení se zúčastnili tři uchazeči. Po srovnání mnoha parametrů byl
vybrán korejský výrobce Kioti, na něhož jsou v okolí dobré reference a výběrová komise jej měla možnost vidět
i při činnosti a vyzkoušet jej. Dodavatelem tohoto stroje bude firma PaL
spol. s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou a to
za cenu 1 167 529 Kč včetně DPH.
Stroj by nám měl být dodán do konce
června a myslím, že při současném
tempu vegetace bude v maximální
možné míře využit.

3

Stavební úpravy zázemí
na fotbalovém hřišti
a přístavba

Během měsíce března začal zhotovitel pan Rostislav Rodr (vyhrál
výběrové řízení s cenou 952 301 Kč
včetně DPH) částečným bouráním
starých nevyhovujících WC. Zároveň
se rozjely práce související s rekonstrukcí elektroinstalace v prostorách
kabin pro domácí, hosty a rozhodčí.
Tuto první etapu se podařilo dokončit
dle dohodnutého termínu (začátek
fotbalové sezóny byl za dveřmi). Naše
poděkování patří všem, kteří pomohli
ve vlastním volném čase při finalizaci, jako bylo malování a velký úklid po
stavebních pracích. Následovalo pokračování v podobě přístavby pro zázemí hospody (klubovny). Zde však
nastal problém ohledně skutečného
umístění přípojky plynu, která měla
být dle dokumentace od RWE trochu jinde a plánovaná přístavba tudíž byla v jejím ochranném pásmu…
Bylo tedy nutné vytvořit novou přípojku vedoucí přímo ke spotřebičům
a zároveň zrušit staré a nevhodně
umístěné rozvody plynu v interiéru.
Toto byla bohužel komplikace, kvůli
které byly posunuty počáteční zemní
práce. V současné době je výstavba
zázemí již v plném proudu, o čemž se
můžete přesvědčit sami na vlastní oči
a já doufám, že největší komplikace
máme již za sebou…
4

Mosty

a) Opravy
I ti z vás, kterých se tyto akce přímo netýkají, si jistě všimli již probíhajících oprav mostních objektů.
Zde je první várka: 1) u Kasnarů,
2) do rokle 3) u Medliků, 4) u Srnů,
5) k býv. koupališti, 6) u obecního
úřadu, 7) u Pavlíků-Lhotů. Výhercem výběrového řízení je Ing. Pavel
Landsperský z Trutnova s celkovou
cenou 7 025 872 Kč včetně DPH.
K dnešnímu dni je již téměř hotov
most v Arnultovicích u Kasnarů, kde
došlo k celkové výměně pojezdových
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Investiční okénko

andělu veselou

Investiční akce probíhající v obci Rudník v 1. pololetí roku 2014
Akce již zrealizované

Demolice sokolovny. Náklady na demolici
byly v nabídkové ceně 594 584 Kč včetně DPH.
Akce ve fázi realizace

Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Václava. Rada obce Rudník
schválila dodavatelem restaurátorských prací firmu Hynek Bláha, Vysoký Újezd. Nabídková cena 157 000 Kč včetně DPH.
Rekonstrukce a technické zhodnocení rodinných domů – kolonky. Zastupitelstvo obce
Rudník schválilo dodavatelem stavebních prací firmu Pavel Hauser – STAVHAUS, se sídlem
Nám. Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem.
Nabídková cena 6 150 255 Kč bez DPH.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Rudník, část Terezín. Zastupitelstvo obce
schválilo dodavatelem rekonstrukce firmu
SIGNALBAU, a. s., se sídlem Moštěnská
60/49, Přerov. Nabídková cena 2 034 865 Kč
včetně DPH.
Stavební úpravy zázemí fotbalového stadionu v Rudníku. Zastupitelstvo schválilo
dodavatelem firmu Rostislav Rodr, se sídlem Rudník 11, Rudník s nabídkovou cenou
952 301 Kč včetně DPH.
Oprava mostních objektů poškozených
povodní v červnu 2013. Most M-1 u obecního
úřadu, M-2 most k bývalému koupališti, M-3
most u č.p. 209. Zastupitelstvo obce Rudník

trámů a také instalaci nového dřevěného zábradlí. Rozpracovány dále jsou mosty u Medliků a do Rudnické rokle na Bělidle. Jedná se
o citlivý zásah přístupu k nemovitostem, ale
zhotovitel přislíbil takový harmonogram,
který bude spojen s co nejmenšími komplikacemi… Pokud bude počasí přát a dílo se
dařit, měla by být tato první skupina hotova
do konce prázdnin.
b) Stavby nových mostů nebo jejich kompletní rekonstrukce
Pro připomenutí se jedná o tyto mosty : naproti zámku – Bělidlo, nad bývalým krámem
– Bolkov, u pily – Javorník). V této záležitosti
proběhlo výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace a zajištění kompletní
inženýrské činnosti. Výhercem je firma OPTIMA z Vysokého Mýta za částku 239 580 Kč
včetně DPH. S touto firmou je již podepsána
smlouva o dílo a její plnění probíhá. Jelikož
se však jedná o větší zásahy do mostních konstrukcí, je zde daleko větší agenda pro získání stavebního povolení a s tím je samozřejmě
spojena časová náročnost.
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schválilo dodavatelem prací firmu s nejnižší
nabídkovou cenou 3 348 980,72 Kč včetně
DPH SaM silnice a mosty a.s. se sídlem Bratří
Štefanů 48, Hradec Králové. Firma SaM a.s.
dne 16. 5. 2014 odstoupila od plnění veřejné
zakázky malého rozsahu z důvodu naplnění
kapacit firmy. Zakázka byla podstoupena firmě Ing. Pavel Landsperský,se sídlem Tichá
525, Trutnov, která byla v hodnocení nabídek
druhá v pořadí. Nabídková cena 3 403 466
Kč včetně DPH.
Oprava mostních objektů poškozených
povodní v červnu 2013. Most M-4 u č.p. 359,
M-5 most k rokli, M-7 most u č.p.18, M-18
most u č.p. 266 a č.p. 267. Zastupitelstvo
obce Rudník schválilo dodavatelem firmu
Ing. Pavel Landsperský, se sídlem Tichá 525,
Trutnov s nabídkovou cenou 3 622 406 Kč
včetně DPH.
Dodavatel komunální techniky – dodávka
traktoru včetně příslušenství. Zastupitelstvo
obce Rudník schválilo dodavatelem komunální techniky firmu PaL spol. s.r.o. Brněnská 33, Žďár nad Sázavou s nabídkovou cenou 1 167 529 Kč včetně DPH.
Výběr dodavatele kanalizace v obci Rudník
pro první etapu-Arnultovice. Zastupitelstvo
obce Rudník schválilo dodavatelem firmu
AQUASYS, spol. s. r. o. se sídlem Jamská
2488/65, Žďár nad Sázavou s nabídkovou
cenou 20 438 065,08 Kč bez DPH.
Martina Poláková
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení – Terezín

Předpokládám, že se přípravy na akci
ČEZu v Terezíně nedají přehlédnout a všichni
majitelé nemovitostí a pozemků, jichž se to
bude týkat, byli již písemnou formou od firmy
Signalbau z Přerova informováni. Naše výběrové řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení, které bude probíhat současně, vyhrála
také tato firma a to za cenu 2 034 865 Kč včetně DPH. Zemní práce by měly začít v červnu.
Nejprve budou řešeny hlavní trasy např. od
fotbalového hřiště směrem k Avonu, poté
vedlejší uličky. Předpokládaný termín dokončení je říjen. Jak jsem již zmiňoval v minulém
vydání RN, realizace se určitě neobejde bez
komplikací a tudíž prosím všechny, jichž se
rekonstrukce bude týkat, o jejich součinnost
a pochopení. Děkuji.
Za kolektiv majetkového odboru
Skalský Lukáš, technik MO

Kde se vzala tu se vzala Anděla Veselá. Loni
při povodních jsem si
říkal, že to je asi opravdový anděl, když se
objevila s foťákem v ten
pravý čas. Nutně jsem
potřeboval fotit vše co
se děje při odklízení škod, ale neměl jsem na
to čas a ani pořádný foťák. Každý po mě chtěl
fotky z postiženého Rudníku, ale kde je brát?
Dnes už to vím a většina z Vás čtenářů také.
1 Andělo, máš krásné jméno, které je v dnešní době nevšední. Měla jsi s ním vždy štěstí?
Štěstí není o jménu- buď ho máš anebo ne. Já
bych si svoje jméno určitě nevybrala.
2 V Rudníku žiješ od narození nebo jsi se
přistěhovala?
Byla jsem přistěhována jako dítě. Narodila
jsem se na Slovensku v ještě menší vesničce,
než je ta naše.
3 Když se dnes řekne Rudník nebo Rudníček,
co se ti hned vybaví?
Toho je hodně. Zámek – místo mého dětství,
škola, pak Texlen, kde jsem 34 let pracovala,
kamarádi i ty naše kopečky okolo.
4 Jak se ti žije v Rudníku?
Jednoduchá odpověď – čím dál tím líp!
5 Máš zde nebo v blízkém okolí nějaké krásné místo, na které ráda chodíš?
Je jich víc – třeba u Janovic se krásně kouká
na Černou horu, na Hadí stezce jsem pořídila
krásné západy slunce a Křížek je kromě pěkných výhledů i místem setkávání. Ale přeci jen,
než někam pěšky, já radši na kole.
6 Jak jsem mohl poznat, tak jedním z tvých
koníčků je focení. Jak jsi se k němu dostala?
Náhodou, někdy ve 12–13 letech. Bratranec
fotil Box-Tengorem, takovou plechovou krabičkou a mně se to líbilo. A taky mi hrozně voněla vývojka a ustalovač ve fotokomoře.
7 Když máš tzv. nafoceno, co děláš s fotkami?
To teprve začíná práce. Stáhnout do PC, roztřídit, vyhodit co se nehodí a upravit podle potřeby.
Nakonec uložit anebo nahrát na Rajče a odeslat,
kde na fotky čekají. Čím víc lidiček koukne, tím
větší radost mám, že to nedělám zbytečně.
8 Máš nějakou fotku, na kterou jsi pyšná?
Ani snad ne. Já jsem spíš dokumentarista –
nafotím akci, lidi se podívají a za měsíc už
o fotkách nikdo neví. Pak přijde další akce...
9 Loni na podzim jsi přijala nabídku stát se
členem redakční rady Rudnických novin. Když
jsi nahlédla do zákulisí příprav překvapilo tě
něco?
Vlastně všechno. Nic jsem o tom nevěděla
a ještě ani všechno nevím. Že je dělá pár lidí a je
za tím spousty práce a volného času.
10 Nedá mi to a musím se zeptat. Jsi anděl?
(Dlouhý smích) ... Už dávno ne.

Za RN se ptal Jirka Stuchlík
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Jak se máme na obci II
Před půl rokem, v prosincovém vydání Rudnických novin, jste si mohli přečíst článek „Jak se máme na obci“.
Tehdy to bylo půl roku po
povodních z června 2013,
dnes to je již rok. I v tomto vydání se můžete dočíst
o tom, co se řeší a co se připravuje.
Osobně považuji za velký
úspěch způsob, jakým naše
obec čerpá finanční prostředky z Fondu solidarity. Jsme
jediná obec v Královéhradeckém kraji, které se daří
čerpat finanční prostředky
v řádech milionů korun. Jak
jsem již psal v prosincovém
čísle Rudnických novin, za
vším je třeba vidět konkrétní
úředníky, kteří mají své hranice možností určeny. Čerpat
veřejné prostředky v rámci dotačních programů nebo fondů
není jednoduché. Například
v rámci již zmiňovaného Fondu solidarity jsem předložili
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje doklady k proplacení prozatím v celkové
výši 6 mil. Kč. Někdo si řekne,
no co, tak tam poslali nějaké
faktury a teď jim je zaplatí.
Jiný, který má jisté zkušenosti
z oblasti dotací, si už představí hodiny práce, konzultací,
výběrových řízení atd. V rámci našeho kraje je v tomto programu alokována částka cca.

24 mil. Kč a i tady, jako jinde
platí, kdo pozdě chodí, sám
sobě škodí.
A proč o tom píši? Protože
teď, před komunálními volbami, jsem zaznamenal snahy očernit vedení obce a úřad
proto, že se počet úředníků
na obecním úřadě zvýšil, že
jsou zde zbyteční a nebýt povodní, tak by na úřadě nebylo
co dělat. Možná dřív, teď jistě
ne. Ono by mělo platit, že na
komunální úrovni neexistuje politika, ale pouze KOLEKTIVNÍ práce pro obec
a je dobře, že nám to teď tak
v zastupitelstvu funguje. Vést
předvolební kampaň stylem
prázdných hesel, jako snížit
daně, zvýšit platy, propustit úředníky a pořádně se
obout do komunistů, nemůže fungovat ani ve volbách
parlamentních, natož v obci
s 2 200 obyvateli.
Počet úředníků se doopravdy navýšil, ale z důvodu nárůstu administrativy a požadavků nového vedení obce. Nebo
si někdo doopravdy myslí, že
kdo nic nedělá, nic nezkazí
a kdo nic nezkazí, je vlastně
dobrý? Je počet úředníků na
obci kritériem hodnocení práce úřadu ? Kolik naší obec stála kauza 18 bytovek? Příjemcem kolika dotací byla obec
v minulých letech? Kolik jsme
zbytečně vydali a kolik jsme
mohli dostat. Byly to desítky

miliónů korun. Jak nepatrné
jsou vůči této částce roční náklady na úředníka, který ještě
vytváří hodnoty a přináší obci
finanční prostředky. Skutečně
někdo dokáže najít uspokojení v tom, že obec měla o dva
úředníky méně? Noví úředníci tu jsou proto, protože je
pro ně práce. Nemuseli jsme
žádat o dotace a zajišťovat jen
„běžný“ chod obce. Bylo by to
ale v pořádku? Problematika
dotací nebyla dlouhou dobu
v naší obci řešena způsobem
odpovídajícím jejich významu. Doufám, že informace
z tohoto vydání Rudnických
novin Vás přesvědčí, že rozvoj
obce včetně čerpání dotací je
skutečnou prioritou našeho
vedení a nárůst počtu úředníků byl opodstatněný.
Kdysi jsem tu psal přání,
které jsem vyjádřil veršem půjčeným od paní Marty Kubišové : Zloba, závist, zášť, strach
a svár, ty ať pominou, ať už
pominou.
Dnes bych rád poděkoval za
splněné přání a vyslovil přání
další, opět veršem paní Kubišové :
Ať mír dál zůstává s touto
krajinou.
Jiří Jirásek
Tajemník OÚ Rudník

Volby do Evropského parlamentu konané
na území České republiky ve dnech 23. 5.–24. 5. 2014
Celkové výsledky hlasování za celou obec Rudník. Zdroj: www.volby.cz
číslo
2
4
5
6
7
10
14
16
20
21
22
23
24
29
32
33
35
38
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Strana
název
Koalice SP a NO!
NE Bruselu-Národní demokracie
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Občanská demokratická strana
VIZE 2014
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Koalice DSSS a SPE
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Aktiv nezávislých občanů
Věci veřejné

Platné hlasy
celkem
v%
1
0,42
5
2,11
9
3,81
18
7,62
23
9,74
41
17,37
29
12,28
42
17,79
21
8,89
2
0,84
15
6,35
11
4,66
5
2,11
2
0,84
7
2,96
2
0,84
2
0,84
1
0,42

Dotační
zpravodajství
Dne 24. 2. 2014 obec Rudník podala žádost o dotaci z Fondu solidarity
Evropské unie, který je určen na pomoc
regionům postižených živelnou pohromou. V rámci Fondu solidarity jsme
v první vlně žádostí požádali o proplacení nákladů prokazatelně použitých
při odstraňování povodňových škod
způsobených povodní v červnu 2013.
Žádost podána ve výši 3 506 734 Kč.
26. 2. 2014 obec Rudník podala žádost o dotaci v rámci programu
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2014. Žádost podána
ve výši 50 000 Kč. Touto částkou bude
přispěno k restaurování sochy Sv. Jana
Nepomuckého u kostela sv. Václava.
Dne 15. 4. 2014 obec Rudník podala žádost o dotaci na základě LVIII.
Výzvy Ministerstva životního prostředí
v rámci prioritní osy 4.1. Zkvalitnění
nakládání s odpady. Projekt byl nazván
„Zavedení separace a svozu bioodpadu
v obci Rudník“. Celkově bylo požádáno
o dotaci ve výši 1 887 400 Kč. Z této
částky bude pořízen přídavný nakladač k traktoru, velkoobjemový kontejner, velkokapacitní štěpkovač určený
k likvidaci větví, kmenů, keřů a kůry a
kompostéry pro domácí použití. Počet
kompostérů 600 ks. Kompostéry budou
sloužit pro potřeby občanů, které budou moci využívat na základě smlouvy
o bezplatném užívání kompostérů po
dobu udržitelnosti projektu, což je 5 let.
Po uplynutí doby udržitelnosti přejdou
kompostéry do vlastnictví uživatelů.
Dne 9. 5. 2014 obec podala žádost
o dotaci na asanaci sesuvů způsobených povodní v červnu 2013. Žádost
podána v rámci programu Ministerstva
životního prostředí „Likvidace škod po
živelných pohromách“ v celkové výši
10 974 633 Kč.
Dne 27. 5. 2014 obec Rudník podala žádost o dotaci z Fondu solidarity
Evropské unie v rámci druhého kola
podávání žádostí. Žádost podána ve
výši 4 670 400 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu mostních
objektů poškozených povodní v červnu 2014. V rámci třetího kola podávání žádostí, které proběhne během
měsíce září 2014, obec požádá o částku 2 476 272 Kč na dokončení oprav
mostních objektů. Celkem bude opraveno sedm mostních objektů.
Na opravu 9 mostních objektů a jedné lávky bude 6. 6. 2014 podána žádost
o dotaci z kapitoly Ministerstva dopravy v rámci programu obnovy místních
komunikací po povodních v červnu
2013 v celkové výši cca. 10 mil. Kč.
Martina Poláková
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Zametací stroj
ALFICAR
Dne 17. 4. 2014 na 25. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
bylo schváleno přijetí dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR.
Název projektu: Snížení prašnosti v obci Rudník. Předmětem
podpory je omezování prašnosti
z plošných zdrojů. Navrhované
opatření spočívá v pořízení samosběrného vozu.
Způsobilé výdaje projektu: 3 404 940 Kč, 85% podpory z Fondu soudržnosti ve výši
2 894 199 Kč, 5% podpory ze
Státního fondu životního pro-

středí ve výši 170 247 Kč. Vlastní zdroje obce Rudník ve výši
340 494 Kč.
Dne 18. 4. 2014 firma SAP, spol.
s.r.o. se sídlem Snět 24, Dolní Kralovice 257 68 dodala obci Rudník
zametací stroj značky ALFICAR.
Zametací stroj bude pravidelně pečovat o místní komunikace v úseku
5,9 km. Kvalitnějším úklidem dojde k výraznému omezení vznosu
prachu a jeho dalšímu rozptylu do
okolního ovzduší. Realizací opatření dojde ke snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 3,770 tun za rok.
Martina Poláková

Uzavírky silnic v Rudníku
Ve dnech 24. až 29. 6. 2014 (úterý až neděle) bude zcela
uzavřena silnice Rudník–Hostinné z důvodu opravy mostů
v Arnultovicích. Průchod pěších i s kolem bude zajištěn. Objízdná trasa bude vedena přes Lánov v délce 30 km. Autobusová
doprava nebude vedena po objížďce, ale bude zajištěna v úseku
Rudník - Arnultovice a v úseku Hostinné - Arnultovice, s pěším
přesunem cestujících přes místo uzavírky (cca. 400 m). Odjezdy
autobusů z Rudníku a Hostinného budou posunuty v rozmezí
+/- 10 minut z důvodu navazujících spojů. Informace o odjezdech autobusů budou zveřejněny na autobusových zastávkách a
webu obce. Opravy mostů probíhají z důvodu odstranění povodňových škod a je třeba je koordinovat s pracemi na silnici I/14
(Rudník – Vrchlabí), kde dojde od 01.07.2014 k úplné uzavírce
ve směru Rudník – Vrchlabí. Ve směru Vrchlabí – Rudník bude
provoz zachován, a to až do září, kdy dojde k úplné uzavírce v
obou směrech. Z tohoto důvodu je nutné provádět práce na
opravě mostů v Arnultovicích za úplné uzavírky, a tím docílit
zkrácení doby po kterou bude oprava mostů prováděna, aby zde
mohla být vedena objízdná trasa z důvodu prací na silnici I/14.
Aktuální informace najdete na www.rudnik.cz.

Územní plán
Tvorba nového územního plánu, která započala prací na jeho
konceptu koncem roku 2010,
finišuje. V současnosti upravuje zhotovitel SURPMO Hradec
Králové návrh ÚP dle pokynů
zpracovaných
pořizovatelem
(MěÚ Vrchlabí) a určeným zastupitelem na základě vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů,
námitek a připomínek občanů
a posudku vlivu na životní pro-

středí. Veřejné projednání návrhu
proběhne v nejbližším možném
termínu. Sledujte úřední desku!
P.S. Po loňské ničivé povodni
byl požádán Krajský úřad KHK
o přehodnocení negativního stanoviska pro plochy protipovodňových opatření. Tímto byl proces pořízení ÚP pozdržen.
Olga Hájková, určený zastupitel

Varovný protipovodňový
systém obce Rudník

Partnerské SMS
Partnerské SMS je rozšířením základní služby Infokanálu.
Umožňuje do systému zapojit
i zprávy z Českého hydrometeorologického ústavu. V Rudníku
máme tyto zprávy nastavené na
automatické odesílání v těchto
případech (okres Trutnov):
Bouřkové jevy – Extrémně silné
bouřky s přívalovými srážkami;

Dešťové srážky – Extrémní srážky;
Povodňové jevy – Extrémní povodňové ohrožení.
Tento typ SMS se odlišuje svým
označením:
PVI – předpovědní výstražná informace;
IVNJ – informace o výskytu nebezpečného jevu.

UKÁZKA AUTOMATICKY ZASLANÉ SMS:

CHMU IVNJ_2014/04 EXTRÉMNÍ Povodňové ohrožení pro okres TU od 17.5.2014
22:20 do 18.5.2014 1:10 od 300 m.n.m
do 1700 m.n.m
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V současné době máme v naší
obci částečně funkční drátový rozhlas, který je zastaralý a nevyhovující současným požadavkům. Z tohoto důvodu se vedení obce začalo
touto problematikou zaobírat a již
začátkem roku 2011 obec připravila podklady pro podání žádosti
o finanční podporu z Operačního
programu životního prostředí.
Po neúspěchu v roce 2011 se obci
podařilo v září 2012 dosáhnout
akceptace žádosti o finanční podporu z Operačního programu životního prostředí na Protipovodňový varovný systém obce Rudník.
Tedy ještě více než dva roky před
ničivými povodněmi z června 2013
se uvažovalo o místním informačním systému a varovném protipovodňovém systému. Ze strany
Operačního programu životního
prostředí bylo o přidělení podpory rozhodnuto 25. 1. 2013. V září
2013 byl na základě výběrového
řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vybrán

dodavatel varovného systému.
K realizaci protipovodňového varovného systému dojde v měsíci
červnu a červenci letošního roku.
Jedná se o měřící moduly a bezdrátový rozhlas, který lze ovládat
jak z počítače na úřadě, tak přes
mobilní i pevné telefonní linky.
Varovný systém bude vyhodnocovat i vlastní data z měření průtoků
a srážek a automaticky na ně bude
reagovat. Při výpadku elektřiny je
zajištěn provoz po dobu 72 hodin.
Pro představu uvedu několik konkrétních údajů.
V obci bude instalováno celkem:
117 venkovních reproduktorů
a 55 venkovních přijímačů
4 ks monitorovacích modulů
pro sledování vodních toků
1 ks srážkoměrného modulu
v Javorníku.
Celkové náklady projektu činí
2 811 480 Kč , z toho je podíl
obce cca 300 000 Kč.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ Rudník
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radnice

Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení z 79. jednání rady
obce dne 17. 3. 2014
RO schvaluje:
1a/79/2014 – pronájem bytu č. 10 v Rudníku čp. 311, na dobu určitou od 1.5.2014 do
31.07.2014.
1b/79/2014 – pronajmout část pozemku p.p.č.
3181 – ostatní plocha o výměře 160 m2, v k.ú.
Rudník.
1c/79/2014 – pronajmout (propachtovat) ideální polovinu pozemku p.p.č. 89/1 – trv. travní
porost o výměře 1.450,5 m2, k.ú. Rudník. S podmínkou umožnění vstupu a vjezdu na p.p.č.
89/2.
1e/79/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky část p.p.č. 3771 – trvalý travní porost
o výměře 24.468 m2 (celková výměra 26.844
m2) a p.p.č. 3775 – trvalý travní porost o výměře
10.679 m2, vše v kat. území Rudník, Farmě Rudník, se sídlem Rudník čp. 97. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014,
za 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1f/79/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) pozemky p.p.č.1547/2 – trvalý
travní porost o výměře 74 m2, p.p.č. 2774 – ostatní plocha o výměře 806 m2, p.p.č. 4410 – orná
půda o výměře 2.924 m2, p.p.č. 4379 – ostatní
plocha o výměře 3.745 m2 a p.p.č. 4427 –ostatní plocha o výměře 2.101 m2, vše v kat. území
Rudník.
1g/79/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) pozemky p.p.č. 190 – trv. travní
porost o výměře 1.048 m2 a p.p.č. 191/2 – trv.
travní porost o výměře 457 m2, vše v k.ú. Javorník v Krkonoších.
1h/79/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) část pozemku p.p.č. 658/2 –
ostatní plocha o výměře 90 m2, v kat. území
Rudník.
1i/79/2013 – zveřejnění záměru pronajmout
pozemek p.p.č. 271 – zahrada o výměře 3.248
m2, v kat. území Javorník v Krkonoších.
1j/79/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
pozemky p.p.č. 587/2 – tr.travní porost o výměře
883 m2 a p.p.č. 589/3 – tr.travní porost o výměře
4.042 m2, kat. území Rudník.
1m/79/2014 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2081/1 – zahrada o výměře 1.184
m2, kat. území Rudník.
1o/79/2014 – DODATEK č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 30.12.2002, dodatek
č.1 ze dne 8.12.2010. Tímto dodatkem č.2 se mění
předmět nájmu z důvodu ukončení nájmu p.p.č.
4410 a to zpětně ke dni 31.12.2013 a stanovuje se
roční nájemné na částku 2.816 Kč, Farmě Rudník
s.r.o., 543 72 Rudník čp. 97 a pověřuje starostu
jejím podpisem.
1p/79/2014 – uzavřít „Smlouvu o právu provést
stavbu „III/01411 Javorník – oprava silnice –
povodňové škody“ na pozemcích p.p.č. 2, p.p.č.
211/1, p.p.č. 213/1, p.p.č. 725/1, p.p.č. 1598,
p.p.č. 1601/2, p.p.č. 1608, p.p.č. 1627/1 a p.p.č.
1736 všechny uvedené pozemky se nachází v k.ú.
Javorník v Krkonoších, v majetku obce Rudník,
mezi Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Bc. Lubomírem Francem a obcí Rudník,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
1r1/79/2014 – prominutí nájemného ve výši
1.250 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, Tělovýchovné jednotě Rudník o.s.
1r2/79/2014 – ukončení „Smlouvy o nájmu pozemku a budovy“ uzavřené dne 28.03.2007 mezi
obcí Rudník a Tělovýchovnou jednotou Rudník
o.s.
3a1/79/2014 – RO stanovuje obřadním místem
pro konání svatebních obřadů Slavnostní sál
v objektu čp. 6 v Rudníku – zámek.
3a2/79/2014 – RO stanovuje obřadní hodiny pro
konání svatebních obřadů v obřadním místě Slavnostní sál v objektu čp. 6 v Rudníku – zámek, každý
sudý pátek od 11.00 hodin do 14.00 hodin.
Výpis přijatých usnesení z 80. jednání rady
obce dne 31. 3. 2014
RO schvaluje:
1a/80/2014 – „Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene“ na akci „Přeložka
STL přípojky OC DN 32“ na p.p.č. 636/3, RWE
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
1b/80/2014 – „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1902-2014 pro uložení kanalizace a vo-
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dovodu pro akci „Výstavba rekreačních domů
Javorník v Krkonoších“, Yalu Real Estate s.r.o.,
se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno 2 zastoupená p. Metelkou a pověřuje starostu jejím
podpisem.
1c/80/2014 – uzavřít „Smlouvu o právu provést
stavbu „III/0149 Rudník – Bolkov – povodňové
škody“ na pozemcích p.p.č. 3083/2 o výměře
dočasného záboru 158 m2, p.p.č. 129 o výměře
dočasného záboru 89 m2 a p.p.č. 130/5 o výměře dočasného záboru 28 m2, vše v k.ú. Rudník,
v majetku obce Rudník, mezi Královéhradeckým
krajem se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500
03 Hradec Králové, zastoupený Bc. Lubomírem
Francem a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1d/80/2014 – dočasný pronájem částí p.p.č.
1243/1 – ostatní plocha o výměře cca 250 m2,
p.p.č. 1246/1 – ostatní plocha o výměře cca 130
m2 a p.p.č. 1247 – vodní plocha (zamokřená plocha) o výměře
cca 900m2, STAVREMU-PCE a.s., V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.04.2014 do 31.05.2014, za 60 Kč/ den tj.
3.660 Kč bez DPH.
1e/80/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
pozemky p.p.č. 300/1 – ostatní plocha o výměře
176 m2 a p.p.č. 300/2 – ostatní plocha o výměře
266 m2.
1f/80/2014 – výpověď pozemků p.p.č. 2922,
p.p.č. 2923 k.ú. Rudník a p.p.č. 865/2 v k.ú.
Arnultovice z nájemní smlouvy č. 3893N03/54
uzavřené z Pozemkovým fondem z důvodu převodu pozemků.
1g/80/2014 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2065/5 – trvalý travní porost o výměře 1.003 m2, kat. území Rudník.
1h/80/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
části pozemků p.p.č. 701/5 – ostatní plocha o výměře cca 15 m2 a st.p.č. 481– zast.pl.a nádvoří
o výměře cca 25 m2, vše v kat. území Rudník.
1i/80/2014 – výměnu bytu č. 19 v Rudníku čp.
75 za byt č. 13 v Rudníku čp. 75.
2a1/80/2014 – text výzvy „Výběr zhotovitele –
opravy mostních objektů v katastrálním území
obce Rudník“. Předmětem zakázky je oprava
mostních objektů: most M-1 u obecního úřadu
č.p. 51, most M-2 k bývalému koupališti, most
M-3 u Srnových č.p. 209, k.ú. obce Rudník.
2a2/80/2014 – seznam obeslaných firem pro
„Výběr zhotovitele – opravy mostních objektů
v katastrálním území obce Rudník“ – REPARE
Trutnov, STAVREMO Pardubice, SaM Česká
Lípa. Zveřejnění bude provedeno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
2b1/80/2014 –uzavření trojstranné dohody
(mezi obcí Rudník, Mgr. Michalem Trkalem
a společností Tender pro s.r.o., jednající Ing.
Rostislavem Matyskou, jednatelem) o postoupení práv a povinností dle mandátní smlouvy
ze dne 16.09.2014 z Mgr. Michala Trkala na
tender pro s.r.o., tzn. pověření tender pro s.r.o.
výkonem zadavatelských činností ve veřejné
zakázce „Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice“.
2b2/80/2014 – odůvodnění účelnosti veřejné
zakázky „Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice“ v rozsahu dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.
2b3/80/2014 – zadávací podmínky veřejné zakázky „Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice“, tj.:
1. Oznámení o zahájení zadávacího řízení (=
Oznámení o zakázce),
2. Textovou část zadávací dokumentace (včetně
pokynů pro zpracování nabídky),
3. Přílohy zadávací dokumentace:
- příloha č. 1 – projektová dokumentace (ve
stupni dokumentace pro realizaci stavby pro výběr zhotovitele),
- příloha č. 2 – soupis stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr (soubor pro stanovení
nabídkové ceny),
- příloha č. 3 – vzor smlouvy (budoucí návrh
smlouvy),
- příloha č. 4 – Kvalifikační dokumentace,
která bude zadávána v otevřeném řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, a to s výhradou, že v zadávacích
podmínkách mohou být ještě provedeny úpravy
v návaznosti na požadavky vznesené SFŽP ČR
při kontrole předmětných zadávacích podmínek.
2b4/80/2014 – způsob hodnocení ve veřejné
zakázce „Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice“ tak, že základním hodnotícím kritériem
pro zadání shora uvedené veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové
ceny je rozhodná její celková výše včetně nákladů na propagaci a publicitu projektu bez rezervy
a bez daně z přidané hodnoty, uvedená v návrhu
smlouvy v nabídce uchazeče.

2d/80/2014 – společnost EU centrum, Drahobejlova 1452/54,190 00 Praha 9, IČ: 27645649,
dodavatelem služeb dotačního managementu
pro akci „Revitalizace veřejné budovy čp. 56
v Rudníku“ – do fáze akceptace žádosti na SFŽP.
3a/80/2014 – závazné ukazatele pro ZŠ/MŠ
Rudník takto: úhrady za spotřebu energie nesmí překročit částku 1.100.000 Kč, úhrada za
počítače nesmí překročit 180.000 Kč, úhrada za
DDHM nesmí překročit 200.000 Kč a úhrada za
opravy nesmí překročit 240.000 Kč.
3c/80/2014 – Pravidla pro schvalování účetní
závěrky ZŠ/MŘ Rudník v předloženém znění.
4/80/2014 – vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu
s předpokládaným nástupem od 1.6.2014.
RO pověřuje:
2b7/80/2014 – RO pověřuje Ing. Aleše Malocha, starostu obce:
a) podepsáním trojstranné dohody (mezi obcí
Rudník, Mgr. Michalem Trkalem a společností
tender pro s.r.o.) o postoupení práv a povinností
dle mandátní smlouvy ze dne 16.9.2013 z Mgr.
Michala Trkala na tender pro s.r.o.;
b) zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace Rudník – I. etapa Arnultovice“ prostřednictvím osoby pověřené výkonem
zadavatelských činností, tj. společnosti tender
pro s.r.o., IČ: 28376498;
c) jmenováním členů a náhradníků komise pro
otevírání obálek ve veřejné zakázce „Kanalizace
Rudník – I. etapa Arnultovice“;
d) jmenováním členů a náhradníků hodnotící
komise ve shora uvedené veřejné zakázce.
RO ukládá:
3b/80/2014 – ředitelce ZŠ/MŠ Rudník předložit vyúčtování adaptace bytu školníka na keramickou dílnu do 30.4.2014.
Výpis přijatých usnesení z 81. jednání rady
obce dne 16. 4. 2014
RO schvaluje:
1a/81/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) pozemky p.p.č. 2268/4 – ostatní
plocha o výměře 72 m2 a p.p.č. 2269/3 – ostatní
plocha o výměře 198 m2, vše v k.ú. Rudník.
1b1/81/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 4410 – orná půda o výměře 2.924
m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, za 0,10 Kč/m2/rok.
1c/81/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemky p.p.č. 190 – trv. travní porost o výměře
1.048 m2 a p.p.č. 191/2 – trv. travní porost o výměře 457 m2, vše v k.ú. Javorník v Krkonoších.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 0,10 Kč/m2/rok.
1d/81/2014 – pronajmout (propachtovat) část
pozemku p.p.č. 658/2 – ostatní plocha o výměře
90 m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok.
1e/81/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 271 – zahrada o výměře 3.248 m2,
v kat. území Javorník v Krkonoších. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
01.05.2014 do 30.04.2017, za 1 Kč/m2/rok (dle
původní nájemní smlouvy).
1f/81/2014 – pronajmout pozemky p.p.č. 587/2
– tr.travní porost o výměře 883 m2 a p.p.č. 589/3
– tr.travní porost o výměře 4.042 m2, kat. území
Rudník, MADOSu MT s.r.o., se sídlem Lupenice
51, 517 43 Kostelec nad Orlicí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2014
do 31.08.2014. Nájemce jako nájemné poskytne
pronajímateli 5 Kč/m2/měsíc.
1g/81/2014 – zveřejnění záměru prodeje části
pozemku p.p.č. 641/4 – ostatní plocha o výměře
cca 120 m2, kat. území Arnultovice.
1i/81/2014 – závěrečnou inventarizační zprávu
o výsledku inventarizace majetku obce Rudník
ke dni 31.12.2013.
2b1/81/2014 – zveřejnění výzvy pro „Výběr
zhotovitele – opravy mostních objektů v katastrálním území obce Rudník“. Zveřejnění bude
provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výběrová komise bude RO.
2b2/81/2014 – seznam obeslaných firem pro
„Výběr zhotovitele – opravy mostních objektů
v katastrálním území obce Rudník“ – Ing. Pavel
Landsperský, Etrichova 591, Trutnov 541 02;
COLAS, CZ a.s. ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00;
STAVREMO-PCE a.s., Fáblovka 404, Pardubice
533 52; MADOS s.r.o., Lupenice 51, Kostelec
nad Orlicí 517 41.
2c1/81/2014 – zveřejnění výzvy k podání nabídky – „Dodavatel komunální techniky pro obec
Rudník“. Výběrová komise bude RO.
2c2/81/2014 – seznam obeslaných firem pro
akci „Dodavatel komunální techniky pro obec
Rudník“ – SOME Trutnov, Landini, KIOTI.

2d/81/2014 – uzavření smlouvy s Ing. Čížkem
pro veřejné části jednotlivých kanalizačních
přípojek při akci „Kanalizace Rudník – I. etapa
Arnultovice“.
RO doporučuje ZO:
1h/81/2014 – schválit prodej pozemku p.p.č.
2081/1 – trvalý travní porost o výměře 1.184
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.
2a/81/2014 – schválit dodavatelem pro zakázku malého rozsahu „Opravy mostních objektů
v katastrálním území obce Rudník“ firmu: SaM
silnice a mosty a.s., IČ 25018094, Bratří Štefanů
48, Hradec Králové 500 03, za nabídkovou cenu
3.348.980,72 Kč včetně DPH s tím, že konečná
cena díla, bude stanovena na základě skutečně
provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí
smlouvy o dílo.
RO bere na vědomí:
3/81/2014 – RO bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna na dny 17. a 18.4., 2.5. a 9.5.
Bude uzavřena celá škola, školka a jídelna.
Výpis přijatých usnesení z 82. jednání rady
obce dne 28. 4. 2014
RO schvaluje:
1b/82/2014 – pronajmout pozemek p.p.č.
587/2 – tr.travní porost o výměře 883 m2 a část
p.p.č. 589/ 3 – tr.travní porost o výměře 217
m2, kat. území Rudník, MADOSu MT s.r.o., se
sídlem Lupenice 51, 517 43 Kostelec nad Orlicí.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2014 do 31.08.2014. Nájemce jako
nájemné poskytne pronajímateli 5 Kč/m2/měsíc
(tj. 5.500 Kč/měsíc).
1c/82/2014 – pronajmout pozemky p.p.č. 300/1
– ostatní plocha o výměře 176 m2 a p.p.č. 300/2
– ostatní plocha o výměře 266 m2, firmě FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68,
602 00 Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 01.04.2014 do 31.08.2014.
Nájemce jako nájemné poskytne pronajímateli 5
Kč/m2/měsíc (tj. 2.210, – Kč/měsíc).
1d/82/2014 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 959/3 – ostatní plocha o výměře
662 m2, kat. území Javorník v Krkonoších.
1e/82/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.
p.č.1815/4 – trvalý travní porost o výměře 1.879
m2, k.ú. Rudník.
1f/82/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.
p.č.1815/6 – trvalý travní porost o výměře 273
m2, k.ú.Rudník.
1g/82/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.
p.č.1815/7 – trvalý travní porost o výměře 61
m2, k.ú.Rudník.
1h/82/2014 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č.
199/2– ostatní plocha o výměře 170 m2, k.ú.
Bolkov.
1j/82/2014 – pronajmout (propachtovat) části
pozemků p.p.č. 701/5 – ostatní plocha o výměře
cca 15 m2 a st.p.č. 481– zast.pl. a nádvoří o výměře cca 25 m2, vše v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za
2 Kč/m2/rok.
1k/82/2014 – DODATEK č. 2 ke smlouvě
o nájmu pozemku uzavřené dne 12.03.2002
a k DODATKU č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku z 31.01.2013. Tímto dodatkem č. 2 se mění
článek I. „Smlouvy o nájmu pozemku“ z důvodu
obnovy katastrálního operátu Arnultovice.
1l/82/2014 – DODATEK č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 30.06.2011. Tímto
dodatkem se mění článek I. „Smlouvy o nájmu
pozemku“ z důvodu obnovy katastrálního operátu Arnultovice.
2a/82/2014 – finanční dar ve výši 10.000
Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, IČ:
48623814 na provoz Hospice Anežky České
a Mobilního hospice Anežky České.
2b/82/2014 – finanční dar ve výši 2.000 Kč Domovu pro seniory Pilníkov, IČ: 00195031 na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
kulturních akcí pro klienty domova pro seniory.
2c/82/2014 – finanční dar ve výši 4.000 Kč
Klubu důchodců na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním kulturních akcí.
2d/82/2014 – finanční dar ve výši 10.000 Kč
Klubu důchodců Avon na částečnou úhradu
nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí.
2e/82/2014 – finanční dar ve výši 9.000 Kč organizaci Služba Dolní Kalná částečnou úhradu
nákladů spojených se zajištěním terénní pečovatelské služby na území obce Rudník.
2f/82/2014 – finanční dar ve výši 2.000 Kč Svazu diabetiků ČR, územní organizace Vrchlabí na
částečnou úhradu nákladů spojených s preventivní a rekondiční péčí členů.
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2g/82/2014 – finanční dar ve výši 10.000 Kč
Svazu skautů a skautek ČR, 21. oddílu „BOBR“
Velké Poříčí ne celoroční činnost oddílu.
2h/82/2014 – bezplatné zapůjčení party stanu
OÚ a ZŠ Sluneční, Mládežnická 329, Hostinné
pro kulturní akci v rámci zakončení školního
roku 2013/2004.
2i/82/2014 – finanční dar ve výši 5.000 Kč
Občanskému sdružení Přátelé Bolkova, IČ:
22664844 na celoroční činnost.
3b/82/2014 – odpisový plán pro rok 2014 ZŠ/
MŠ Rudník.
Výpis přijatých usnesení z 83. jednání rady
obce dne 5. 5. 2014
RO schvaluje:
1a/83/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
pozemek p.p.č. 107 – trvalý travní porost o výměře 2.951 m2, v k.ú. Rudník.
1b/83/2014 – zveřejnění záměru pronajmout
část pozemku p.p.č. 509 – ostatní plocha o výměře 265 m2, k.ú. Arnultovice.
1c/83/2014 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 8/3 – ostatní plocha o výměře 209
m2 a p.p.č. 2780/2 – ostatní plocha o výměře 55
m2, vše v k.ú. Rudník.
1d/83/2014 – uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu“ pro úpravu odkanalizování
čp.30 v Javorníku, kdy kanalizační přípojka jde
přes p.p.č. 193 v k.ú. Javorník v Krkonoších, která je v majetku obce Rudník, mezi stavebníkem
Cornelisem Hamelinkem, Lagendijk 217,2981
El Ridderkerk Nizozemí a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1e2/83/2014 – RO schvaluje uzavřít „Smlouvu
o právu provést stavbu „III/0149 Rudník – Bolkov – povodňové škody“ na pozemcích p.p.č.
3083/2 o výměře dočasného záboru 158 m2, p.
p.č. 129 o výměře dočasného záboru 89 m2, p.p.č.
130/5 o výměře dočasného záboru 22 m2 a p.p.č.
130/5 o výměře trvalého záboru 6 m2, vše v k.ú.
Rudník, v majetku obce Rudník, mezi Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený Bc.
Lubomírem Francem a obcí Rudník, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
RO doporučuje ZO:
2a/83/2014 – schválit dodavatelem stavební
zakázky „Opravy mostních objektů v katastrálním území obce Rudník-2 část“ firmu: Ing. Pavel
Landsperský, za nabídkovou cenu 3.622.406 Kč
včetně DPH s tím, že konečná cena díla, bude
stanovena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu,
který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2b/83/2014 – schválit dodavatelem zakázky
„Komunální technika pro obec Rudník“ firmu:
PaL spol.s.r.o., za nabídkovou cenu 1.167.529
Kč včetně DPH s tím, že uvedená cena je cenou
konečnou.
Výpis usnesení z 24. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 6. 3. 2014
ZO volí:
1/24/2014 – ZO volí členem rady obce pana
Jiřího Vondráka.
2/24/2014 – ZO volí předsedou finančního výboru paní Zdeňku Petříkovou.
ZO schvaluje:
4a1/24/2014 – bezúplatný převod pozemků
p.p.č. 2821/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 144 m2, p.p.č. 2885/2 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 564 m2
a p.p.č. 2885/3 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 23 m2, vše v obci a kat. území
Rudník, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění.
Pozemky jsou zastavěny místní komunikací, jejíž
těleso je ve vlastnictví obce Rudník a údržbu na
nich provádí obec Rudník, z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové na obec Rudník.
4a2-2/24/2014 – odstoupit od nároku na vydání části p.p.č. 330 – trvalý travní porost, v k.ú.
Arnultovice.
4a4-1/24/2014 – prodej pozemku p.p.č.
253/3 – trvalý travní porost o výměře 1.235
m2, v kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2 ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1 včetně
vzrostlých dřevin. Nabyvatel zajistí přístup na
pozemek z důvodu oprav a údržby vodovodního
řádu, bude zřízena služebnost inženýrské sítě na
náklady žadatele. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
4a4-2/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 253/4
– ostatní plocha o výměře 434 m2, v kat. území
Rudník, za cenu 75, – Kč/m2 ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č.1 včetně vzrostlých dřevin.
Nabyvatel zajistí přístup na pozemek z důvodu
oprav a údržby vodovodního řádu, bude zřízena

služebnost inženýrské sítě na náklady žadatele.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
4a5/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 1652/3 –
zahrada o výměře 185 m2, kat. území Rudník, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a6/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 211/1
– ostatní plocha o výměře 408 m2, kat. území
Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2. Bude
zřízeno věcné břemeno přístupu na pozemek p.
p.č. 212/2 a p.p.č. 1175. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a7/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 157 –
ostatní plocha o výměře 767 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a8/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 140 –
trvalý travní porost o výměře 206 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
4a10/24/2014 – prodej pozemku p.p.č.
2061/12 – ostatní plocha o výměře 174 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a12/24/2014 – prodej pozemku p.p.č. 480/4
– ostatní plocha o výměře 6 m2, kat. území Arnultovice, za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a15/24/2014 – prodej části p.p.č. 199 – ostatní plocha o výměře cca 100 m2, kat. území Bolkov, za cenu 150 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a16/24/2014 – prodej p.p.č. 101 – trvalý travní porost o výměře 1.341 m2, kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
4a17/24/2014 – prodej st.p.č. 867 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a20/24/2014 – prodej st.p.č. 861 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a21/24/2014 – prodej st.p.č. 862 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území
Rudník, za cenu 75 Kč/m2. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a22/24/2014 – prodej pozemku p.p.č.
2070/13 – ostatní plocha o výměře 164 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2. Nabyvatel zajistí přístup na pozemky z důvodu oprav a údržby VO. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a23/24/2014 – prodej pozemku p.p.č.
2070/12 – ostatní plocha o výměře 220 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2. Nabyvatel zajistí přístup na pozemky z důvodu oprav a údržby VO. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a24/24/2014 – prodej pozemku p.p.č.
2070/11 – ostatní plocha o výměře 209 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2. Nabyvatel zajistí přístup na pozemky z důvodu oprav a údržby VO. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4a25b/24/2014/1 – prodej pozemku st.p.č.
259 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148
m2 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.
4a25b/24/2014/2 – prodej pozemku p.p.č. 193
– zahrada o výměře 948 m2 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.
4c/24/2014 – ZO souhlasí s členstvím obce
Rudník v MAS Krkonoše a schvaluje podání přihlášky prostřednictvím starosty obce.
5a/24/2014 – dodavatelem zakázky “Rudník-kolonky, rekonstrukce a technické zhodnocení
rodinných domů“ firmu STAVHAUS Pavel Hauser, IČ 15027643 se sídlem Elišky Krásnohorské
2318, Dvůr Králové nad Labem 544 01, za celkovou cenu 7.072.793 Kč včetně DPH s tím, že
konečná cena díla, bude stanovena na základě
skutečně provedených prací, dle jednotkových
cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o dílo a po uplynutí zákonné
lhůty dle zákona o veřejných zakázkách pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5b/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky
malého rozsahu pro akci „ Stavební úpravy zázemí fotbalového stadionu v Rudníku“ firmu: Rostislav Rodr, Rudník 11, 543 72, IČ 72949864
za nabídkovou cenu 952.301 Kč včetně DPH
s tím, že konečná cena díla, bude stanovena na
základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude
nedílnou součástí smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5c/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky
malého rozsahu pro akci „ Odstranění stavby
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č.p. 52 Rudník“ firmu: ABAJO s.r.o., Nádražní
61/8, Karlovy Vary 36017, IČ 26390892, DIČ:
CZ26390892 za nabídkovou cenu 594.584,40
Kč včetně DPH s tím, že konečná cena díla,
bude stanovena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového
rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy
o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5d/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky malého rozsahu pro akci „ Rekonstrukce
VO v Rudníku-Terezín“ firmu: SIGNALBAU
a.s., Moštěnská 60/49, Přerov III. 750 02, IČ
25840819, DIČ: CZ258 40819 za nabídkovou
cenu 2.034.865 Kč včetně DPH s tím, že konečná cena díla, bude stanovena na základě
skutečně provedených prací, dle jednotkových
cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5e/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky
malého rozsahu pro akci „Výběr zhotovitele –
projektová dokumentace mostních objektů v katastrálním území obce Rudník, Rudník-Arnultovice, Rudník-Javorník, Rudník-Bolkov“ firmu:
OPTIMA s.r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto 566
01, IČ 15030709, DIČ: CZ15030709 za nabídkovou cenu 239.580 Kč včetně DPH s tím, že
konečná cena díla, bude stanovena na základě
skutečně provedených prací, dle jednotkových
cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5f/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky
malého rozsahu pro akci „ Manažer projektu
Kanalizace Rudník – I. etapa část Arnultovice“
firmu: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., za nabídkovou cenu 890 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
5g/24/2014 – dodavatelem stavební zakázky
malého rozsahu pro akci „ TDI a koordinátor
BOZP kanalizace Rudník – I. Etapa Arnultovice“ firmu: SVS služby ve stavebnictví – Miloš
Haase, Ing. František Pravec a Zdeněk Jiránek,
za nabídkovou cenu 910.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6a1/24/2014 – zálohu na finanční příspěvek na
celoroční činnost TJ Rudník ve výši 50.000 Kč.
6a2/24/2014 – rozpočtové opatření č. 1/2014,
kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 15.553.600
Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 14.935.000 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech zvýší o 618.600 Kč.
6b/24/2014 – rozpočtový výhled na rok 20152016 v předloženém návrhu.
6c/24/2014 – směrnici č. 1/2014 – Sociální
fond zaměstnanců a uvolněných zastupitelů
v předloženém znění.
6d/24/2014 – úpravu měsíčních odměn vyplácených neuvolněným členům ZO v souladu
s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V této
výši: člen RO 1.480 Kč, předseda výboru 1.300
Kč, člen ZO 540 Kč, místostarosta 10.000 Kč.
Měsíční odměny pro členy výboru ve výši 200 Kč
zůstávají ve stejné výši. Měsíční odměny v těchto
výších budou neuvolněným členům ZO vypláceny od 1.4.2014.
Výpis usnesení z 25. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 17. 4. 2014
ZO schvaluje :
2a/25/2014 – bezúplatný převod pozemků p.
p.č. 2905 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 339 m2, p.p.č. 2922 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 339 m2, p.p.č.
2923 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 300 m2, p.p.č. 1413/2 – zahrada o výměře
94 m2, p.p.č. 2821/1 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře 155 m2 a p.p.č. 3230 –
ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 228 m2, vše
v kat. území Rudník, dále p.p.č. 865/2 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 421 m2
a p.p.č. 865/3 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 418 m2, vše v kat. území Arnultovice a p.p.č. 613 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 240 m2, v kat. území Javorník
v Krkonoších, v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pozemky jsou zastavěny místní komunikací,
jejíž těleso je ve vlastnictví Obce Rudník a údržbu
na nich provádí Obec Rudník, z majetku České
republiky – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové na obec Rudník.
2c/25/2014 – bezúplatný převod pozemků p.
p.č. 2853 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 582 m2 a p.p.č. 2924/3 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1.217 m2,
vše v kat. území Rudník, v souladu se zákonem
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění. Pozemky jsou zastavěny místní komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví Obce
Rudník a údržbu na nich provádí Obec Rudník,
z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové na obec Rudník.

2e/25/2014 – vyřazení movitého majetku
v hodnotě Kč 120.612,20 Kč.
3a/25/2014 – dodavatelem stavební zakázky
„Opravy mostních objektů v katastrálním území
obce Rudník“ firmu: SaM silnice a mosty a.s., IČ
25018094, Bratří Štefanů 48, Hradec Králové
500 03, za nabídkovou cenu 3.348.980,72 Kč
včetně DPH s tím, že konečná cena díla, bude
stanovena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu,
který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3b/25/2014 – přijetí dotace z rozpočtu SFŽP
a FS v celkové výši 3.064.446 Kč pro projekt:
“Snížení prašnosti v obci Rudník” a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
3c/25/2014 – přijetí dotace z rozpočtu SFŽP
a FS v celkové výši 2.411.211,60 Kč pro projekt:
“Varovný protipovodňový systém pro obec Rudník” a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
3d/25/2014 – uzavření smlouvy o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu
číslo 2014-4015 GU ve výši 6.000.000 Kč poskytnuté Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a.s. a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy.
4a1/25/2014 – finanční příspěvek na rok 2014
TJ LOKOMOTIVA Trutnov o.s. ,oddíl orientačního běhu ve výši 6.000 Kč, kdy finanční prostředky budou využity na ubytování a dopravu
členů oddílu na závody.
4a2/25/2014 – finanční příspěvek na rok 2014
SDH Arnultovice ve výši 16.520 Kč, kdy finanční prostředky budou využity na údržbu, opravy
techniky pro požární sport a činnost spolku.
4a4/25/2014 – finanční příspěvek na rok 2014
TJ Rudník ve výši 347.000 Kč, kde tímto dorovnává žádanou částku 397.000 Kč. Finanční
prostředky budou využity dle předloženého
rozpočtu (položkově) a takto dle oddílů: kopaná
225.000 Kč, stolní tenis 53.000 Kč, volejbal +
nohejbal 43.000 Kč, florbal 21.000 Kč, lyžařský
3.000 Kč, činnost VV 52.000 Kč. Část příspěvku
ve výši 50.000 Kč byla schválena usnesením číslo 6a1/24/2014 a byla již vyplacena.
4b/25/2014 – vrácení dotace ministerstvu dopravy ve výši 6.441.703,30 Kč.
4c/25/2014 – rozpočtové opatření č.
2/2014, kterým se rozpočtové příjmy zvýší
o 11.583.630,86 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší
o 19.492.256,70 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží
o 7.908.625,84 Kč.
4d/24/2014 – pravidla pro schvalování účetní
závěrky obce Rudník v předloženém znění.
5/25/2014 – vydání Strategického plánu rozvoje obce Rudník na roky 2014-2022.
ZO volí:
4e/25/2014 – za člena FV pana Jana Štěpa
ZO odkládá:
4a3/25/2014 – rozhodnutí o přidělení příspěvku pro TJ – Ski Rudník do doby, než bude řádné
vyúčtován rok 2013.
Výpis usnesení z 26. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 7. 5. 2014
ZO schvaluje :
1a/26/2014 – dodavatelem stavební zakázky
pro akci „Opravy mostních objektů v katastrálním území obce Rudník – 2 část“ firmu: Ing.
Pavel Landsperský, Tichá 525, Trutnov 541 02
IČ: 63180511, za nabídkovou cenu 3.622.406
Kč včetně DPH s tím, že konečná cena díla, bude
stanovena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu,
který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
1a1/26/2014 – uzavření smlouvy se společností
Profesionálové, a.s. se sídlem Mosarykovo náměstí
391, Hradec Králové 500 02, na zajištění administrace podání žádosti o dotaci na obnovu místních
komunikací postižených povodněmi v červnu
2013 z program “127 21 obnova místních komunikací po povodních”, za cenu 39.000 Kč bez DPH.
V případě přiznání a čerpání dotace činí odměna
společnosti Profesionálové, a.s. 3,5% ze skutečné výše přiznané dotace.
1b/26/2014 – dodavatelem zakázky “Komunální technika pro obec Rudník” firmu: PaL spol.s.r.o., Brnnská 33, Žďár nad Sázavou 591 01,
IČ: 00351504, za nabídkovou cenu 1.167.529
Kč včetně DPH s tím, že uvedená cena je cenou
konečnou.
2a/26/2014 – rozpočtové opatření č. 3/2014,
kterým se rozpočtové výdaje zvýší o 760.000 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech sníží o 760.000 Kč.
ZO pověřuje:
4/26/2014 – MO zajištěním odborného řešení
problém vlhkosti suterénu ZŠ/MŠ Rudník. Termín splnění 30.6.2014.
Pro RN připravila Kamila Vejdělková
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hasiči na 1. máje
Zdravím všechny příznivce hasičstva. Tímto příspěvkem nastíním
činnost SDH Arnultovice a JPO 3
Arnultovice akcemi, které již proběhly. Jako první zmíním oficiální
1. ročník oslav Prvního máje, který
čítal 19 samohybných strojů, což
bylo o pět více než v nultém ročníku
v roce 2013. Bylo vidět, že se účastníci předem pečlivě připravovali. Mnoho z nich mělo loňskou zkušenost
z posezení na vleku či korbě např.
Pragy V3S. Musím také vyzdvihnout
píli skupiny členů SDH vedenou p.
Kobrovou při výzdobě mostu u Černých. Jak již v roce 2013 tak i letos se
jízda neobešla bez malých defektů.
Kolektivní pomoc se projevila při
poruše jednoho ze strojů. Byl dotažen na řetězu až do cíle k restauraci
U Soudku. Nemohu nevzpomenout
na prázdnou nádrž gaze 69, který byl
napojen pohotově zásobním benzínem a hned se vydal průvod dále.
Bohužel také bylo jedno píchlé kolo
na vleku a když už se všichni rozjeli
domů, tak gaz 69 musel roztáhnout
Zetor 25, jemuž selhalo dobíjení.
Myslím, že se akce zdařila a že se na
ní opět sejdeme při druhém ročníku
v r. 2015. A naše další činnost?
Jednotka JPO 3 se účastnila hašení požáru v obci Čermná (první
výjezd v r. 2014).
Následovala účast při hašení
požáru TOS Hostinné, kdy část

naší jednotky zajišťovala převoz
hasiva (vody) z nedalekého Labe
a druhá skupina „odřezávala“
oheň na střeše. Také jsme pomáhali při hašení komínu v Hostinném a poté i vyhořelé karmy
v místním paneláku. Členové
jednotky jsou aktivní při čištění
obecních komunikací, účastní se
i teoretické a praktické přípravy
na školení JPO 3.
Na závěr bych chtěl poděkovat aktivním členům jednotky
a všem, kteří nám fandí a podporují nás.
Michal Hronek,
starosta SDH Arnultovice

Pálení čarodějnic
Shrbená nosatá babizna jedoucí na vozíku v čele průvodu malých čarodějů a čarodějnic míří
od školy k obecnímu úřadu. Před
ním se průvod zastavuje, hoši se
chopí náčiní a s obdivuhodnou
lehkostí vztyčují dlouhou máj
oblečenou do barevných fáborů.
Zazní potlesk a čarodějnice „odvádí „ průvod k úhledné hranici.
Nechá se na ní usadit, vyslechne
si od dětí básničku a pokorně se
odevzdá plamenům. Letos poprvé jí není strašidelnou kulisou
zbořeniště sokolovny. Počasí pře-
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je, na podiu vyhrává kapela Kick-off dog, děti si chodí pro buřty
a limču, dospěláci pro pivo a dobroty z udírny. Zhruba tak lze ve
zkratce popsat letošní pálení
čarodějnic - akci s tradičním scénářem a přece každý rok trochu
jinou. Už proto, že máj tentokrát
přečkala prvomájovou noc zcela
bez úhony, stejně jako její „kolegyně“ v Javorníku. Že by konec
sousedského škádlení? Uvidíme
příští rok...
Za kulturní komisi Olga Hájková
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Více fotek a videa k akcím na této dvoustraně najdete na www.anves.rajce.idnes.cz

Návrat janovického kříže
Na křižovatku pod janovickou lípu se poslední březnovou neděli, symbolicky v době
postní, vrátil její historický
symbol - Ukřižovaný, který
býval nejméně od roku 1797
ochráncem tohoto místa, tichým společníkem obyvatel
Heřmanových Sejfů a průvodcem poutníků. Nápodobu
původního kříže zhotovil dle
dobové fotografie a popisu
pamětníků výtvarník Roland Hantl, který, podobně
jako několik desítek místních
i přespolních, přihlížel jeho
slavnostnímu odhalení. Po
úvodním seznámení s historií místa „vystoupil“ z pod
sejmuté plenty ukřižovaný
Kristus malovaný na plechu
připevněném na dřevěném
kříži. Příběh posledních dnů
Ježíše Krista se pak před zraky přítomných odehrál opodál
v netradičním pojetí Teatru
Víti Marčíka. Pod blankytně
modrou oblouhou, v probouzející se jarní přírodě a s kulisou Černé hory v pozadí to byl
vskutku nevšední zážitek.
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli k znovuvztyčení kříže. Výškou výrazný, barevným
provedením však nenápadný
symbol ozvlášťuje krásné vyhlídkové místo a přívětivě zve
blíž kolemjdoucí. Chybí jen to
posezení. Co říkáte?
Za obec Rudník Olga Hájková

Odpoledne s přírodou
Při příležitosti Dne dětí uspořádalo 7. 6. již potřetí Myslivecké
sdružení Janovice-Rudník ve spolupráci s obcí Rudník Odpoledne
s přírodou – zábavné putování od

školy ke Křížku, při kterém si na
devíti zastaveních rodiče s dětmi
mohli prověřit své znalosti z říše
rostlinné i živočišné, vyzkoušet si
střelbu ze vzduchovky nebo kuše,
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nahlédnout do včelí říše, projet se
na koni, obdivovat zvířecí mláďátka nebo si vyrobit suvenýr.
Odměnou jim byl pamětní list
a divadelní představení O sta-

tečném rytíři a krásné princezně
v podání dětské skupiny hitorického šermu Rytíři z Arnau.
Olga Hájková
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kronika

Divoké jaro 1945
Jedním z bezesporu nejvýznamnějších zápisů do obecní
kroniky pro rok 2014 bude exhumace kosterních pozůstatků
německých občanů Heřmanových Sejfů zastřelených Čechy
29. června 1945 za tehdejší tělocvičnou. Jedná se o pokračování příběhu, zaznamenaného
v obecní kronice, v knize Ortsbuch Hermannseifen nebo třeba v Památníku místní četnické stanice. Okolnosti a průběh
tohoto činu byly opakovaně
zveřejněny v médiích, proto
dovolte jen několik slov navíc.
Akty msty na německých starousedlících se děly čerstvě po válce
v kontextu divokého odsunu na
mnoha místech tehdejšího Československa, náš kraj nevyjímaje.
Na území býv. vrchlabského okresu proběhlo šedesát veřejných poprav (z nejbližšího okolí jmenujme Prostřední Lánov, Černý Důl,
Vrchlabí nebo Špindlerův Mlýn).
V Heřmanových Sejfech byl důvodem popravy pěti (resp. šesti,
připočteme-li A. Baruschku zavražděného o den dříve v Terezíně) civilistů nález nelegálně držených zbraní (vedle automatických
pistolí to byly i divadelní rekvizita
a lovecká puška). Přístup nových
českých úřadů k nepřátelům státu vystihuje asi nejlépe výše zmíněný Památník četnické stanice:
„Všichni nově přidělení příslušníci SNB zahájili činnost 30.5.
1945 v 11 hod. První prací těchto
bylo provádění soupisu osob provinivších se za doby první republiky a za okupace proti Československé republice, jejich zatýkání
a provádění domovních prohlídek
za účelem hledání zbraní, střeliva
a usvědčujícího písemného materiálu. Výsledek byl ten, že několik
nacistických předáků bylo zatčeno a postaveno před lidový soud“.
Činy tohoto poválečné zúčtování s nacisty, zrádci a kolaboranty,
kterého se v rámci „spravedlivé
odplaty“ i mimo rámec zákonů
dopouštělo domácí obyvatelstvo,
legitimizoval Zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem
o znovunabytí svobody Čechů
a Slováků z května 1946, který
učinil beztrestnými zločiny z období od 30. září 1938 do 28. října
1945. Právě probíhající policejní
vyšetřování rudnického případu je
tak svým způsobem precedentem.
Po 69 letech od popravy probíhá
pátrání v archivech, analyzují se
vzorky DNA, vyslýcháno je několik málo dosud žijících českých
a zejména německých očitých
svědků, kteří za bolavou minu-
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lostí dávno udělali tlustou čáru.
Z tichého přání vysloveného před
dvěma lety německými rodáky,
totiž pietně přenést pozůstatky
pěti zastřelých na místní hřbitov,
se stal mezinárodní kriminální
případ a mediální kauza, převzatá
i německým tiskem, která zbytečně rozvířila emoce. Pozitivem znovu oživení tohoto příběhu budiž
zvýšení zájmu občanů o místní
historii, kladení otázek, hledání
odpovědí a ve finále snad i ono
často skloňované vyrovnání se
s minulostí v návaznosti na výsledek vyšetřování. Především však
konečný klid pro těch pět mrtvých
z „mírového“ jara 1945.

Výzva
Vážení sousedé, nedílnou součástí práce kronikáře je budování archivu fotografií dokladajících život a vzhled obce v minulosti i přítomnosti. Zatímco předválečných i současných
fotografií máme relativně dostatek, zoufale chybí zejména ty
z období poválečného (40.–50. léta). Obracím se na Vás tedy
s prosbou o zapůjčení takových fotografií, případně dalších
dokumentů. Jejich kopie se stanou hodnotným studijním
materiálem k dějinám obce, který může být v budoucnu využit při tvorbě obecního muzea.
Předem děkuji za spolupráci!
Olga Hájková
(ohajkova@email.cz, telefon k doptání na obecním úřadě)

Olga Hájková, kronikářka
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Jak souvisí Rudník s Jižním Kavkazem
Na začátku dubna jsem se vrátila do Krkonoš po několika letech strávených v Jižním Kavkazu. Jedna z prvních zpráv,
které jsem doma slyšela, byla
z Rudníku: „Ti lidé, ať byli jacíkoli, mají minimálně nárok na
to, aby byli pohřbeni na hřbitově,“ říkal někdo z Rudnických
v rádiu.
Obec podala trestní oznámení
na neznámého pachatele pro podezření z vraždy spáchané v roce
1945. Probíhá vyšetřování, těla
budou vyzvednuta a po antropologickém průzkumu předána příbuzným nebo pohřbena v obci.
Překvapením mi spadla brada.
Rudnické události se totiž pro mě
nečekaně napojily na něco, s čím
jsem se setkávala na Kavkaze.
Jižní Kavkaz je rozdělený řadou
konfliktů, přičemž ten o Náhorní
Karabach mezi Armény a Ázerbájdžánci v lecčem připomíná
Sudety. Náhorní Karabach je
sporné území, obývané tradičně Armény i Ázerbájdžánci. Žili
spolu po staletí, ženili se a vdávali
mezi sebou, soužití čas od času
přerušila řež vyvolaná jednou
nebo druhou stranou. Poslední
válka v Karabachu skončila před
dvaceti lety. Válku vyhrála Arménie a většina původních obyvatel
musela po prohrané válce odejít.
Karabach i přilehlé čistě ázerbájdžánské oblasti tak opustilo
veškeré ázerbájdžánské obyvatelstvo, dohromady na 600 000
lidí. Opuštěný kraj dosídlili lidé
z vnitrozemí Arménie, velká část
území ale zůstala osídlená spoře,
nově příchozí nedokázali počtem
nahradit ty, kdo museli odejít.
Ve válce bylo hodně zabíjení
a utrpení na obou stranách. Prakticky každého Arména i Ázerbájdžánce se válka dotkla osobně, ať
už ztrátou domova, blízkých nebo
zážitkem bídy a hladu během
války. Země jsou dosud ve válečném stavu. Konflikt mezi nimi
je „zmražený“ – není akutní, ale
také se vůbec nikam neposouvá.
Nemění se ani na úrovni nejvyšších představitelů obou států, ani
na úrovni obyčejného lidského
kontaktu. Není divu – hranice je
uzavřená a setkávat se obě strany
mohou jen v některé třetí zemi.
Vzájemná nenávist neslábne ani
u mladých lidí narozených až po
válce, naopak. Vyrostli bez kontaktu s druhou stranou, obraz
o ní si utvářejí jen pod vlivem
jednostranně podaných příběhů
v učebnicích a médiích.
Měla jsem možnost bývat na
obou stranách „linie kontaktu“.
V Karabachu se vlastně nedá

říct „hranice“. Znamenalo by to
uznat status quo za definitivní,
a to je pro Ázerbájdžánce nepřijatelné. Od místních lidí na obou
stranách, mladých i starých, jsem
přitom slyšela vždycky to samé,
jen bílé bylo černé a černé bylo
bílé: Karabach je historicky náš.
Oni za to všechno můžou, my jsme
mírumilovní, oni páchají zvěrstva
a nemyslí na nic jiného, než jak
nás opět napadnout. Jednou jsem
tak byla v jižní Arménii, u samých
hranic Karabachu, přizvána k debatě po filmu. Film byl arménský,
a psalo se o něm, že vyváženě
zobrazuje válku v Karabachu.
Ženy a děti v něm ale vraždili jen
Ázerbájdžánci a celkově vyzněl ve
smyslu: Azeři jsou brutální a bezcitní, ale my Arméni s nimi přesto
jednáme fér a soucitně a jediné, co
chceme, je mír. V tom smyslu se
nesla i diskuse, které se účastnila
spousta mladých lidí. Byla emocionální a nenávistná. Ředitelka
místní školy mi řekla: „Víte, Šárko, pro mě je důležité, abyste měla
úplný obrázek. Cizinci ho často
mají zkreslený“. V tom jsem jí dala
za pravdu, a čekala, co přijde. Co
přišlo, jsem ale nečekala: „Nesmíte zapomínat, že Ázerbájdžánci
pijí krev, zakončila ředitelka.“
Řekla jsem na to tenkrát, že
sama jsem se narodila v takovém
Karabachu, v území ve střední
Evropě, kde vedle sebe a spolu
po staletí žili Češi a Němci. Srovnání Sudet s Karabachem trochu
kulhá, ale v daný moment stačilo. Řekla jsem, že mezi Čechy
a Němci bylo také spoustu bolesti
a nenávisti, ale že teď Němci do
Česka přijíždějí, my jezdíme tam
– máme normální vztahy. Chtěla
jsem vyjádřit, že nenávist není
nutně třeba zachovávat napořád.
Že je možné se od ní posunout
k normálnímu, oboustranně výhodnému sousedství. Neuměla
jsem ale tenkrát říct, jak to udělat.
To mi došlo o pár dní později,
když se mi do ruky dostala knížka Kateřiny Tučkové Vyhnání
Gerty Schnirch o odsunu Němců
z Brna. Díky románu Tučkové
a té jihoarménské debatě jsem
si uvědomila, jak zásadní pro
posun od nenávisti k sousedství
jsou knížky a filmy, které reflektují náš vlastní podíl na konfliktu
a výsledném utrpení. Takové filmy nebo knížky jsou samozřejmě subjektivní, mohou šokovat
a vyvolat pobouření. Ale dokud se
nezačnou točit a psát, konflikt zůstane v lepším případě zmražený
v našich hlavách a srdcích.
V Arménii a Ázerbájdžánu si na
takovou sebereflexi budou ještě
muset počkat. A vezmu-li v úva-
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hu, že u nás k ní začalo docházet
až 50 let po válce, a spíš později,
není se co divit. Byla jsem vlastně
moc hrdá, když jsem slyšela, že
v Rudníku se do takové sebereflexe pustili. Nic na tom nemění fakt,
že šlo minimálně v prvním plánu
o pragmatické rozhodnutí, cyklo-

stezku atd. Vytáhnout kostlivce
ze skříně a klidně pojmenovat věci
svým jménem vnímám jako očistný a potřebný proces - a velkou
odvahu. Tak si moc vážím toho,
že žiju někde, kde jsou takové věci
možné.
Šárka Zahradníková

Šárka Zahradníková (*1984)
Vzdělání (specializace): Psychologie
Zaměstnavatel: Člověk v tísni
Pobyty v zahraničí (země, doba): 2007–2008, Rusko; 2010 Velká Británie; 2011–2014 Gruzie, Arménie
Volný čas, záliby: zpěv, hory a lezení
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zš a mš rudník

AKCE ZŠ A MŠ RUDNÍK VE 4. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14
březen–červen | Návštěvy rudnické knihovny jednotlivými třídami
6. 3.–15. 4. | Plavecký výcvik žáků mateřské školy, 1., 2. a 3. třídy v bazénu v Jilemnici
7. 3. | Sbírka PET víček na léčbu a rehabilitaci nemocného Nikýska Rudolfa
18. 3. | Okresní kolo soutěže v recitaci v Trutnově pro 1. stupeň
19. 3. | Kulturní vystoupení žáků mateřské školy na vítání občánků
19. 3. | Okresní kolo soutěže v recitaci v Trutnově pro 2. stupeň
31. 3. | Divadelní představení „Strojvůdce Josífek“ divadla Úsměv pro
žáky mateřské školy
7. 4. | Fotbalový turnaj „Coca-cola školský pohár“ v Trutnově
14. 4. | Třídní schůzky 1. a 2. stupně
14. 4. | Okresní kolo volejbalového turnaje starších žákyň v Trutnově
14. 4. | Vypuštění přezimovaného ježka do volné přírody 5. třídou
15. 4. | Drátkování ve 4. třídě
16. 4. | Společné tvoření rodičů a dětí oddělení Myšek mateřské školy na
téma Velikonoce
16. 4. | Pasování prvňáčků na čtenáře
22. 4. | Projekt „Třídění a recyklohraní“ pro 1.–6. třídu
23. 4. | Přednáška „Pes přítel člověka“ s ukázkou výcviku psů v mateřské
škole a ve školní družině
24. 4. | Netradiční výuka 7. třídy v ZOO Dvůr Králové nad Labem
29. 4. | Představení a přednáška mistrů světa ve sportu zvaném „Yoyo“
30. 4. | Exkurze 8. třídy v Botanické zahradě a ZOO Praha
30. 4. | Divadelní představení „Česká přemyslovská knížata“ v podání
skupiny historického šermu „Renegáti“
2. 5. | Školení pedagogických pracovníků pracovnicemi Probační a mediační služby ČR
5. 5. | Focení tříd mateřské školy, 1. a 2. stupně
7. 5. | Besídka pro maminky v oddělení Berušek mateřské školy
7. 5. | Atletická soutěž „Pohár rozhlasu“ – okrskové kolo ve Vrchlabí
7. 5. | Exkurze 4. a 5. třídy do Prahy
13. 5. | Přírodovědný pořad s ukázkami leteckého výcviku dravců v Hostinném za účasti žáků 7. třídy
14. 5. | Besídka pro maminky v oddělení Sluníček mateřské školy
14.5. | Výlet školní družiny do Líbeznice u Prahy na pořad Pavla Kožíška
15. 5. | Vystoupení našich žáků a kapely ZUŠ Hostinné v tělocvičně školy
15. 5. | Školní výlet oddělení Myšek a Berušek mateřské školy do areálu
„Šťastná země“ v Radvánovicích
15. 5. | Projektový zeměpisný den – Afrika
15. 5. | Atletická soutěž „Pohár rozhlasu“ – okresní kolo ve Dvoře Králové nad Labem
19. – 21. 5. | Zápis do mateřské školy
19.–24. 5. | Studijní a poznávací zájezd žáků do Velké Británie
20. 5. | Soutěž časopisu ABC v hodu vlaštovkou pro 4. a 5. třídu
20. 5. | Dopravní výchova Domu dětí a mládeže v Hostinném pro 1.–5.
třídu
21. 5. | Projekt „Branný den“ pro 6.–9. třídu
21. 5. | Den matek s muzikálem „Ať žijí duchové“ v sále OÚ
23. 5. | Představení Michala Nesvatby v mateřské škole
26. 5. | Repríza muzikálu „Ať žijí duchové“ v sále OÚ
27. 5. | Výlet 7 a 8. třídy do Liberce a návštěva IQ landie
27. 5. | Exkurze 6. třídy do Galerie antického umění v Hostinném
29. 5. | Kulturní vystoupení žáků mateřské školy na vítání občánků
30. 5. | Nácvik evakuace školy za účasti Policie ČR a hasičů
3. 6. | Divadelní představení „Čeští přemyslovští králové“ v podání skupiny historického šermu „Pernštejni“
4. 6. | Školní výlet oddělení Sluníček mateřské školy do Adršpašských
skal
4.–5. 6. | Výlet 3. třídy do Jánských Lázní
5. 6. | Žáci 7. a 8. třídy v Klicperově divadle v Hradci Králové na představení „Žebrácká opera“
9.–12. 6. | Cyklistický kurz pro žáky 4. – 9. třídy po okolí Rudníku
17. 6. | Výlet 6. třídy na Stříbrný rybník v Hradci Králové
18. 6. | Rozloučení s předškoláky v mateřské škole
19. 6. | Výlet 1., 2. a 3. třídy do Liberce do IQ landie
19.–20.6. | Výlet 5. třídy do Harrachova
19.–21. 6. | Výlet 9. třídy do Jinolic
26. 6. | Slavnostní vydávání vysvědčení 9. třídě na zámku v Rudníku
27. 6. | Vydávání vysvědčení v jednotlivých třídách
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Mapa školy 2014
Začátkem roku 2014 proběhla ve škole tzv. Mapa školy
2013/14. Mapa školy je dotazníkové šetření společnosti
SCIO zaměřené na klima školy.
Na základě jeho výsledků může
škola pozitivně ovlivňovat svůj
chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků,
rodičů i učitelů.
Dotazníkem jsou osloveni žáci,
rodiče a učitelé. Otázky se týkají
průběhu a kvality výuky, chování
a výchovy, atmosféry a prostředí
školy, vzájemných vztahů školy,
žáků a rodičů. Vzhledem k těmto
zkoumaným oblastem se doporučuje šetření po 3 letech opakovat
a porovnávat výsledky. Předchozí
šetření v naší škole proběhlo v roce
2011. Pojďme se nejprve podívat
na toto srovnání. Oproti roku 2011
se více žáků vyjádřilo, že se jim zdá
učení náročné a klesl počet těch,
kteří by chtěli vyhledávat informace
v knihovně i na internetu. Sami učitelé vidí, že je stále náročnější žáky
zaujmout a nadchnout. K informovanosti o dění ve škole se rodiče
vyjádřili pochvalně a je povzbudivé, že ve srovnání s r. 2011 přibylo těch, kteří by doporučili školu
svým známým. Všechny skupiny
oslovených oceňují vzhled budovy,
výzdobu a vybavení chodeb i tříd
a kladně hodnotí práci vedení školy.
Optimistické je zjištění, že někteří
rodiče jsou připraveni spolupodílet se na organizaci mimoškolních
aktivit (kroužků) a dokonce také
na spolupráci při realizaci školních
projektů a akcí. Chválí projektové
dny prokládané do klasické výuky.
Současný společenský vývoj
mění tvář českého školství. Kromě
donedávna upřednostňovaných
cílů „získat co nejvíce informací“
nebo „přípravy na přijímací zkoušky“ se postupně uplatňují i další vzdělávací cíle, a to zejména
osvojení dovedností, které by žáci
mohli využívat v dalším životě.
V dotaznících proto zazněl dotaz:
„Co podle Vás/Tebe patří mezi

hlavní úkoly školy?“ V odpovědích
se shodli rodiče se žáky v nejčastější odpovědi – získat maximum
znalostí a vědomostí; učitelé však
upřednostňují naučit se učit, vyhledávat a zpracovávat informace.
2. místo v odpovědích se shoduje
u všech odpovídajících - je důležité
naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi.
Žáci na 1. stupni hodnotí atmosféru školy velmi kladně a udělili
jí 2,86 bodů ze 3 možných. Škola
výsledkem předstihla 86 % sledovaných škol. Na otz. čeho se bojí,
uváděli tito žáci – ničeho, ale k zamyšlení vede vyjádření některých
z nich, že se obávají starších spolužáků a cesty do školy a ze školy.
Na 2. stupni je atmosféra školy
vnímána spíše pozitivně. Žáci na 2.
stupni se dále měli možnost vyjádřit k prostředí ve škole, které se jim
v souhrnu spíše líbí, mírnou kritiku
žáci vznesli k vybavení tělocvičny. Celkem udělili 3,12 bodů ze
4 možných. V celorepublikovém
průměru je prostředí na školách
hodnoceno 3,08 body.
Na otz. čeho si na škole nejvíc
váží, odpovídaly skupiny dotazovaných takto: žáci – akcí, které
pořádá škola, kamarádů a spolužáků, vedení školy (snaží se řešit
problémy a věci zlepšovat), rodiče – vedení školy, přístupu učitelů
k žákům, vzhledu budovy, vybavení
a výzdoby, učitelé – dobrých vztahů
mezi učiteli, vedení školy a mimoškolních akcí pořádaných školou.
V překážkách učení jmenují rodiče – neochotu, nedostatek vůle
dítěte, učitelé se připojují názorem
o pohodlnosti až lenosti a uvítali by
motivaci v rodině a zvýšení prestiže vzdělání ve společnosti obecně.
K tomuto poslednímu názoru se
určitě všichni připojujeme, neboť
„Vzdělání přináší mladým lidem
umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu“,
jak už kdysi prohlásil starořecký
filozof Diogenes ze Sinopy.
Alice Kuhn-Gaberová

Kapela NUEVO
V květnu jsme měli ve škole velmi
příjemnou návštěvu, byla jí kapela,
působící pod ZUŠ Hostinné. Mezi
jejími 13 členy jsou v současnosti tři
naši žáci: Natálka Sahánková, Barča
Šindelářová a Štěpán Lučan. Říká
se, že hudba sbližuje a tato výborně
sehraná skupina nás při vystoupení
nejen mile potěšila, ale také naladila
(některé snad inspirovala). Děkujeme jim a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Alice Kuhn-Gaberová
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Výlet do IQ LANDIE do Liberce
Ráno v 7:50 jsme se 7. a 8. třída sešli před školou, čekajíce na
autobus, který nás odveze do liberecké IQ LANDIE. Vyjeli jsme
kolem osmé hodiny a dorazili
asi v deset hodin. ,,Konečně na
čerstvém vzduchu,“ řekli jsme,
když jsme vystoupili z autobusu.
Před IQ LANDIÍ již čekalo několik škol. Když nás pustili dovnitř,
šli jsme si odložit tašky. Potom
jsme si vyslechli stručná pravidla
o chování v areálu a vyrazili jsme.
Nejdříve jsme šli do „podze-

mí“, kde byly vystavené různé
vzácné kameny, jako například
ametyst nebo růženín.
Dále jsme šli nahoru po schodech, kde byl na zdech vyznačen
průřez zemskou kůrou.
V další části nás zaujalo zrcadlové bludiště, kde jsme se velice
těžko orientovali. Na konci bludiště byl východ v podobě tunelu,
který vedl do planetária. Byl tam
trenažer pro kosmonauty. Vojta
trenažer vyzkoušel, připadlo mu
to jako vylepšený kolotoč.

Dále jsme navštívili expozici
lidského těla. Mohli jsme si tam
vyzkoušet operaci člověka, změřit si sílu nebo ovládat kuličku
vlastní myslí, což bylo opravdu
fascinující.
Šli jsme do dalšího oddělení,
které se jmenovalo sexmisie. Co
tam bylo, nenapíšeme, protože se
stydíme.
Poté jsme přešli do další místnosti, kde byly také průřezy, ale
tentokrát kuchyňských potřeb
nebo umyvadel a záchodu, abychom viděli názorně, jak vypadají
tyto předměty zevnitř.
Také zde byla možnost zkouknout 3D film z přírody.
V dalším patře se nacházely
přírodní živly. Mohli jsme zažít
zemětřesení nebo vichřici.
Poslední expozice byla na střeše. Zde jsme si mohli zahrát na
hudební nástroje, které byly vyrobeny z hrnců a plechovek. Také
tam byla harfa vyrobená z trubek.
Vrátili jsme se do prvního patra,
kde byla mluvící fontána. Měli jsme
možnost namalovat obrázek a na
vodním plátně se nám promítl.
To byl konec exkurze, konečně
jsme se mohli po pěti hodinách

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2014-2015
– přijatí ŽÁCI 9. TŘÍDY
JMÉNO

ŠKOLA – OBOR

Andrle Jan

BPA Malé Svatoňovice 68-42 – M/01Bezpečnostně právní činn.

Balog David

SPŠ Trutnov 18-20-M/01 Informační technologie a manag.

Cermanová Petra

Gymnázium Vrchlabí 79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

Durjančíková Růžena

SOU Trutnov Volanovská 65-51-H/01 Kuchař

Dymák Ondřej

BPA Malé Svatoňovice 68-42 – M/01Bezpečnostně právní činn.

Fišer Dominik

SŠIS DK 18-20-M/01Informační technologie

Havlůj Tomáš

SOU Vrchlabí 23-51 – H/01 Zámečník

Kasal David

Střední zemědělská škola Čáslav 41-41-M/01 Agropodnikání

Kašpar Jakub

SŠ gastronomie a služeb Nová Paka – 65-42-M/01 Hotelnictví

Kašpar Pavel

SŠ veřejnopr.TRIVIS Praha 8 68-42-M/01Bezpečnost.práv.činn.

Kováč Jakub

SPŠ Trutnov 23-41-M/01 Strojírensztví-počítačová grafika

Mačková Markéta

SOŠ adminis.EU Praha 68-43-M/01 Veřejnopr. provoz dipl.sl.

Mišútka František

SOŠ Vrchlabí 23-44 – L/01 Mechanik strojů a zařízení

Nehodová Hana

SŠ ekon.Červ. Kostelec 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Sedláčková Tereza

SPGŠ Litomyšl 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Šmerová Thea

SŠIS DK65-42-M/02 Cestovní ruch

Štemberková Anna

SOU Volanovská Trutnov 65-51-H/01 Kuchař

Švajdler Petr

SOU Trutnov Volanovská 33-56-H/01 Truhlář

Vondráková Barbora

Gymnázium J.K. Tyla Hradec Králové 79-41-K/41 Gymnázium

Vydra Josef

SOUa SOŠ Liberec68-42-M/01 Záchranářství a bezpeč.obyv.

Yakovets Svitlana

Stř. zdr.šk.Praha 1 Alšovo nám., 53-44-M/03 Asist.zub. tech.

Žádný Jiří

SOU TU Volanovská 33-56-H/01 Truhlář
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najíst a napít. A pak už hurá domů.
Náš dojem z výletu je velmi
kladný, viděli jsme spoustu zajímavých věcí, které bychom běžně
neviděli. Dojem kazí pouze dlouhé hladovění. Bylo to super!
Lucie Krausová a Vojta Valent

Exkurze
Hostinné
6. třída si 27. května vyrazila
na výlet do Hostinného. Naším
cílem byla nově zrekonstruovaná Galerie antického umění
a Městské muzeum.
Obojí se nachází v budově bývalého františkánského kláštera.
Prohlídka a výklad pana průvodce se nám moc líbily, viděli jsme
mnoho krásných soch a dozvěděli
se spoustu zajímavostí. Sochy
samozřejmě nejsou originály, ale
věrné kopie, pro neodborníka
k nerozeznání. Viděli jsme třeba
známé sochy Diskobola, Afrodity, sochu císaře Octaviana, sousoší Laokoona se svými syny a
mnohé další.
Následovala návštěva městského muzea, která byla velmi
pěkně a tematicky uspořádaná.
Nahlédli jsme tak do historie
města Hostinné, poznali jsme
významné rodáky a obdivovali
mnoho nádherných a cenných
exponátů (starodávný nábytek,
betlémy, zbraně, oblečení…).
A protože nám přálo počasí,
vyrazili jsme po krátkém odpočinku na mravenčí stezku, která
vede v lese nad městem. Byla to
pěkná procházka s odborným
výkladem paní učitelky Pichlové,
děti obdivovaly obrovská mraveniště a zkoušely různé pokusy.
Za odměnu jsme si zašli na
výbornou pizzu, někdo si koupil
zmrzlinu nebo něco sladkého,
poseděli jsme, odpočinuli si a
vyrazili autobusem zpátky do
Rudníku. Byl to fajn den, spojili
jsme příjemné s užitečným a něco
nového se zase dozvěděli. Těšíme
se na další výlety.
Mgr. Lucie Dvořáková
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zš a mš rudník

We love London!
Dne 19. 5. jsme v 11:30 opustili rudnickou školu a vydali se na
poznávací zájezd do Jižní Anglie
a Londýna. Po téměř 19 hodinách cestování nás na trajektu
při východu slunce osvěžil svěží
mořský vánek, který nás doslova probudil. Ovšem za hodinku
a půl jsme znova nasedli do autobusu a jeli k naší první zastávce Beachy Head (křídové útesy),
tam jsme protáhli nožky na menší
procházce a pokračovali dále do
Portsmouth Historic Dockyard
(historické doky). Dovoluji si říci,
že skupinka, která nešla do muzea, měla větší štěstí, než mohla
vůbec čekat. Zcela náhodou naše
paní průvodkyně zahlédla v dálce královský vůz a tak se začala
vyptávat. Ano, opravdu jsme si
počkali na královnu Alžbětu II.,
která nám pokynula a mi ji mohli zamávat britskými vlaječkami.
Tento den jsme ještě navštívili
centrum Portsmouth, kde jsme
se mohli podívat do obchodů, občerstvit se a hurá na hotel!
V hotelu jsme posnídali výbornou snídani, co si kdo nabral ve
formě švédských stolů a jelo se na
další výlet a to směr Londýn. Naše
první zastávka byl Windsor Castle,
který je jedním z největších obývaných hradů na světě. Tam jsme se
pokoušeli rozesmát hradní stráž
asi jako všichni cizinci, ale nepodařilo se. Dále jsme ten den navštívili
National History Museum, plné
70 miliónů předmětů z botaniky,
entomologie, mineralogie, paleontologie a zoologie. K večeru
jsme přijeli na místo, kde si nás
měly rozebrat anglické rodiny, což
bylo pro děti asi nejvíce vzrušující,
s kým a kde budou bydlet. Druhý
den jsem vyzvídala a zdá se, že

všichni byli spokojení jak s lidmi,
tak se stravou a ubytováním. Někteří si vyměnili kontakty, a kdo ví,
jestli se ještě někdy nenavštíví.
Ve čtvrtek ráno jsme se opět
postupně scházeli u autobusu,
kam nás každá rodina dovezla,
a jeli jsme zpět do Londýna, abychom se projeli na lodi po řece
Temži a dojeli až k Tower Bridge.
Opět jsme měli štěstí, protože se
most právě otvíral, aby mohla
proplout loď. Kousek vedle se nachází hrad Tower of London, který dříve sloužil jako vězení, mincovna… a my se tam podívali na
korunovační klenoty. Následova-

la procházka přes již jmenovaný
Tower Bridge k bývalé elektrárně
Tate Modern, která nás schovala před opravdu silným deštěm
a bouřkou. Po většinu času se
nám déšť celkem vyhýbal, občas
nás ovšem zastihly, jak Angličani
říkají, showers – přeháňky. Dále
jsme ten den viděli ještě St. Paul’s Cathedral a muzeum voskových figurín, tam jsme se mohli
vyfotit se slavnými osobnostmi,
projet se v cab (klasický černý ta-

xík) po historii Anglie a trošku se
bát v děsivé místnosti.
Pátek byl dnem nejnáročnějším, jelikož jsme ho celý strávili
v Londýně mimo dosah autobusu
a večer nás čekala cesta domů.
Ten den jsme viděli Big Ben
a budovy parlamentu, Westminsterské opatství, kde měli svatbu
Kate a William, Buckinghamský
palác, cvičení královské stráže
v parku St. James. Rozhodně
jsme neodolali možnosti, pro-

hlédnou si Londýn z výšky 135m
z London Eye, navštívit zdejší 4D
kino, které bylo v ceně. Procházkou jsme došli na Trafalgarské
náměstí, kde se nachází Národní
galerie a pomník admirála Nelsona. Šli jsme přes Piccadilly
Circus, což je známé náměstí
se světelnými reklamami a na
Lancaster street jsme si koupili
jak suvenýry, tak nějaké dobroty
a pomalu se chystali domů. Tentokrát jsme si užili i moře v noci.
V sobotu podvečer jsme plní dojmů, zážitků a spokojenosti dorazili zpět k rudnické škole.
Lucie Pospíšilová
učitelka angličtiny

Pasování prvňáčků na čtenáře
I letos, stejně jako roky předešlé, si naši deváťáci připravili
pro ty nejmenší hezký den plný
masek, kostýmů, úkolů a odměn. Zkrátka dostali za úkol
pasovat prvňáčky na čtenáře.
Celá akce probíhala 16. dubna
v dopoledních hodinách. Ovšem
předcházely tomu dlouhé přípravy, sepisování scénáře, vymýšlení
úkolů, výroba masek a rekvizit
atd. Věnovali jsme tomu celý měsíc, ale vyplatilo se.
V den „D“ přípravy vrcholily.
Zdobila se třída, nafukovaly se
balonky, všichni se líčili a strojili
do kostýmů. Kam oko dohlédlo,
všude jste mohli vidět nějakého
mimozemšťana či obyvatele něja-
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ké vzdálené galaxie. To bylo totiž
téma letošního pasování a kostýmy se skutečně vydařily. Deváťáci
si dokonce vyrobili vesmírnou loď
a vymysleli si pro malé čtenáře
příběh o tom, jak jejich loď ztroskotala, jak přistáli na Zemi a jak
potřebují od dětí pomoc, aby se
mohli vrátit domů.
Prvňáčci museli zdárně splnit 9
úkolů, jako třeba poznávání písmenek, psaní slov, spojování počátečních písmen se slovem, čtení slov po slabikách či čtení vět.
Za každý správně splněný úkol
dostali jeden díl skládačky a na
závěr z nich mohli složit našim
ztroskotaným mimozemšťanům
novou vesmírnou loď.
No a za odměnu byli nakonec

prvňáčci pasováni na čtenáře.
K tomu dostal každý malý čtenář marťanský diplom, sladkou
medaili v podobě fidorky a balonky, se kterými si pak všichni
pinkali. Následovalo hromadné
foto a pak si ještě každý prvňáček mohl vybrat, se kterými
postavičkami se sám nechá vyfotografovat. Byl to hezký den
a myslím, že se líbil malým, ale
i těm velkým, kteří měli radost
z toho, že to všechno dobře dopadlo. Každý si tak odnesl pěkné
zážitky a vzpomínky.
A na závěr mé poděkování
a pochvala všem zúčastněným za
snahu, prima nápady a dobrou
náladu.
Mgr. Lucie Dvořáková
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JARO V NAŠÍ ŠKOLCE
Na jaro jsme se všichni moc těšili, zimního dovádění na sněhu
bylo letos poskrovnu. Jarní sluníčko nám ale vše vynahradilo.
Zážitků bylo mnoho – kašpárek Nazdárek z divadla Úsměv za
námi přijel s pohádkou Strojvůdce Josífek a jak se chovat k čtyřnohým kamarádům nám ukázala
paní Žvánková ze Smržovky se
svými třemi pejsky. Maminky
jsme potěšili zdařilými vystoupeními a dárečky k jejich svátku.
Odměna a veliké překvapení na nás ale čekalo 23. května.
Dědeček Jeníka Kryšpína – pan
Zdeněk Dost pro nás objednal
a finančně zajistil vystoupení Michala Nesvadby.

Pro všechny to byl obrovský
svátek. Takovou vzácnou návštěvu přivítat přímo u nás ve školce!
Děti po celou dobu vystoupení
vnímaly jen „veselé kousky“ svého kamaráda Michala. Všichni
ho přeci známe z televize z Kouzelné školky, ale tady byl opravdický. Nezapomenutelný zážitek
si odnesly nejen děti, které s ním
společně na pódiu účinkovaly,
ale i všichni ostatní včetně nás
dospělých. Ještě jednou moc děkujeme dědečkovi Jeníka. Bylo to
bezva!
Teď už nás čeká loučení s kamarády, kteří půjdou v září do školy
a potom prázdniny.
Hodně letního sluníčka přejí
všem děti a učitelky z MŠ.

VÝLET DO PRAHY
Dne 7. 5. 2014 se uskutečnil školní poznávací výlet čtvrté
a páté třídy po památkách Prahy.
V 7:55 jsme se sešli před školou.
Paní učitelka nám rozdala pracovní listy s úkoly, které jsme
v průběhu exkurze měli vyplnit.
Pro Vaši bližší představu bych
zmínila tyto otázky: Dokážeš odhadnout délku a šířku Karlova
mostu? V jakém stavebním slohu
je postaven Chrám sv. Víta? V kolikátém století a kým začal vyrůstat Pražský hrad? A podobně.
V autobuse jsem si s holkami
našla místečko úplně vzadu na
tzv. „pětce“. Cesta byla dlouhá,
ale když jsme si povídaly a smály se, tak nám čas celkem rychle
utekl. Pan řidič nás vyložil u královských zahrad –Belvedéru. Zde
je to velice nádherné. Musí být
velmi obtížné zahradu udržovat.
Samozřejmě, že jsme došli až ke
„Zpívající fontáně“. Když jsme si
pod ni sedli a byli potichu, slyšeli

jsme fontánu opravdu zpívat.
Další naše kroky směřovaly
k Pražskému hradu, kde jsme
viděli střídání stráží. Viselo zde
i několik vlajek – pana prezidenta, česká, německá a vlajka EU.
Paní učitelka nám připomněla, co
jaká vlajka znamená a mohlo se
pokračovat dál, směrem k Chrámu sv. Víta. Tato gotická stavba je
opravdu velmi honosná a krásná.
I přes šílené davy jsme šli dovnitř.
Když jsme odcházeli z těchto
míst, zaujal nás nádherný výhled
na celou Prahu. Nádhera. Tolik
domů. Tolik věžiček. Už chápu,
proč jsme si ve škole říkali, že je
Praha stověžatá. Odtud jsme sešli
do Nerudovy ulice, kde jsme si
všímali domovních znamení. Nejvíce se nám asi líbilo „U Bílé labutě“ a „U Tří zkřížených houslí“.
Samozřejmě i „hostinec U Dvou
slunců“ odkud pochází Jan Neruda. Prošli jsme touto uličkou
a začalo malinko pršet. Naštěstí
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jsme mohli odbočit do MCdonaldu, kde jsme se před deštěm krásně schovali. Kupovali jsme, jedli
a všem nám moc chutnalo. Když
už jsme byli dostatečně nasyceni, dalším naším cílem byl Karlův most, Staroměstské náměstí
s Orlojem, místo uctění památky
27 českých pánů. Zde jsme měli
rozchod, který většina z nás využila k vyplnění pracovního listu.
Nakonec jsme došli až k Prašné

bráně a Národnímu divadlu. Bylo
to velice krásné. Do autobusu
jsme přicházeli hodně unaveni
a s bolavýma nohama.
My děti, moc děkujeme paní
učitelce Dikorasové, Ježkové,
Pichlové za čas, který nám věnovaly a za plno zajímavých informací. Moc se nám výlet líbil. Jistě
bychom si ho rádi zopakovali.
Anna Sládková

Ne, v roztržených silonkách se po Praze opravdu
nechodí zrovna nejlépe. Ale když si vám na
ruku sedne motýl, ono se na to celkem dobře
zapomíná. Abych vám to vysvětlila…., ve středu 30.
dubna jsme byli na výletě v Praze, v botanické
a zoologické zahradě. Výlet se vydařil, botanická
zahrada je hotový prales. Byla rozdělená na pár
částí – jedna byla polopoušť, jiná tropický deštný
les, další část zase zkrášlovali velcí tropičtí motýli,
kteří tam zrovna měli výstavu. Mohli jsme tak
vidět mladé motýly líhnoucí se z kukel, se snahou
roztáhnout poprvé křídla, ale to jim může trvat
i dvě hodiny, proto jsme příliš etap líhnutí neviděli.
Zato ti dospělí, kteří poletovali kolem nás, byli
skvělí. Jeden černo-zelený, druhý černo-žlutý,
jiný zářivě modrý. Samozřejmě tam byly i jiné
zajímavé věci než motýli, např. moc pěkné jezírko,
které bylo v průřezu prosklené a viděli jsme mnoho
pestrých rybiček. A k tomu všemu milý průvodce,
který nám všechno ochotně vysvětloval. Ale ať
nezaberu všechen prostor jen botanickou zahradou,
šli jsme také do ZOO. Ta byla také pěkná, hlavě
mláďátka, třeba roztomilá žirafka nebo slůně. Něco
jsme se tam naučili o pravěkých tvorech a viděli
zkameněliny. Nechybělo tam ani hřiště, takže se
všichni vyřádili. Výlet jsme ukončili u lachtanů
a pak už jsme jeli po tom zajímavém výletě domů.
A někteří ještě stihli pálit čarodějnici. Řekla bych,
že ten den jsme si užili všichni.
Karolína Hilmanová 8. třída
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Protože víme, že jedním z úkolů knihovny v moderním pojetí je péče o ty nejmladší čtenáře, poslední měsíce se provoz v knihovně točil zejména kolem spolupráce s místní základní školou.

Na návštěvu k nám zavítalo
několik jejích tříd i s pedagogickým doprovodem. Někteří žáci
se hned zaregistrovali a rozšířili
řady našich čtenářů, z čehož
máme samozřejmě radost.
Žáky první třídy jsme při jejich návštěvě navíc přihlásili do
šestého ročníku projektu Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR s názvem Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od
prvního ročníku školní docházky. V dubnu jsme byli naopak
my pozváni do školy, abychom

pasovali naše prvňáky na čtenáře. Akci pro ně zorganizovali
žáci devátých tříd a moc se jim
povedla. Program byl velice
pěkný a vtipný. Do třetice jsme
se s prvňáky sešli v květnu, a to
opět v knihovně, kde jsme jim
všem předali knížku Abeceda,
která je určena pro nejpilnějšího čtenáře.
Celkově lze říci, že spolupráce knihovny se školou je plodná,
a už nyní se těšíme na její pokračování v příštím školním roce.
Ještě víc by nás však potěšilo,
kdyby si děti našly na knížku čas
i o prázdninách a knihovnu na-

vštívily. To samozřejmě neplatí
jen pro děti!
Krásné počasí nám ale připomíná, že už se prázdniny blíží,
a s tím je spojeno i omezení půjčovní doby v naší knihovně.
Půjčovní doba na prázdniny
tedy vypadá takto:
Pondělí: 9.00–11.30 hod.
Úterý: 13.00–18.30 hod.
Čtvrtek: 13.00–18.30 hod.
Co se týče materiálních přírůstků, do knihovny nám za
poslední dobu přibyly především informační letáky a map-

Bolkov – perla regionu
Bolkovské údolí pronikající
od jihu jakoby do středu Černé
hory je mezi odborníky, tak širokou veřejností obdivující pestrost
a nedotčenost horské přírody, vyhledávanou oblastí. Flora i fauna
je zde nesmírně ceněna a hýčkána, zdejší biotypy jsou zaneseny jak v databázi KRNAPu, tak
v euroregistru NATURA 2000.
V době vrcholu vegetačního období přijíždějí sem početné skupiny znalců z dalekého vnitrozemí
i ZAHRANIČÍ, obdivují, chodí
takřka po špičkách, lezou po kolenou, lehají si a fotí, fotí, fotí….
(např. 31.5.2014 pořádá Česká
botanická společnost zájezd na
Bolkovská luka).
Na loukách, mezích, mokřadech zde roste bezpočet přísně
chráněných rostlin – prstnatec
májový, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, hořec tolitolitý…
Ve vrcholové části uzávěru údolí
jsou registrována 4 hnízdiště diamantu mezi opeřenci a to chřástala polního. Spatřit lze i jelena.
Čistota Bolkovského potoka vytváří ideální prostředí pro
pstruha, raka kamenáče, mihuli
potoční a vranku obecnou.
Mokřady – smilkové louky zde
vytváří ideální prostředí vzácných
druhových společenstev (jsou
prioritním předmětem ochrany
soustavy NATURA 2000).
Veřejnost má chabé informace o úžasnosti tohoto údolí. Je to
dluh, který je třeba řešit a informovanost neustále šířit, doplňovat a vylepšovat. Jestliže instituce
mající co do činění s tímto i my
všichni, kteří toto údolí miluje16

me, budeme tomuto napomáhat,
dostanou se informace do podvědomí většiny zdejší veřejnosti.
Snad potom pominou nájezdy
motorkářů na těžkých terénních
motocyklech křižujících za obrovského hluku chaoticky tento
prostor a vytěsňujících z něho
zvěř a ptactvo !!! Tyto se zpět těžko vracejí a někteří už vůbec. Měli
bychom my všichni při každém
setkání s jezdcem na zabláceném
terénním motocyklu říci: „ Proboha kdes jezdil, snad né zase v Bolkovském údolí, ty neumíš zajet
do Rudnické rokle nebo si snad
myslíš, že žiješ na Sibiři nebo na
Kamčatce ?“
Naučili jsme se velice rychle
konzumovat veškeré výdobytky
a produkty západních civilizací,
ale dodnes neumíme ani napodobit jejich respekt k přírodě a daným pravidlům. My jim v tomto
směru pouze závidíme, ale doma
stále upřednostňujeme uspokojování svého ega naprosto bez
ohledu na cokoliv. Je to odraz duchovna každého z nás, ale i dluh
historický. Obyvatelé po mnoho
generací pevně provázaní s přírodou byli násilně vysídleni a zpět
toto propojení obnovovat bude
trvat velmi velmi dlouho. Musíme
začít každý sám u sebe a pokusit
se apelovat i na své okolí. Prosím,
snažme se všichni všemi prostředky a při každé příležitosti tomuto napomáhat. Praotec Čech
nám nenadělil ani moře, ani Alpy,
ale obklopil nás horami a Krkonoše patří k těm nejkrásnějším.
Hýčkejme je proto, užívejme si
jejich krás a nebuďme již nikdy
barbary.

ky rudnického okolí. Ty jsou
návštěvníkům zdarma k dispozici. Knihovna se tak vymaňuje
z funkce prosté půjčovny knih
a posiluje svoji moderní roli informačního centra obce.
Přejeme všem čtenářům
krásné léto a těšíme se na každou vaši návštěvu, v létě i během roku.
Roman Turyna za knihovnu
a Edita Horní za MO OÚ

www.pratelebolkova.cz

Děkuji vedení obce, které významně podporuje snahy o zachování přírodních krás na svém
území a je v tomto směru stále
více a více aktivní. Velmi si toho
važme.
Lubomír Jíra
jednatel občanského sdružení
Přátelé Bolkova

chřástal polní
mihule
potoční

pětiprstka žežulník

vranka obecná

hořec tolitovitý

prstnatec
bezový
prstnatec májový
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Sedm kulí v Sarajevu
Letos v červenci uplyne sto let od
vypuknutí 1. světové války (původně zvané Velká válka), která
neměla v rozsahu hromadného
ničení a v počtu lidských obětí
obdoby. Během čtyř válečných
let bylo zabito téměř 10 milionů vojáků, ztráty na civilním
obyvatelstvu činily téměř 7 milionů. Čechů bojujících na obou
stranách fronty padlo kolem
138 tisíc. Pomníčky padlých,
rozsetých po celé Evropě, naši
republiku nevyjímaje, válečnou
tragedii z let 1914 až 1918 připomínají dodnes. Stávaly i v naší
obci a nesly jména 131 padlých
místních občanů. Z pěti pomníčků se však na našem katastru zachoval jen jeden - ten na Bolkově.
Nahlédněme tedy do varovného
zrcadla historie a připomeňme
si to nesmyslné válečné šílenství.
Evropa
na počátku 20. století
Evropa žila na počátku 20. století
v neustálém napětí. Hlavně na Balkáně. Sotva jeden konflikt skončil,
rýsoval se nový. Velké evropské státy
se rozdělily do dvou nepřátelských
bloků. První blok tvořily ústřední
mocnosti Německo a Rakousko-Uhersko, do druhého bloku, zvaného Dohoda, patřila Francie, Velká
Británie a Rusko. Zvláště Německo
hledalo vhodnou záminku k rozpoutání války. Dokončovalo zbrojení a zdálo se mu, že nastává vhodná
chvíle k zahájení boje za světovládu.
Vzájemné napětí mezi velmocemi
vyvrcholilo po 28. červnu 1914, kdy
byl v hlavním městě Bosny a Hercegoviny Sarajevu srbským nacionalistou Gavrilo Principem zabit
následník trůnu, rakouský arcivévoda František Ferdinand d‘Este
i s manželkou Žofií. Sedm kulí v
Sarajevu, nebo-li atentát na budoucího vladaře, posloužilo jako záminka k rozpoutání 1. světové války.
Vyhlášení války
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko,
podněcováno
Německem, malému Srbskému
království válku. Stařičký mocnář
František Josef I. nechává uveřejnit své pověstné prohlášení „Mým
národům“ a do poloviny srpna byl
německo-rakouský Dvojspolek ve
válce se všemi dohodovými mocnostmi. 3. srpna Němci napadají
Francií. Bleskovou válkou, vedenou přes neutrální Belgii, ji chtějí
rychle pokořit a soustředit se na
boje s Ruskem a Velkou Británií.
Postupně bylo do války vtaženo 38
států. Původně rakousko-srbský
konflikt tak přerostl ve světovou
válku. Koncem srpna vyhlásilo
válku Německu také Japonsko
a obsadilo jeho pronajatá čínská

území. Boje na evropských frontách přecházely v zákopovou válku.
Místo razantního postupu pozemních vojsk, směřujícího k rychlé
porážce protivníka, nastupovaly
dělostřelecké a letecké souboje.
Výsledkem bylo posunutí fronty jen
o několik set metrů a obrovské ztráty na lidských životech. Obě strany
používaly k hromadnému ničení
protivníka nejnovější techniku –
kulomety, minomety a tanky, vzducholodě, letadla.
Východní fronta
v roce 1914
Na východní frontě skončil nástup ruských vojsk proti německé
armádě po počátečních úspěších
katastrofou. Ruské armády byly
koncem srpna a začátkem září
v oblasti Mazurských jezer obklíčeny a zničeny. Němci vzali do
zajetí 150 000 tisíc ruských vojáků.
Naproti tomu rakousko-uherská
armáda v Haliči Rusům neodolala
a ustoupila až ke Krakovu. Koncem
roku 1914 zde obě armády volí zákopovou válku.
Jižní fronta
Na jižní frontě se utkala rakousko-uherská armáda se srbskou. Počáteční úspěchy silnější
a lépe vyzbrojené rakousko-uherské armády vystřídaly od prosince
1914 ústupové boje a dělostřelecké
přestřelky. Srbské armádě se podařilo za pomoci francouzských
dodávek zbraní a munice vytlačit
nepřítele ze země. Do podzimu
1915 vládl na srbské frontě víceméně klid.
Válečné události
roku 1915 a 1916
Na západní frontě se tvrdě bojovalo u města Arrasu. Bojů se zúčastnila i česká rota Nazdar jako součást francouzské cizinecké legie.
V dubnu 1915 použili Němci poprvé v dějinách u belgického města
Ypry (Ieper) chemickou zbraň. Do
francouzských zákopů vypustili oblak chloru. 15 000 vojáků bylo najednou vyřazeno z boje. V květnu
1915 vznikla v Evropě další fronta.
Itálie, která byla původně členem
Trojspolku, přešla k Dohodě a vedla boje proti bývalému spojenci.
Rakousko-italská fronta tak vázala značné síly rakouské armády.
K Trojspolku se připojilo Bulharsko. Srbové byli obklíčeni a poraženi. Němci a Rakušané obsazují
západní Ukrajinu, Bukovinu,
část Běloruska a Litvu. Koncem
února 1916 začaly nejtěžší boje na
západní frontě. Německá armáda
vedla boje na řece Marně, pokusila se dobýt i strategicky významnou pevnost Verdun. Boje trvaly
až do prosince 1916 a vyžádaly si
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600 000 padlých na straně Německa a 360 000 na straně Francie. Aby
oslabila německý tlak na Verdun,
zahájila francouzsko-anglická armáda ofenzivu na řece Sommě.
V této bitvě, trvající od července do
listopadu 1916, byly poprvé ve válečné historii použity tanky (zatím
bez valného úspěchu). Ani krvavá
jatka na Sommě nepřinesla žádné
z válčících stran výrazný úspěch.
Zahynulo tu na 1 300 000 lidí.
Ruská ofenziva
I Rusko se snažilo ulehčit Francouzům situaci u Verdunu a v létě
1916 zahájilo rozsáhlou ofenzivu
proti rakousko-uherské armádě.
Ruská vojska opět obsadila velkou
část Haliče a Bukoviny. V sedmnáctém roce se ruských bojů zúčastnili
i českoslovenští legionáři. Vyznamenali se v bitvě u Zborova, a nejen tam.
Bojovali i na západní a jižní frontě.
O jejich úspěchy se opíral T. G. Masaryk při sjednávání budoucího samostatného československého státu.
Vstup USA do války
V dubnu 1917 vstoupily do války po boku Velké Británie a Francie Spojené státy americké. Německo totiž vyhlásilo neomezenou
ponorkovou válku a torpédovalo
bez výstrahy všechny lodě, které
směřovaly do britských a francouzských přístavů, mezi nimi i obchodní lodě americké.
Hrozba
sociální revoluce
Během bojů se ani jedné válčící
straně nepodařilo rozhodnout válku
ve svůj prospěch. Válka se přenesla i na Indický a Atlantický oceán.
Přicházela únava, zásobování vojska
na frontách a civilního obyvatelstva
v zázemí činilo vládám obrovské
potíže. Veškeré hospodářství bylo
kontrolováno státem a podřízeno
potřebám fronty. Polovina dospělé
mužské populace byla vržena do války, práci v zázemí obstarávaly hlavně
ženy, starci a někdy i děti. Bída, hlad
a smrt demoralizovaly společnost.
Zvyšujícím se utrpením se široké
masy obyvatelstva začaly radikalizovat. Hrozily sociální revoluce.
Ruská revoluce a pád
východní fronty
V Rusku odpor k válce vzrůstal.
Třicet měsíců bojů na východní frontě se projevily demoralizací vojska
a nespokojeností obyvatel. V únoru
1917 lidé svrhli v Petrohradu samoděržaví (cara). Nová vláda vyhlásila
republiku a občanské svobody.
Zároveň prohlásila, že hodlá pokračovat ve válce do vítězného konce.
Proti však byly nejchudší vrstvy vedené bolševiky. Ti 7. listopadu 1917
zbavili moci buržoazní Prozatímní

Památník obětem 1. světové války
na Bolkově
vládu a nastolili sovětskou republiku. V březnu 1918 uzavřeli v Brest-Litevsku s Německem separátní
mír. Získali tak, za ohromných materiálních a finančních ztrát, oddych
k řešení svízelné vnitřní situace. Východní fronta přestala existovat.
Konec války
Německá vojska se z Ruska
v počtu jednoho milionu přesunula
na západní frontu. Němci se znovu probojovali až k břehům řeky
Marny a z těžkých děl odstřelovali
Paříž. Dále se však nedostali. Celková vyčerpanost, vzpoury a dezerce vojáků, nedostatek surovin brzy
válečnou situaci obrátily. Dohodová
vojska s čerstvými americkými silami přešla do protiútoku a postupně
vytlačovala Němce z okupovaných
území. Situace se radikalizovala
uvnitř ústředních mocností. Rakousko-uherská monarchie se
v říjnu 1918 rozpadla, v Německu
vypukla revoluce, císař abdikoval,
nová vláda kapitulovala a 11. listopadu (v 11 hodin) 1918 uzavřela
s představiteli Dohody příměří.
V lednu 1919 byla ve Versailles u Paříže podepsána mírová smlouva. Evropa ztratila dominantní postavení,
hlavní světovou mocností se stávají
Spojené státy americké. Zaniká
Rakousko-Uhersko, carské Rusko, Německé císařství a Osmanská
říše. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko
a Maďarsko. Vytvořeny byly nové
státy, Polsko, později Jugoslávie.
Mír sjednaný ve Versailles byl však
příliš křehký, vratký, a tak vytvářel
základy příštím konfliktům. Ty se za
dvacet let přetavily v krutou 2. světovou válku s mnohonásobně většími oběťmi. A dnešní svět? Zbraně
v něm haraší stále, viz Ukrajina,
viz arabský svět! Po stavění nových
válečných pomníčků však rozumní
lidé rozhodně netouží. Vždyť přece
válka? Válka je vůl! Co říkáte?
Stanislav Wajsar
17
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V JEDNÉ SEZÓNĚ DVA POHÁRY
... pokračování ze str. 1
Jaká byla sezóna 2013/2014?
Úspěšná. Vyhráli jsme šestý
ročník Hostinské florbalové ligy
a poté i Východočeský superpohár s vítězem Hradecka FBC Tornados. V základní části soutěže
jsme skončili třetí, v semifinále pak
zdolali ve vyrovnaném duelu „Legendy“, ve finále Vrchlabí a v dramatickém boji o Superpohár jsme
až na samotné nájezdy udolali domácí Tornados. Zlomovými byly
nejspíše zápasy s Legendami...
Co rozhodčí?
Už to vidíme s odstupem. Byli
jako hráči. Některé zápasy se jim
nepovedly.
Stačíte během utkání vnímat
povzbuzování a vůbec přítomnost
fanoušků (fanynek) v hledišti?
A jak. A chtěli bychom jim za
to moc poděkovat. Ti nejvěrnější
jezdili pravidelně do Hostinného,
doprovázeli nás i na Superpohár
do Hradce. Je radost hrát s takovým povzbuzováním v zádech.

Superpohár má za sebou dva
ročníky. Byl to dobrý nápad?
Určitě. Má svoji atmosféru
i prestiž. Vždyť se jedná o titul
nejlepšího florbalového celku neregistrovaných v celém kraji.
Florbal je už pár let sportem na
vzestupu. Co za tím stojí?
Jedná se o napínavý kolektivní sport – a finančně nenáročný.
Zato plný dramatičnosti, osobních soubojů, navíc hokejka
a míček, to spolu a k nám vždycky
patřilo.
Hokejka je vizitkou hráče a míček
nepřítelem?
Odpovím jinak. Na superpohár s námi přijeli dva nejmenovaní hráči – jeden bez hokejky
a druhý bez bot – a taky se to
zvládlo. Hokejka se dá navzájem
půjčit, míčkem to pěkně bolí a zůstávají modřiny. Někde jsem četl,
že vystřelený florbalový míček
je dokonce rekordmanem svého
druhu.
Stále ještě hrajete bez trenéra?

Už jsme si nějak přivykli. Bez
trenéra, bez tréninků, bez nácviků, nákresů a elektronických
tužek… Koučuje třeba ten, kdo
je zraněný. Na soupisku se může
zapsat 21 hráčů, nejčastěji hrají
tři pětky (plus brankář). Kdo přijde, nastoupí. Když jde do tuhého
nebo do finále, stáhneme to na dvě
pětky. Páteř bývá stejná – vzadu
zkušený Jindra a kapitán Štemberka, hru tvoří a zakončují Víšek,

Hylmar, Šejnoha. Dveře k nám
jsou otevřené, každý si zahraje!
S jakým cílem na podzim do nové
sezóny?
Zvykáme si a je to příjemné.
Takže cílem zůstávají medaile
a třeba i poháry. A provokovat
soupeře s tím, že jsme zase po půl
roce vytáhli hokejky.
Václav Chadraba

SKLÍZÍME, CO JSME ZASELI
V případě rudnické kopané
platí slova titulku v tom dobrém. Fotbalová pravda to připomíná léta – přestupuje se
z lokálky do rychlíku, od malých v přípravce přes žáky a dorost až do dospělých.
A když se daří je vystaráno. Jarní část letošní
sezóny to jenom potvrzuje. Podzimní výsledky poznamenala skutečnost, že se měnily
kádry a také sestavy.
A než si to sedlo, zaznamenávali jsme porážky a zklamání. Ale
s jarem jsme vítězili…
Přípravka představuje fotbal v malém. Doslova. Malé hřiště, malé
branky, menší počty,
lehčí míče. Velké je ale
nadšení. To platí o vedení (Josef Rudolf, Petr
Balog, Michal Parasič)
i o hráčích. Samozřejmě, že panují viditelné
rozdíly ve výkonnosti,
mužstvu vládnou jednotlivci,
jedni už myslí fotbalově, druzí
mají problém trefit míč. Pravdou
ale zůstává, že naše přípravka
se s jarem uvelebila v tabulce na
medailovém umístění. V červnu mistrovské zápasy vrcholily
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a tak není možné připomenout
konečnou tabulku.
A z přípravky k žákům. Páni
kluci, to už je jiná fotbalová
káva. A když se ještě nastoupí
v nových dresech (Generali,

turnaj, na kterém žáci změří své
síly se zdatnými soupeři.
Snad nejviditelnější posun
zaznamenal v průběhu sezóny
a v herním projevu dorost. Na
podzim ještě jedno velké trápení

OÚ) je zaděláno na slávu. Jarní
postavení takřka na samotné
špici soutěže, jako ocenění práce lidí kolem (Jaroslavové Čáp
a Kobr) i umění žákovských
fotbalistů je také pozvání z Hostinného na letní mezinárodní

a často citelné brankové příděly.
Důsledkem pak byla v jarních
termínech účast ve skupině jen
o umístění a ne o postup. Ale
párkrát pomohl z áčka David
Čáp, pravidelně nastupovaly dvě
posily z Lánova a body začaly

přibývat podobně jako vzestup
v tabulce. Zlepšení výkonnosti
zaznamenala také divácká obec.
Zvětšoval se zájem i návštěvnost.
K sebevědomí připočítejme také
nové žluté dresy. Vedení Tomáš
Hájíček, Pavel Cerman.
Na konec to nejlepší?
V čase uzávěrky zbývají
ještě dvě kola do finiše
a tabulka je velice vyrovnaná. Náš původní
náskok se rozplynul,
štěstí se odstěhovalo
s nastřelenými tyčemi
a zraněním hráčů. Za
ztrátami bodů tak stojí
vynucené změny v sestavě i nepříliš bohatá účast
na trénincích (a I.B třída
to vše vyžaduje). Když
už je také řeč o personáliích uveďme, že po
předlouhých
letech
skončil ve funkci vedoucího mužstva Míra
Housa a nový realizační
tým trenéra Sucháně se
dával dohromady. Hráčský kádr bude postupně
obměňován a zákonitě omlazován. Jak rychle a s jakou kvalitou
záleží na mnoha věcech.
P. S. Připomenutí jmen obětavců není náhodně. Jsou to ti nejdůležitější!
Václav Chadraba
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Orientační běžci
do toho šli na jaře naplno
Už na nás klepe léto roku 2014
a ani letos Vás neochudím o informace ze života orientačních běžců. Letos už jsme toho odběhali
celkem dost. Z těch největších
závodů v rámci České republiky
je za námi mistrovství ve sprintu
a mistrovství v nočním orientačním běhu. Zde nás zajímaly hlavně výsledky juniorky a reprezentantky Lenky Svobodové. I když
jí letos čekají náročné školní
povinnosti, na těchto důležitých
republikových závodech se jí dařilo. Noční s přehledem vyhrála
a ve sprintu skončila na druhém
místě, pouhých devět vteřin od
zlata. O vítězství ji připravila více
než půlminutová chyba ve druhé
půlce závodu. Perfektní bylo i její
vystoupení na závodech žebříčku
„A“, tedy v nejvyšší republikové
soutěži, kde momentálně drží
třetí příčku, byť nemá odběhány
všechny závody.
Z významných výsledků nelze
opomenout ani ty od Stáni Kutáčkové v kategorii D65. Ta do
letošní sezóny vtrhla jako drak.
Na kontě už má několik vítězství
v oblastních závodech a hned
dva tituly mistryně oblasti a to

ve sprintu a na krátké trati. Její
jméno již vzbuzuje u soupeřek
respekt.
Do letošních tréninků a závodů se zapojila taky rodina Lazákových. Rozhodli se, že neporuší
tradici sportu v rodině a převzali
štafetu závodění po svém synovi
Tomášovi. Rodiče, Šárka a Jan,
začali v kategorii příchozích a jejich nejmladší syn Honzík se zatím učí s mapou na fáborkových
tratích.

Všichni běžci z Rudníku se
zúčastnili velikonočního soustředění ve Sklárně. Během čtyř dnů
stihli celkem sedm mapových tréninků a naběhali několik desítek
kilometrů.
Kromě závodění máme za sebou i první letošní pořádání. Na
státní svátek (1.5.) jsme v Bernarticích na Rybníčku přivítali
na sedm set závodníků. Připravili
jsme zde závod pro celou východočeskou oblast. S organizací

www.ltu-ob.cz

nám velice pomohli členové
TJ-Ski Rudníku, tímto jim ještě
jednou děkujeme. Pár dní na to
jsme v Janských Lázních pořádali
Přebor škol a již nyní připravujeme další závod, tentokrát celorepublikový, který se bude počítat
do žebříčku „A“. Půjde o závod ve
sprintu a bude se konat v Hostinném 13. 9. 2014 odpoledne.
Za oddíl OB Lokomotivy Trutnov
Jana Ulahelová

favorit sraz 2014
Za ne příliš vydařeného počasí se konal 1. krkonošký cyklistický Favorit sraz. Na zrenovovaných
kolech, vyzdobených pamětní samolepkou srazu,
vyrazilo na trasu 10 nadšenců směr Dolce u Trutnova. Bez větších potíží jsme dojeli k místu
občerstvení na Severku. Jen co jsme se
posadili, začal vydatný a vytrvalý déšť.
V pozdních odpoledních hodinách
pro nás přijela dodávka, abychom
v suchu a bez nachlazení dorazili
zpět do Rudníku. U Kellerů jsme
dohodli, že na podzim opět oprášíme naše veterány a společně vyrazíme po
stopách Favorit srazu, doufejme za lepšího
počasí.

http://skirudnik.rajce.idnes.cz

Josef Hylmar

29 : 1
To není žádná tajná šifra zakletá do matematického zápisu,
ale výsledek jednoho fotbalového
utkání a to dokonce o mistrovské
body. V krajské soutěži dorostu
zvítězil tímto poměrem na domácím hřišti Rudník nad Janskými Lázněmi. Proč se ustavilo
tak neuvěřitelné skóre žádající
si zápis do rekordních tabulek?
Hosté přijeli totiž jen se sedmi
hráči (a fotbal jak je všeobecně

známo se hraje v jedenácti) a do
branky postavili za trest toho
nejmenšího, který v dosavadní
kariéře chytal nejspíše lelky.
Prvních deset minut ještě domácí ve svých žlutých dresech nedali gól, jen doráželi jako sršni
na branku soupeře. Pak spustili
brankostroj. Matematika napovídá, že skoro třicet gólů na devadesát minut hrací doby rovná
se jeden míč v síti na tři minuty.
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S lavinou se jen stěží vyrovnával
hlasatel a celkem selhala informační světelná tabule, která
umí snad jenom čísla do desítky.
Nejdříve si chtěl dát každý gól,
nakonec šlo o to, aby se zapsali mezi střelce všichni včetně
náhradníků i brankářů. Až na
jedinou výjimku se cíle podařilo
dosáhnout.
Fotbal za moc nestál, protože
převaha byla velká, převeliká –

šlo jenom o neplánovaný trénink.
Mezi diváky se diskutovalo, proč
hosté vůbec přijeli s takovým souborem hrát, proč raději nezůstali
v restauraci na hřišti v Jankách,
proč se jeden z těch mohykánů
jako nezranil a zápas by musel
být ukončen (v šesti se hrát fotbal
nedá). Jenže nedohrát či nehrát
rovná se pěkná pokuta. Tak raději vraždění neviňátek…
(aba)
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Hamáčková Helga, Štěpová Mária, Bobočka Petr, Štěpánková Libuše, Zintlová Věra, Urban Karel.
Srpen: Bénová Augusta, Špička Miroslav, Klimešová Helena, Vik Václav, Kos František, Svoboda Ladislav, Jirušková Olga, Kopecký František, Beneš Jaromír, Vávrová Helena.
Září: Kosová Gabriela, Barátová Ludmila, Střížek Václav.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu!
NAROZENÍ
Hák Matyáš, Putrovec Matěj, Mertlíková Sofie, Kracík Šimon, Stuchlíková Nela. Vítáme Tě na svět!
ÚMRTÍ
Čechová Zdeňka, Hynková Vlastislava, Pospíšil Miloš, Kaplanová
Jana, Benedová Anna, Bulejová Eva.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Vítání občánků dne 19.3.2014 – zleva: Šulc František, Hájková Lucie,
Lhotová Rozárka

Jana Janovská, matrika

Soví vrch poprvé
Ano, byla jsem na Sovím vrchu poprvé. Uznávám, je to ostuda, když je
člověku tolik a žije v Rudníku s nějakou tou pauzou od narození. Pravda, Soví vrch znám, ale jen od vidění. Tolik let jsem ho vídala cestou
do školy, občas i ze školy(?) (vy nechodíte pozadu???), později při návštěvách obecního úřadu, pošty, z autobusu, z auta a hlavně od Křížku. Pamatuji les, paseku, spáleniště a léta sleduji, jak mu znova roste
„kožich“. A pak jsem si všimla zábradlí. Kde je zábradlí, bude pěšina.
Tam bych se chtěla podívat!. Ale – jednou nebyl čas, jindy byl nečas,
a když už by to šlo, běhal tam vlčák. Přeci se nenechám kvůli zvědavosti pokousat! Až dnes, návštěva obecního úřadu byla rychlá, mám čas,
počasí jak z kalendáře, pes nikde, tak jsem vyrazila vzhůru! Jen doufám, že na Hadí stezce hadi nebudou (těch se bojím jen o trochu méně
než psů). Stoupám, fotím, sedám na lavičky a zase stoupám a fotím
a lesem se ozývá tiché „óóó“ a „jééé“ a „páni“. No, co bych Vám povídala – bylo mi tak dobře, TAK DOBŘE! Děkuji Vám, nadšenci, moc
pěkně jste to udělali. A až se někdy budete nudit a dostanete chuť k podobně bezvadné práci, tak věřte, že znám jednu smutnou studánku,
kde býval hustý les, vůkol jenom kopřivy a nikde žádný vřes …

Vítání občánků dne 29. 5.2014 – zleva: Hák Matyáš, Roučová Sofie,
Kaplan Jeremiáš, Linhart Frederik

Osobní poděkování
Dne 12. 5. 2014 jsem u rybníka ve Fořtu ztratil mobilní telefon.
Chtěl bych touto cestou poděkovat slečně Janě Chudové z Rudníku za nalezení a vrácení telefonu. Za její poctivost, která se v
dnešní době velice málo vidí, a o to více cení.

Jitka Trejbalová

Miroslav Rejl st., Čistá

Kalendárium kulturních, společenských a sportovních akcí 2014
5.–6. 7.

Mistrovství ČR v cross country OPEN
2014 CAMS

Rudnická rokle

www.motocams.cz

16. 8.

Indiánský bivak

TJ - Ski Rudník

dobrodružný návrat na Divoký Západ
pro malé i velké (U Křížku)

19. 7.

Den otců

o.s. Domov - pro náš Rudník

4 ročník tradičního klání. Bude se
konat u OÚ Rudník

23. 8.

Nova Motocross Cup

Rudnická rokle

www.novamotocross.com

6.9.

Selské klání

o.s. Domov - pro náš Rudník

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

13. 9.

Den psích sportů

Základní kynologická organizace
Rudník

ukázky psích dovedností (kynologické
cvičiště Terezín)

6. 9.

Tradiční závod – XXII. ročník MOTOKROSU „Rudnická rokle“ / Přebor
SMS Motokrosu Pardubice

Rudnická rokle

http://smspce.wz.cz

26.–27.9.

Svatováclavské slavnosti

obec Rudník

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

říjen

Drakiáda

TJ - Ski Rudník

tradiční pouštění draků

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

rvní červnový víkend. Nedělní ráno je
slunečné a poklidné. Stojím na verandě
a dívám se na silnici. Za ní potok nezúčastněně teče mezi stromy a přes vysokou trávu na březích je sotva vidět. Jeho loňské
řádění je zaznamenáno na stěnách domů i garáží,
na plotech některých chalupářů. Sem tam projede
auto, někde naproti pod kopcem se ozývá pila, jinde sekačka či křoviňák. Ženské chystají sváteční
oběd, skoro idylka. Kdoví kolik lidí vzpomene, že
je to právě rok, co jsme stáli v němém úžasu bezmocně nad vodním živlem. Vynášeli lidi, nábytek,
peřiny, televize i domácí mazlíčky. Zachraňovali
cennosti i hlouposti. Kolikrát jsme od té doby slyšeli a vyslovili věty o tom, že ještě jednou… A půjdeme do paneláku, do pečováku, ke mladým do
města nebo kamkoli – jen pryč od vody.
Čas je zvláštní patron, rok je málo i příliš. Stopy
jsou patrné, jizvy nezhojené.
Václav Chadrabav

2013

Při vzpomínce na loňskou povodeň si říkám jak ten čas letí.
Už tomu je rok? Je.
A mě velmi těší, že se za ten čas
udělal velký kus práce. Udělala
ho obec prostřednictvím svých
úředníků a zaměstnanců. Nebýt
jich, tak určitě nemáme k dispozici takové finanční prostředky na
obnovu jako máme teď. A co mě
těší obzvlášť? Skutečnost, že nám
ty vybojované finanční prostředky
okolní města závidí. Bez práce však
nejsou koláče! A do třetice mě těší,
jaký obrovský kus práce odvedli
lidé při odstraňování škod na domcích, zahradách a prostranstvích
kolem potoku Čistá. Po celý rok,
pokaždé, když jedu do práce nebo
z práce, maje obrazy ničivé vody
v živé paměti, sleduji, jak se situace
mění k dobrému. Mám radost, že
to v Rudníku žije. Občas mě však
i napadne, jak by to tu vypadalo,
kdyby žádná povodeň nebyla.
S „výročím“ roku po povodni přišla Česká televize. Chtěla
natočit krátkou reportáž „Rok

poté“. Z loňské zkušenosti vím,
že zájem seriozních médií nám
pomohl, tak proč toho nevyužít?
Natočila se krátká reportáž, která ve finále byla vteřinovou záležitostí ve vysílání. Byl jsem k ní
zprvu skeptický, ale přinesla své
ovoce. Přišlo mi pár SMS a emailů od lidí, kteří nám pomáhali.
Psali, že je skvělé nás (obec) zase
vidět v televizi a hlavně, že jejich
práce nebyla zbytečná. Třeba se
zase některé záležitosti okolo dokončení úprav koryta potoka Čistá dostanou do pohybu.
Co mě však po roce od povodně mrzí, je přístup a chování
některých spoluobčanů. Opět
je u břehů skladováno dřevo, na
břehy a do koryta se sype kdejaký nepořádek. Povodňová komise prošla všechny toky v obci
a vyzvala občany k odstranění
zjištěných nedostatků. Bohužel
se v řadě případů nic nezměnilo
a nepořádek tam trvá. Nechce se
mi věřit, že bychom byli nepoučitelní.
Jirka Stuchlík

2014

Na následující dvoustraně si můžete prohlédnout, jak to v Rudníku vypadá „rok poté“ – fotoreportáž Anděly Veselé.
Více fotografií najdete na http://anves.rajce.idnes.cz/Rok_pote..../
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Rudník a Sopotnice
Jak vůbec vznikly kontakty
mezi dvěma obcemi, které leží
vzdáleně každá v jiném kraji?
Spojily je stejné problémy a podobné starosti. Jaké? Vysvětlím. Starostu Honzu Antuška
jsem poznal asi před dvěma
lety, neboť naše přítelkyně
spolu hrají volejbal. A tak při
čekání až děvčata vyhrají svůj
zápas, se řeč točila okolo našich obcí. Kdo má jaké starosti,
co sbor dobrovolných hasičů,
jak se vede fotbalovému týmu,
co je vše potřeba opravit v obci
a kde na to stále brát peníze.
Letos v létě jsem chtěl Honzu
pozvat, aby viděl, jak vypadá Rudník rok po povodni. Osud nás ale
svedl k setkání o něco dříve. Bylo
to týden před naším ročním „výročím“ povodně. Tehdy se Sopotnicí
bleskově prohnala ničivá voda.
Volám Honzovi, co se děje, že jsem
něco slyšel v rádiu. Dozvídám
se, že jejich povodeň měla velice

podobný průběh jako v Rudníku.
Z ničeho nic se v malém potůčku
valila obrovská masa vody a vyplavila 15 domů. Jak rychle přišla, tak
i rychle odešla. Nabídl jsem mu
pomoc. Říkal, že nic nepotřebují.
Máme tu hasiče a vše si uklidíme.
Položil jsem telefon a přemýšlel
nad tím. Vždyť takhle přesně jsem
se choval já loni. Nic nepotřebujeme, vše zvládneme a lidi si vzájemně pomohou. Dnes vím, že to bylo
naivní a hloupé, ale v tom zmatku
si to člověk ani neuvědomí. Celý
den jsem nad tím přemýšlel. Po
práci jsem doma neměl stání a vyrazil do Sopotnice. Když už nic
jiného, tak jim pomohu alespoň
radou. Cestou se mi před očima jevily obrazy loňské povodně u nás.
A ty se staly při vjezdu do Sopotnice opakovanou skutečností.
Viděl jsem zatopenou silnici a po
vozovce a z břehů valící se vodu.
Ta poškodila i několik domů a rodinných domků. Zastavil jsem pod
školou a volal Honzovi. Jsem na

zastávce a čekám, až přijedeš. Za
chvilku se objevil v montérkách
a holínkách. Co mě potěšilo? Na
tváři mu nechyběl úsměv. Ukázal
mi místa, kudy se prohnala voda.
Cestou na dětské hřiště míjíme
dům, kde lidi vše vynášejí a suší.
V ten moment jsem měl jasno.
Sopotnice potřebuje pomoc, a to
co nejrychleji. Teď už Honza neprotestoval. Zavolal jsem Alešovi.
Jsem u kamaráda starosty Sopotnice, obec poničila blesková povodeň a potřebují pomoc. Vyjmenoval jsem věci, které máme u nás na
skladě po loňské povodni a které
tady potřebují. Domluvili jsme se,
že jim je zítra dovezeme. Tady měli
pouze dva vysoušeče a tři lahvičky
Sava! Bylo mi hodně smutno, že
se o ně nikdo nezajímá. Cestou
zpátky jsem lidi z obecního úřadu
telefonicky vyzval, aby zítra přišli
do práce o něco dříve. Nikdo neřekl ne a ve smluvený čas se auto
a vozík plnilo Savem, rukavicemi,
hadry, kbelíky, hráběmi, lopata-

mi, kolečky, apod. Přibalili jsme
k zapůjčení i čtyři wapky a vyjeli
k Sopotnici. Tam jsme potřebný
materiál předali a přidali ještě
rady, kam se všude musí zavolat,
co a jak je potřeba udělat a jakých
chyb je nutné se vyvarovat.
Po dvou dnech jsem zavolal
Honzovi, zda je ještě třeba něco
dovézt. Tentokrát už mu věřím,
že nic nepotřebují. Překvapil mě
však sdělením, že Rudník byl jediný, kdo jim pomohl. Nechce se
mi tomu vůbec věřit. Při natáčení
reportáže Českou televizí o loňské povodni v Rudníku jsem se
neubránil a informoval je o situaci v Sopotnici. Sám už moc dobře
vím, že to co nemá mediální podporu, jako by ani nebylo nebo se
nestalo. Kupodivu informace zabrala, ba vznikla i reportáž o rudnické pomoci Sopotnici. A světe
div se, pomohlo to. Po odvysílání
reportáže v televizi jsem hrdý na
to, že jsem z Rudníku.
Jirka Stuchlík
Reportáž najdete v archivu
České televize ČT24 – Regiony
– Pardubický kraj – 12. 6. 2014
Vyplavené Sopotnici pomohl jen
Rudník vytopený loni

Rudník
Náchod
Hradec Králové
Sopotnice

Žamberk

Zdravím.
Když jsem včera 14. 6. 2014 v rádiu
Černá Hora zaslechla jméno naší vesnice,
zbystřila jsem.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se
doslechla, že naše obec zaslala pomoc při
povodni obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí.
Vím z vlastní zkušenosti, že jsme se ještě sami nevykopali z povodní z roku 2013
a přitom dokážeme, resp. vedení naší obce,
myslet a pomáhat jiným.
Jsem HRDÁ na to, že jsem občankou
Rudníku, že jsem se zde narodila a přeji si,
aby elán a chuť do práce tomuto vedení
vydržela co nejdéle. Věřím, že je to možné.
Nikdy v obci nebylo tolik akcí jako nyní,
tolik zájmu o občana a jeho problémy, tolik pomoci.
V roce 2000, kdy obec také postihla
povodeň, sice ne taková jako vloni, ale i tak
jsme například my, měli vodu i v domě, tak
vedení obce a nikoho nezajímalo, zda něco
nepotřebujeme a nemusela to být finanční pomoc. Prostě vedení obce tenkrát ani
nedokázalo občany varovat, až bylo pozdě.
To píši jen pro porovnání.
Proto Vám všem ve vedení obce přeji
hodně zdraví, sil, pohody a štěstí do dalších určitě nelehkých let.
Alena Jerjeová-Havelková
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