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ŠKOLNÍ ZVONEK PROBRAL I JANA AMOSE
… rozuměj Komenského…
hledícího na ten mumraj spojený
s 1. zářím z portrétu na stěně. Pár
minut po osmé hodině se začali
školáci řadit podle tříd na prostranství rozlehlé chodby, která
připomínala slavnostní aulu.
Nejblíže k řečníkům ti nejmenší,
vzadu nejzkušenější a otrlí, které
nemohl jen další z prožívaných
začátků školního roku nijak rozházet. Venku pršelo a jak se říká
– všem v tom významném dni pršelo štěstí. Také nemnoha opozdilcům, kteří po prázdninách
nestíhali.
Úvodem zazněla česká státní
hymna a po ní krátké vystoupe-

ní ředitelky školy Alice Kuhn-Gaberové. Zatímco prezident
republiky Zeman vítal prvňáky
v Lánech, v Rudníku byl v podobné roli starosta obce Aleš Maloch.
Žáci potleskem pozdravili učitele
i personál školy a dali tak najevo,
že se těší na dalších deset měsíců
společné práce. Hlavní pozornost
pak patřila samozřejmě žákům
a žačkám první třídy. Bylo jich jedenadvacet. Při prvních krocích
ve škole je doprovázela nejen třídní učitelka Hana Filipčíková, ale
také rodiče s nezbytnými fotoaparáty nebo chytrými mobily. Nálada byla slavnostní, prostředí jako
nové (podobně tak školní brašny
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s penály či přezůvky prvňáků).
Na lavicích jmenovky, v rukou
pamětní diplomy a pořádné kornouty se sladkostmi, aby snad
to postupné zapomínání na léto
a prázdninovou volnost nebylo
tak hořké. Opouštěli jsme první
třídu s tím, že možná zaznamenáme nějakou tu slzičku, ale všichni
se drželi. Jak by taky ne – jsou už
přece velcí, jsou už školáci.
Pod vedením paní ředitelky se
potom naše malá skupina hostů
vydala na okružní obhlídku celého školního areálu. Viděli jsme
toho hodně, slyšeli ještě více, nebudu všechno popisovat do detailů, jen krátce. Nově upravená

kuchyňka pro zájemce o vaření,
dílny zatím ještě s letitým ponkem, kladivem a pilkou na železo
čekající na personál i modernizaci, vylepšené šatny, družina pro ty
menší nahoře v zahradě, skleník
zatím nesloužící svému účelu,
nový sportovní sektor pro skoky
do dálky… Kolegyně fotografka
cvakala o sto šest, blok se plnil
poznámkami.
Aby toho nebylo dost, zakončil
jsem v pondělí 1. září návštěvu
školy v Rudníku v ředitelně. Nechal jsem si pár otázek. Co pár,
celých deset!
pokračování na str. 16
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V

ážení sousedé, všechno jednou končí.
Končí nám tedy i volební období 2010–
2014. Bylo to volební
období plné změn. Pro mne osobně to byla změna obrovská, jelikož jsem nikdy dříve neměl zkušenosti v práci zastupitele, natož
rovnou ve funkci starosty obce.
Dovolím si tedy malinko zrekapitulovat končící období očima
začínajícího starosty: Byl jsem
z předchozích let jako živnostník
zvyklý rozhodovat se sám za sebe,
pracovat si po svém a taky nést
odpovědnost sám za sebe. Najednou na mne dopadla tíha zodpovědnosti za celou obec s více
než dvěma tisíci obyvatel. Na
tyto úvahy ale za chviličku nezbyl
čas, jelikož naše obec v tu dobu
za sebou neměla zrovna úspěšné
období a potřebovala se odrazit.
Bylo třeba nastartovat nové projekty, se kterými by se ucházela
o dotační podpory. Úplně první
věcí, kterou bylo třeba urychleně
řešit, je nový územní plán, na kterém se pracuje prakticky do dnešních dní. V listopadu 2010 se narychlo honil termín pro poslední
výzvu končící 8.12.2010. Termín
jsme splnili a dotaci ve výši 100%
nákladů obdrželi. Prakticky ihned
od mého nástupu na OÚ se začalo jednat s Archteamem Náchod
o přijatelném řešení dlouholetého
nikam nevedoucího sporu v kauze 18 bytových jednotek. Spor
se nám podařilo ukončit v roce
2012 mimosoudním vyrovnáním a v současné době se bytovky opravují a já vřele doufám, že
od tohoto problému budeme mít
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klid a můžeme se věnovat ostatním obyvatelům Rudníku. Další
věcí, která se musela narychlo řešit, byla rekonstrukce ZŠ. Tento
projekt byl sice nějakým způsobem připraven, jenže později se
v projektu ukázalo velké množství chyb bránících v poskytnutí
dotace, takže se opět narychlo
vše stíhalo, dotace ve výši 90%
dopadla a škola se zrekonstruovala. V roce 2011 se připravovala
rekonstrukce DPS a v roce 2013
se zrealizovala a zaplatila z 90%
dotace. Na podzim roku 2011 se
odehrála v naší škole veřejná debata Rudník 2022, která v podstatě určila směřování naší obce
na spoustu let dopředu. Z její vize
se při obecních investicích vychází dodnes a pokračovat by se mělo
minimálně do roku 2022. Nejvíce
účastníků si přálo stezku mimo
silnici do školy. Ta sice hotová
ještě není, ale existuje její studie
proveditelnosti, vzniká projekt
a bude se žádat o dotaci. Další
věcí, která vzešla z přání občanů,
byla větší informovanost. Z toho
vyplynul SMS Infokanál, který
už nám nějaký ten pátek funguje
a v současnosti se po obci instaluje zcela nový moderní bezdrátový
rozhlas, který je přímo napojený
na varovný protipovodňový systém Českého hydrometeorologického systému a Zdravotnické
záchranné služby. Na pořízení
těchto systémů obec obdržela
dotaci 90% nákladů. Dalším palčivým problémem, který se ukázal na začátku volebního období,
bylo odkanalizování obce. Existoval generel odkanalizování celé
obce. Jelikož šlo o projekt za cca
160 milionů Kč, bylo více než jisté, že na takovou investici Rudník
nedosáhne. Projekt se tedy přehodnotil a postupovat budeme
částečně a nejdřív odkanalizováním Arnultovic. Postupně se tedy
během několika let podaří uložit
kanalizaci po celé naší obci. Rok
2012 přinesl změnu na pozici
místostarosty obce. Po rezignaci
Simony Schwaningerové byl zastupitelstvem obce zvolen místostarostou Jirka Stuchlík. S odstupem dvou let se ukazuje, že to
rozhodně byla změna k lepšímu.
Nejtěžší zkouškou byla určitě ničivá povodeň v červnu 2013, kdy
mě ve vedení bravurně zastoupil

a spolu s ostatními povodeň a počátky odstraňování škod zvládli
opravdu skvěle. Souvislost s loňskou povodní je na Rudníku vidět
dodnes. Většina oprav je již hotová. V současné době se dokončují
opravy mostů, financované z fondu Solidarity EU ve výši dotace
cca 6 milionů Kč. Místní komunikace v majetku obce se zrekonstruovaly hlavně z darů od obcí,
měst, firem a jednotlivců. Budovy
hlavně z pojistného od pojišťovny
Kooperativa, která je partnerem
naší obce v ochraně majetku. Co
nás ještě čeká je sanace sesunutých svahů. Na tuto akci je rovněž požádáno na Státním fondu
životního prostředí. Zde za majitele pozemků žádá obec a naším
prostřednictvím bude akce přes
Ministerstvo životního prostředí i financována. V opravách
po povodni pokračují i ostatní
majitelé pozemků a nemovitostí
v naší obci, což je dobře a Rudník
bude brzy vypadat mnohem lépe
než před povodní. Jedním z největších investorů oprav v naší
obci je Ředitelství silnic a dálnic.
Asi není v naší obci člověka, který by nezaregistroval dopravní
komplikace spojené s uzavírkou
silnice I/14 od pošty směrem na
Čistou. Po nekončících urgencích
z naší strany a poukazování na
stav vozovky se konečně uvolnily
státní peníze a ŘSD se pustilo do
celkové nákladné rekonstrukce.
Buďme tedy rádi, že se Rudníkem
bude projíždět mnohem lépe.
Je škoda, že se zároveň s rekonstrukcí nevybudují chodníky, ale
to je bohužel k charakteru silnice

první třídy v daném úseku zatím
nemožné. Prosím Vás tedy o trpělivost se stavbaři a opatrnost
při jízdě stavbou. Další celková
rekonstrukce silnice se provádí
v Javorníku. Částečná na Bolkově a v Janovicích. Abych nemluvil jen o práci – během právě
končícího volebního období se
podařilo díky kulturní komisi
oživit tradici Svatováclavských
slavností, nad nimiž kromě sv.
Václava převzal patronát i Hannibal z Valdštejna. Dalšími pravidelnými akcemi jsou Den otců,
Masopust, rozsvícení vánočního
stromu s čerty apod. Jsem velice
potěšen, že obecní akce hojně navštěvujete a bavíte se. To je totiž
ta největší odměna pro organizátory a smysl venkovského života.
Během posledních let Rudník
doslova ožil, dostal se do povědomí i ostatním lidem. Je například
krásné potkávat auta po celé ČR
i dokonce v zahraničí s červenou
samolepkou s obecním znakem.
Takovýchto maličkostí je mnohem víc a my si můžeme říct, že
naše práce měla smysl.
Tak jak jsem psal na začátkuvolební období končí a nové brzy
začne. Jaké bude, záleží nejvíce
na vás na voličích. Máte možnost
rozhodnout v obecních volbách.
Letos se o vaší přízeň bude ucházet 45 kandidátů ze tří uskupení.
Myslím si, že z 45 lidí se dá vybírat. 11. října tedy budeme znát
jména 15 zastupitelů. Já Vám přeji štastnou ruku při výběru a ještě
štastnější prožití podzimu.
Aleš Maloch, starosta obce

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ
Moc děkuji všem, kteří se v uplynulých čtyřech letech ve svém volném čase věnovali tomu, aby se v Rudníku dobře žilo. Je jich celá
řada, proto tu nebudu všechny jmenovat. Oni určitě vědí, koho
myslím. Moc děkuji členům všech komisí za obětavou a hlavně
nevděčnou a neplacenou práci pro obec. Taktéž děkuji všem pracovníkům obecního úřadu za to, že jsem se na ně mohl kdykoli
spolehnout. Poděkování patří zastupitelům za podpořená důležitá
rozhodnutí a hlavně za to, že jsem mohl starostovat po celé volební
období. Radním děkuji za vždy konstruktivní a věcné jednání rady,
místostarostovi za skvělou spolupráci, sdružení Domov za pomoc
a podporu. Největší poděkování patří Markétě a Růžence za to, že
jsou, podporují mě a mají se mnou svatou trpělivost.
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PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY – ZÁŘÍ 2014
1

REKONSTRUKCE A TECHNICKÉ
ZHODNOCENÍ 18 B. J.

K dnešnímu dni jsou ve všech třech
řadových domech vyměněna okna a dveře, dále naplno probíhají práce týkající
se nového opláštění (aplikace stříkané
izolace a roštu, poté záklop novými deskami). Následně budou ještě instalovány
nové terasy a dodatečně zateplen obvodový sokl všech domů. Zhotovitel, firma
Stavhaus ze Dvora Králové, prozatím
dodržuje harmonogram prací, dle kterého by mělo být dílo do konce září hotové,
tak se nechme překvapit. Poděkování
patří nájemníkům za jejich součinnost,
protože jde o velký zásah do jejich soukromí a bohužel ne vždy se vše daří, jak
by mělo…
2

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – TEREZÍN

Rozjezd této akce se naplno uskutečnil
během měsíce června, kdy firma Rydval
– elektro (subdodavatel firmy Signalbau)
zahájila výkopové práce, a to v úseku na
hlavní silnici od fotbalového hřiště směrem k firmě AVON Automotive. Tento
úsek skrýval několik komplikací, ale
naštěstí se jej podařilo dokončit, než se
Terezín stal součástí objízdné trasy kvůli
rekonstrukci silnice Vrchlabí – Trutnov,
kdy zde provoz výrazně zhoustl… Poté
byly na řadě „uličky“, kde jsme se během
realizace nesetkali s nějakými většími
problémy, případně šlo vše řešit změnami oproti projektu. K dnešnímu dni
zbývá dokončit úsek veřejného osvětlení
k 24 b. j. (panelovému domu) a mezi bytovkami (č.p. 400, 401, 402, 403, 405,
418). Další fází bude demontáž starých
sloupů a následná montáž nových, které
budou jen pro potřeby našeho veřejného
osvětlení…
3

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
A PŘÍSTAVBA

Realizace stavebních prací, které byly
předmětem výběrového řízení, byla dokončena dle smlouvy o dílo k 30. 6. Díky
současnému zastupitelstvu se podařil
ještě další přísun financí, který byl ku
prospěchu věci a díky kterému se podařilo navíc např. položit v prostorách
hospody novou dlažbu, vyzdít a obložit
nový bar, snížit a zateplit stropy původních místností, vyměnit staré radiátory
a spousta dalších drobností. Formou
brigády fanoušků a lidí zainteresovaných do rudnického fotbalu se také zrealizovala nová kanalizační přípojka (stará
byla v havarijním stavu) a také terénní
úpravy okolo objektu kabin. Za což jim
také patří dík. Nyní nás čeká kontrola ze
strany hygieny a hasičů a poté snad již
nebude nic bránit zkolaudování a tudíž
zlegalizování objektu…
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MOSTY – OPRAVY

V minulém vydání RN jste byli seznámeni s první várkou mostů poničených
loňskou povodní, které se budou letos
ještě opravovat. Nejen realizačně, ale
i po papírové stránce, jsou k polovině září
hotovy tyto mosty: 1) u Kasnarů 2) do
rokle 3) u Medliků 4) u obecního úřadu.
Stavební práce probíhají na zbývajících
třech a to: 5) k bývalému koupališti 6)
u Srnů 7) u Pavliků – Lhotů. Rád bych argumentoval některé názory typu: „Proč
se neudělaly ty mosty širší nebo na větší
tonáž?!“ Dotační titul je vypsán na opravy povodňových škod, čemuž odpovídá
současný rozsah prací. Pokud bychom
zvýšili tonáž nebo rozměr mostu jednalo by se o investici což tento dotační titul
podle své metodiky neuznává a veškeré
investice bychom platili z našeho rozpočtu… Naopak takto téměř celou částku
a to ve výši cca 7mil. korun dostaneme
zaplacenou, což si myslím, že není k zahození.
Za kolektiv majetkového odboru
Skalský Lukáš, technik MO

UPOZORNĚNÍ
Žádám všechny občany obce
Rudník, kteří ještě nezaplatili
místní poplatek za odpady na
rok 2014, aby tak neprodleně
učinili. Pokud tak neučiní,
nejpozději do 10. 10. 2014
dojde k vyměření poplatku
platebním výměrem, po
kterém při nezaplacení
poplatku ve stanovené lhůtě,
již následuje daňová exekuce.
Zaplatit můžete: 1) složenkou
2) hotově v kanceláři MO
(budova pošty) nebo na
OÚ Rudník
3) na účet č.
1303691309/0800 v. s. dle
složenky,
případně po dohodě na tel. 499
440 281, 606 062 760
Za obec Rudník Svobodová Ivana

1O OTÁZEK PRO

JOSEFA HYLMARA
Hospod má Rudník skoro
dost, krámů tak akorát. Cykloservis jediný a ještě s krátkou
historií. Vede ho právě Josef
Hylmar. Přitom v obci co dům
či rodina tak hned několik jízdních kol v nejrůznějším stavu.
Na kole se jezdí na obecní úřad,
na poštu, na zdravotní středisko, na hřiště i na pivo.
Kolo je v permanenci od rána do večera, od jara do
zimy, od Arnultovic do Javorníku. Autor rozhovoru
nemohl přijet na schůzku jinak, než na kole. Také potřebovalo generálku.
1 Vzpomínáte si ještě na svoje první kolo?
Dost jasně. Bylo mi snad osm roků, když jsem si ho sám
postavil z vraku na smetišti. Kde je mu dneska konec…
2 Kamarády jste vozil na rámu, holky na sedle?
Ne. Holky na rámu a kluky vzadu vstoje „na vajglech“.
3 Pokuste se vyjmenovat pro kolo tři přívlastky nej-…
Nejlevnější, nejdostupnější, nejrozmanitější. Kolo
v současnosti rovná se životní styl.
4 Použití kola stejně jako typy se neustále rozvíjejí,
jde o nekončící záležitost. Dá se kolo ještě vylepšovat?
Pořád je co vylepšovat. Teď se maká na zdokonalení
mechaniky, na elektronických přehazovačkách. Vývoj
nezastavíš.
5 Dá se poznat majitel kola lajdák a naproti němu
pečlivec?
Na první pohled. Rozhodující je čistota kola. Nejde
jenom jezdit a jezdit za každého počasí a nic do kola
nevrazit. I to nejdražší kolo není jednou provždy a na
doživotí. Potřebuje servis, čas na údržbu, trochu pečlivosti.
6 Jsou lidé, kteří na svoje kolo nedají dopustit.
Garážují doma, říkají mu miláčku nebo křestním
jménem, je členem rodiny…
Znám to. Ale kolo za pár stovek z druhé ruky nebo za
desetitisíce… musím si ho vážit, nějak mu vracet, co mi
nabízí a jak mi slouží.
7 Půjčuje se kolo?
No – nevím, jak hned odpovědět. Raději ne, a když už
ano, tak výhradně dobrým kámošům a spolehlivým lidem.
8 Jste příznivcem cyklostezek? O jedné se už delší
dobu mluví také v Rudníku.
Zásadně ano. Kolo nemusí mít partnerství kolon aut,
hlavních silnic. Vystačí si s cestami v terénu, s dobrou
partou. Cyklostezka nikoho a ničím neomezuje. Vedle
sebe si vyhoví kočárky i bruslaři, pro všechny je místa
dost.
9 Mají se na kole dělat rekordy – rychlostní, dálkové?
Nemusí to být, není to můj přístup… ale každý má svoji hlavu a svoje síly. Nejsem samotář. Jezdím v partě
a v partě se na posledního čeká, vždycky a všude. I ta
nejznámější trasa je pokaždé premiéra – těším se předem.
10 Jaký trest by si zasloužil zloděj kol?
Ten nejpřísnější… třeba zákaz jízdy na kole vůbec…
Existují dva druhy zlodějů – od hospody blíž k domovu
a na kšeft, pro peníze.

Václav Chadraba

3

RADNICE

ŘÍKÁ SE, ŽE...
TÉMA
Obec
dala
jinému subjektu (fotbalistům)
2 mil. Kč na opravu kabin u fotbalového hřiště v Terezíně.

Je pravdou, že obslužný objekt k fotbalovému hřišti prošel
stavební úpravou, investorem
této akce je však obec a tento
obslužný objekt je ve vlastnictví
obce. TJ Rudník tento objekt
užívá na základě smluvního
vztahu – nájemní smlouvy. Celkové náklady stavebních úprav
jsou cca 1.200.000,00 Kč. Doposud nebyla legálnost stavby
kabin zcela vyjasněna. Stavební
úpravy, které byly v tomto období provedeny, umožní kolaudaci
tohoto objektu a jeho užívání
v souladu s platnou legislativou
a normami.
TÉMA
Obec povolila a pak
zakázala Cross country Rudnická rokle 2014.

Na úvod něco z lesního zákona:
§ 20 odst. 1 g) - V lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými
vozidly.
§ 20 odst. 4. - Vlastník lesa
může povolit výjimku z tohoto
zákazu.
§ 20 odst. 5 – Organizované,
nebo hromadné sportovní akce
lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů
(v tomto případě MěÚ Vrchlabí).
V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů přede
dnem konání této akce, pořadatel
uvede místo a termín konání této
akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas
vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne
doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.
Ze shora uvedeného vyplývá,
že pořadatel takových to závodů
potřebuje souhlas vlastníka lesa.
Potřebuje souhlas písemný, který
by pak použil k oznámení o konání akce orgánu státní správy lesa
(MěÚ Vrchlabí).
Obec Rudník, jako vlastník lesních pozemků, neobdržela žádost
o souhlas s pořádáním hromadné
sportovní akce CROSS COUNTRY RUDNICKÁ ROKLE 2014
pro potřeby oznámení konání této
akce orgánu státní správy lesa dle
§ 20 odst. 5 zákona č.289/1995
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Obec tedy, ani jako vlastník lesa
nevydala souhlas s konáním závodů na konkrétních lesních pozemcích, ani nestanovila podmínky
pro konání závodů. Trasa závodů
nebyla zástupcům obce do termínu konání závodů známa.
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V případě tvrzení, že obec
souhlasila s konáním závodů, si
je třeba položit otázku, s čím by
takový souhlas byl udělen, když
trasa závodů nebyla známa ještě ani na 28. zasedání ZO dne
26.06.2014. Muselo by se jednat
o souhlas „univerzální“ ve smyslu souhlasíme se vším, co se
bude v lese dít. Obec podporuje
obnovenou tradici motokrosových závodů v Rudnické rokli
a zajišťuje zapůjčení a postavení
party stanu, zapůjčení laviček,
sekání trávy, likvidaci odpadků,
zapůjčení hasičské techniky (při
prvních závodech), a to vše bezplatně. Ve fázi přípravy závodů
CROSS COUNTRY RUDNICKÁ ROKLE na počátku roku
2014 starosta obce možnost použít pozemky obce nevyloučil.
K upřesnění trasy ani k žádnému
dalšímu jednání ze strany pořadatelů se zástupci obce ve věci
souhlasu s pořádáním závodů
před 26. 6. 2014 nedošlo. Z iniciativy členů zastupitelstva byl na
28. zasedání ZO dne 26. 6. 2014
pozván zástupce pořadatelů pan
Pavel Šmahel, který však uvedl,
že trasa doposud není známa,
ale že lesní porost bude dotčen
jen minimálně. Ani informace,
že zastupitelstvo užití lesních
pozemků odsouhlasilo, není
pravdivá. Zastupitelstvem nebyl
udělen souhlas, zastupitelstvo
pouze obdrželo informaci o tom,
že se závody uskuteční a o žádném návrhu v této věci nebylo
hlasováno.
Obec není odpovědná za kroky,
které učinily státní orgány ochrany přírody ve vztahu k pořadatelům, obec je ani neiniciovala
a nemohla jim zabránit.
Obec nesmyslně povoluje uzavírky silnic v Rudníku.
TÉMA

V polední době byla a je doprava v obci poznamenána opravami silnic po povodni z loňského
roku. Mosty v Arnultovicích,
opěrné zdi na silnici z Hostinného, silnice na Vrchlabí, silnice na
Bolkov a do Javorníku. Ani jedna
z těchto silnic není ve vlastnictví
obce. Jsou to silnice krajské a do
Vrchlabí silnice státní. Zejména
ve vztahu k silnicím krajským
jsme se snažili přimět správce
k urychlenému odstranění povodňových škod a je dobré, že
vlastníci těchto komunikací již
přistoupili k opravám. Jakékoliv
omezení dopravy na silnici musí
být povoleno silničním úřadem.
V případě silnic ve vlastnictví
kraje to je MěÚ Vrchlabí, v případě státní silnice I. třída pak

Krajský úřad Královéhradeckého
kraje. Obec je pak účastníkem
řízení o povolení např. uzavírky
takovéto silnice. Jednání o uzavírce jsou pak věcí kompromisu,
kdy stavba požaduje co největší
omezení dopravy, my pak co nejmenší. Rozhodnutí pak přísluší
silničnímu úřadu na základě
stanoviska Policie ČR. V případě oprav mostů v Arnultovicích
se podařilo vyjednat zkrácení
termínu realizace, zajistit autobusovou dopravu do Hostinného
(původně byla navrhována objížďka pro autobusy přes Lánov).
V případě opravy silnice I/14
byla zajištěna náhradní autobusová doprava pomocí svozového
autobusu (hradí stavba) a obousměrný vjezd pro obyvatele do
uzavřeného úseku v rámci úplné uzavírky silnice na Vrchlabí.
Námi navrhovaná možnost vjezdu obyvatel bydlících v úseku
pošta – Justice v rámci částečné
uzavírky ve směru na Vrchlabí
přijata nebyla a tak došlo situaci, že obyvatelé bydlící např. 250
m od pošty měli využít objížďku
přes Lázně Fořt. Částečná a následně úplná uzavírka byla podmínka krajského úřadu (max. tři
měsíce úplná uzavírka).
Probíhající práce přinášejí dopravní problémy, někdo to bere
tak, že udělat se to musí, jiný
nadává stavbařům, jiný nám.
Situace je taková, že problémy
v dopravě jsou, ale vzhledem
k rozsahu probíhajících prací,
jsou tyto komplikace přijatelné.
Pozice obce je taková, že se pouze
vyjadřuje k navrženým opatřením
a vznáší návrhy a připomínky,

které povolující orgány mohou,
ale také nemusí přijmout.
TÉMA
Nový obecní rozhlas
je špatný, není slyšet. Co jste
to zase koupili, je to dobré tak
akorát na plašení krtků.

Nový obecní rozhlas vzniká
v rámci protipovodňového varovného systému. Nejedná se tedy
pouze o reproduktory, kterých
jste si jistě všimli. Celý systém
funguje pomocí bezdrátového
spojení v pásmu 70 MHz mezi
jednotlivými zařízeními a centrálou varovného systému. Dosah
a kvalita spojení mezi jednotlivými součástmi systému je závislá
na místních podmínkách a členitosti terénu. Doposud jste měli
možnost slyšet náš bezdrátový
rozhlas pouze v rámci zkoušek
spojení mezi jednotlivými částmi
tohoto rozhlasu. Technici dodávající firmy zjišťovali kvalitu spojení u jednotlivých reproduktorů.
Tam, kde byly zjištěny nedostatky, jsou prováděny úpravy. Laicky
řečeno, tam kde je nedostatečný
signál, je dána větší anténa, popř.
zařízení přemístěno do více otevřeného prostranství.
Jsme rádi za ty desítky telefonátů, kterými jste nám oznamovali,
že zrovna u Vás „to není moc slyšet“. Mohu Vás ujistit, že při předání celého systému, bude přímo
na místě zkontrolována kvalita
přenosu u každého ze 117 reproduktorů. K předání varovného
systému obci dojde v nejbližších
dnech a věřím, že je nepřeslechnete…
Jiří Jirásek, takemník OÚ

NOVÝ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE
Na základě povodně v roce
2013 se obec rozhodla předělat
povodňový plán.
V současné době platí povodňový plán z roku 2008, který byl průběžně aktualizován. Povodňový
plán obce je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany
v daném území, je podkladem pro
rozhodování povodňové komise
naší obce. Povodňový plán obce
Rudník je dokument, který určuje způsob sledování vodních stavů a dešťových srážek, zajištění
včasných a spolehlivých informací
o vývoji povodně, ovlivnění odtokového režimu na tocích a v případné zátopě. Dále slouží ke koordinaci činnosti v době povodňové
situace. Určuje způsob provedení
aktivizace povodňových orgánů,
zabezpečení hlásné a hlídkové

služby a ochranu objektů, plán
organizace záchranných prací,
zabezpečení náhradních funkcí
a služeb v území zasaženém povodní. Nový povodňový plán vychází z platných právních norem,
které upravují tuto problematiku
a respektují dřívější zkušenosti
v obci. Obec připravuje i digitální
verzi povodňového plánu, který
bude obsahovat odkazy na srážkoměry a měřiče výšky hladiny toku.
Jde komplexní řešení, které bude
propojeno i na nově instalovaný
varovný systém – rozhlas a Infokanál (SMS). V současné době se
k novému povodňovému plánu vyjadřují nadřazené orgány. Po jejich
schválení bude povodňový plán
schválen zastupitelstvem a bude
volně k dispozici na obecním úřadě a na stránkách obce.
Jiří Stuchlík
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VOLBY 2014
Dne 10. a 11. října se uskuteční volby do zastupitelstev obcí
( tzv. komunální volby ) a také
první kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR. Následující
týden, 17. a 18. října proběhne
pravděpodobně druhé kolo senátních voleb.
v pátek 10. října
14:00–22:00 hod.
v sobotu 11. října
8:00–14:00 hod.
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
V OBCI RUDNÍK JSOU TYTO
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
okrsek č.1 KD
Arnultovice
– Arnultovice čp. 32 pro voliče
v části obce Rudník-Arnultovice
okrsek č.2
ZŠ a MŠ Rudník
– Rudník čp. 407 pro voliče
bydlící od zámku po autobusovou zastávku u ZŠ a dále bydlící na trase křižovatka u MZ
Rudník – sídliště Terezín –
Lázně Fořt tj. čp. 3, 5, 6, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 22–28,
29–34, 45, 67, 69, 82, 209,
235, 259, 261, 268, 271, 273,
286, 287, 295, 306, 311, 313,
320–322, 323, 324, 325, 326,
328, 329, 330–333, 336–341,
344, 346–348, 351, 354–360,
362, 369–371, 374, 380, 382,
383, 385, 387, 388–400, 401,
402, 403, 404, 405, 406–410,
411–421, 423–443, 445, 450,
451, 454, 456, 457, 460, 461,
463, 464, 466–471.

okrsek č.3 Pension Heřman
– Rudník čp. 129 pro voliče bydlící od čp. 327 po konec obce směr
Vrchlabí včetně Janovic, Bolkova
tj. čp.: 61, 62, 77, 79, 84, 86–93,
96, 98–105, 107–110, 112, 113,
114, 115, 117, 118, 119–124,
126–129, 131–135, 139–150,
154, 156, 159, 164, 169, 170,
176, 183, 189, 192, 193, 195, 204,
205, 207, 208, 210, 211, 214, 218,
220–225, 228, 229, 243, 248,
249, 252, 276, 281, 285, 290, 297,
307, 312, 327, 349, 353, 361, 367,
368, 375, 378, 446–449, 500–
510, 511–519, 523, 536.
okrsek č.4 Dům s pečovatelskou službou (DPS) RudníkRudník čp. 75 pro voliče bydlící
od autobusové zastávky u ZŠ
směr Vrchlabí po čp. 255 a od
pošty směr Leopoldov a celý Javorník tj. čp.: 36– 43, 46, 47, 50–
56, 60, 62– 66, 70–76, 78, 80, 81,
83, 111, 177–182, 184, 185, 239,
255, 260, 266, 267, 272, 274,
278, 288, 293, 294, 298, 299,
300– 305, 308–310, 315–319,
335, 342, 343, 345, 352, 364–
366, 372, 408, 422, 444, 477,
478– 480, 481, 482, 485, 486–
489, 494– 495, 550–571.

Voliči z Javorníku budou mít
možnost odvolit do přenosné
schránky jako v minulých volbách.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Ve volbách do zastupitelstev
obcí nelze hlasovat na voličský
průkaz.
Při volbách do senátu Parlamentu ČR mohou občané, kteří
budou volit mimo svůj volební

okrsek požádat o vydání voličského průkazu. Pro každé kolo
senátních voleb je vydáván samostatný voličský průkaz. V případě
obce Rudník mohou voliči žádat
na obecním úřadě v Rudníku.
O vydání voličského průkazu
může volič požádat zasláním
písemné žádosti již nyní, a to do
3. října s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v el. podobě
podepsané uznávaným el. podpisem voliče nebo v el. podobě
zaslané prostřednictvím datové
schránky. O vydání voličského
průkazu může také požádat na
úřadě osobně, a to do 8. října
do 16:00 hodin. Údaje voliče si
v tomto případě úřad ověří na
místě dle průkazu totožnosti. Konec lhůty pro doručení písemné
žádosti o vol. průkaz je 3. října.
Úřad voličský průkaz nejdříve 15
dnů ( tj. 25. září ) přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
a ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání vol. průkazu.
Voličský průkaz opravňuje
voliče k hlasování ve dny voleb
do Senátu Parlamentu ČR, ale
pouze pro příslušný volební obvod. Důležité je, že volič musí mít
trvalý pobyt v tomto volebním
obvodu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže řádně
svou totožnost a státní občanství
platným dokladem totožnosti.
Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb

PROČ PŘIJÍT K VOLBÁM

Jedná se o nejdůležitější volby přímo ovlivňující
obec a váš život v ní. Svou
účastí ve volbách zřetelně
deklarujete svůj zájem o
obec a její rozvoj. Váš hlas
muže rozhodnout o pokračování pozitivních změn v
obci. Svým preferenčním
hlasem můžete pomoci
prosadit svého kandidáta,
o němž se domníváte, že
jeho působení v zastupitelstvu bude nejvíce pro obec
přínosné.
(red.)

hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména ze zdravotních, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi
o hlasování do přenosné volební schránky. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou schránkou. Při hlasování postupují členové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Jana Janovská

SPORTOVNÍ AREÁL V TEREZÍNĚ
Obec ve spolupráci se zástupci TJ Rudník začala připravovat studii rekonstrukce
sportovního areálu v Terezíně u fotbalového hřiště (na
„škváráku“).
Studie zpracovává uspořádání sportovních ploch včetně
doplňkových staveb a přístavby
dalších šaten, tak aby sportoviště mohla využívat i základní
škola. Nově by zde mohlo být
víceúčelové hřiště s lehkoatletickým oválem a malou tribunou. Vedle víceúčelového hřiště
by mohla být zpevněná plocha
s umělou trávou, která by sloužila jako tréninková plocha
a jako hrací plocha pro žákov-

ská utkání. Zelená plocha by
měla být otevřená bez oplocení
a předpokládá se i využívání pro
doprovodné akce. Celý projekt
je hotov ve fázi studie. Nyní je
potřeba udělat výběrové řízení
na zhotovitele projektové dokumentace a vyčkat na správný
dotační titul. Orientačně cena
na nová hřiště včetně vybavení
(tribuna, branky, sítě, mantinely, střídačky a sklad), osvětlení,
zpevnění plochy a oplocení je
cca 7 milionů Kč. Investice
do stávajících objektů a hřiště
včetně oplocení, přístavby šaten a kompletního zateplení je
4,5 milionu Kč.
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RADNICE

ZMĚNY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Čas nikdo nezastaví, a tak jeden červencový den přišel naposledy na stavební úřad v Rudníku, co by úředník, pan Jiří Balada.
Při jeho aktivním způsobu života
se mi ani nechce psát, že „odešel
do důchodu“. V jeho případě se
spíše jedná o dlouhou dovolenou.
Byl bych rád, kdyby svůj odchod
o nějaký rok odložil, ale nepovedlo se mi pana Baladu přesvědčit.
Nezbývá nám tedy, než popřát
panu Baladovi do další etapy
jeho života hodně štěstí a hlavně
poděkovat za odvedenou práci
pro naši obec. Jeho nástupcem
se stal pan David Durtus, který

pochází ze Žacléře, kde i dlouhou dobu pracoval na stavebním
úřadě. Pan Durtus má všechny
předpoklady úspěšně vykonávat
práci úředníka stavebního úřadu
a věřím, že toho využije.
Dále pak obec Rudník uzavřela
smlouvu s Úřadem práce, na základě které jsme zaměstnali čtyři
pracovníky na údržbu veřejných
prostranství. Úřad práce nám
přispívá a z velké části hradí jejich
mzdu. Tito pracovníci zde budou
v případě příznivého počasí až do
konce října.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

POPLATEK ZA PSA

PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Přihlásit psa
a zaplatit poplatek musí jeho držitel. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce
Rudník. Držitel psa je i ten, kdo
o psa pečuje a u koho pes skutečně pobývá. Nemusí jím být tedy
výhradně majitel psa.
Držitel psa je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové povinnost do 15 dnů ode
dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců
nebo v den, kdy se stal držitelem
psa staršího tří měsíců.
Poplatník je rovněž povinen
oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost,
která má vliv na výši poplatku, na
osvobození od poplatku nebo na
zánik poplatku, a to do 15 dnů od
jejího vzniku. Kdo se stal v průběhu držení psa poživatelem důchodu, má nárok na sníženou sazbu
poplatku.

Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit
důchodový výměr nebo doložit
rozhodnutí o sirotčím důchodu,
vdovském důchodu, invalidním
důchodu, a vyplnit čestné prohlášení, že občan nemá jiné příjmy.
Podat přihlášku je nejlépe řešit
osobně, návštěvou úřadu, protože po přihlášení je nutné převzít
evidenční známku psa.
Pokud pes již nežije, byl předán
jinému držiteli nebo evidovaný
držitel změnil trvalý pobyt, je
třeba psa ve výše stanovené lhůtě
odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem
u správce poplatku.
Není-li pes řádně a doložitelně (písemně) odhlášen,
poplatková povinnost nadále
trvá, neboť po přihlášení psa
do evidence správce poplatku
předepisuje každoročně poplatek k úhradě, až do doby, než je
ohlášena změna.
Kamila Vejdělková

RUDNÍK TWITTUJE
Twitter je služba, umožňující sdílení textu 140 znacích, jde o takzvané mikroblogování. Tyto texty se nazývají „tweety“, mohou obsahovat i linky s odkazem na jakýkoliv obsah, například fotografii nebo
článek o naší obci. Pro používání a sledování je nutné mít účet na službě
Twitter. Kdo již účet má na Twitteru, může sledovat @RudnikObec.

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

REGISTRUJmezeraJMENO
mezeraPRIJMENImezeraRUDNIK
mezeraCISLOPOPISNE
kterou dešlete na tel. 499 440 201
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ZAVEDENÍ SEPARACE
A SVOZU BIOODPADU
Projekt „Zavedení separace
a svozu bioodpadu v obci Rudník“ zahrnuje pořízení kompostérů pro domácí využití,
pořízení štěpkovače dřevní
hmoty, velkokapacitního kontejneru a čelního nakladače
k traktoru KIOTI, který obec
Rudník pořídila v červnu 2014.
Je financován prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4
– zkvalitnění nakládání s odpady – Ministerstvo životního
prostředí.
Projekt byl schválený k financování v celkové výši 2 295 854,Kč včetně DPH.
Cílem projektu obce Rudník
je snižovat obsah biologicky
rozložitelných odpadů v popelnicích, nepovolených skládkách
a skládkách v blízkosti vodních
toků. Tyto odpady na skládkách
hnijí a vytvářejí methan, který
způsobuje klimatické změny.
Skládky v blízkosti vodních toků
mohou být v případě povodní splaveny do vodního toku,
způsobit ucpávky propustků na
vodním toku a ucpávky mostů
s následným rozlitím vody mimo
koryto vodního toku.
Kompostováním
můžeme
z odpadů vyrobit zahradní hnojivo, čímž ušetříme za odvoz
odpadu i za nákup zahradního
substrátu. Biologicky rozložitelný odpad vzniká v obci prakticky nepřetržitě během celého
roku. Jeho hlavními původci
jsou domácnosti v podobě odpadu ze zahrad
a kuchyňského odpadu,
obec z obecných pozemků a výsadby na
nich, právnické osoby
z vlastních pozemků
a jejich výsadby, zahradnické osady patřící do intravilánu
obce.
Kompostér
je
ideální prostředek,
jak zavést separaci
bioodpadu v obci,
naučit lidi efektivně
nakládat
s bioodpadem
a rovněž je to i způsob, jak více zúrdonit půdu
díky přírodnímu hnojivu.

CO JE CÍLEM
SEPARACE BIOODPADU
V KOMPOSTÉRECH

– snížit náklady samosprávy na
sběr a svoz komunálního odpadu
na skládku (až 40 % komunálního odpadu z domácností tvoří
biologicky rozložitelný odpad,
který je možné kompostovat)
– start separace biologického
odpadu v rodinných domech (blíží se legislativní povinnost separovat biologický odpad )
– životní prostředí - podpora
ekologických řešení, které jsou
ekonomicky výhodné.
Obec Rudník pořizuje pro své
občany kompostéry o objemu
720 litrů postačující pro zahrady o velikosti 1000 m2 v počtu
400 ks.
Kompostéry o objemu 400 litrů postačující pro zahrady o velikosti 450 m2 v počtu 200 ks.
Kompostéry budou občanům
předány do bezplatné zápůjčky
na základě smlouvy o zápůjčce
a po 5 letech udržitelnosti projektu přejdou do vlastnictví občanů.
Kompostéry si občané mohou
vyzvednout na obecním úřadě
v termínu, který bude včas oznámen prostřednictvím internetových stránek obce Rudník, popřípadě SMS Infokanálu.
Pro rok 2014 chystá obec Rudník zavedení svozu biodpadu
(tráva, listí, větve) prostřednictvím vaků, které budou pravidelně vyváženy do kompostárny
v obci Mladé Buky.
Martina Poláková
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OPRAVY MOSTNÍCH OBJEKTŮ
POŠKOZENÝCH POVODNÍ V ČERVNU 2013
Od května 2014 probíhají opravy mostů poškozených povodní
v červnu 2013.
K dnešnímu dni byl dokončen
most u č.p. 18 Arnultovice, kde
se vyměnily pojezdové trámy
a instalováno bylo nové dřevěné
zábradlí. Jako další byl dokončen
most k rokli. Zde byly odstraněny
uvolněné a rozpadlé části betonů
a reparační betonovou směsí byl
ošetřen celý povrch stávající že-

lezo-betonové konstrukce mostu. Byly nahrazeny přilehlé části
opěrných nábřežních stěn a položena nová hydroizolační vrstva pojezdové plochy. Jako další
most byl dokončen most u č.p.
359. Byla zhotovena nová vrchní vrstva vozovky, nové zábradlí
a upraveno pravobřežní opevnění
břehu.
V současnosti jsou před dokončením mosty u obecního úřadu
a u č.p. 266. Byla provedena sta-
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tická stabilizace základů, statické
zajištění opěr včetně bočních křídel, nově provedená vrchní vrstva
mostovky a namontováno nové
zábradlí.
Jako poslední budou opraveny
opraveny dva mosty. Most u koupaliště, kde bude provedena nová
vrstva pojezdové plochy a stávající zábradlí doplněno vodorovnou výplní. Křídla mostu budou
zaházeny lomovým kamenem.
Most u č.p. 209, kde bude na-

hrazeno stávající levé vtokové
křídlo, dobetonována levá opěra
a zhotovena nová pojezdová plocha mostovky. Bude namontováno nové zábradlí.
Celkové náklady na opravy
mostních objektů činí včetně
DPH 7 025 872 Kč. Práce probíhají dle plánovaného harmonogramu a dokončeny by měly
být nejpozději do konce měsíce
září 2014.
Martina Poláková
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KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky
nepatří do popelnice na
směsný odpad, protože
z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci
ocitl. Přestane nám po letech
svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou,
a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli,
že vysloužilé zářivky nepatří
do komunálního odpadu.
Nepatří ale ani do tříděného
skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní
úsporné) totiž obsahují malé
množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře u OÚ v Rudníku.
Obsluha sběrného dvora ji od
Vás zdarma převezme a uloží
ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec
Rudník zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady
provozu sběrného místa, ale
plně hradí veškeré náklady
na přepravu a recyklaci. Tím
našemu obecnímu rozpočtu
ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak přispívá k ochraně
životního prostředí v naší
obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA VEDLE OBECNÍHO ÚŘADU V RUDNÍKU
Pondělí

7:00–9:00

Úterý

7:00–9:00

Středa

7:00–9:00

Čtvrtek

7:00–9:00

Pátek

7:00–9:00

Sobota

9:00–11:00

14:00–17:00 (zimní obd.)

16:00–19:00 (letní obd.)

Odkládání odpadů mimo provozní dobu je povoleno pouze po předchozí domluvě na tel. 499 440 281
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
Rudnické noviny | číslo 3 | září 2014

9

RADNICE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 84. jednání rady obce
dne 19. 5. 2014

Výpis přijatých usnesení
z 86. jednání rady obce
dne 9. 6. 2014

Výpis přijatých usnesení
z 87. jednání rady obce
dne 23. 6. 2014

RO schvaluje:
1b/84/2014 – 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. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29. 10. 2008.
1c/84/2014 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) části
pozemků p. č. 611 – zahrada
o výměře 64 m2 a p. p. č. 3153 –
ostatní plocha o výměře 28 m2, vše
v k. ú. Rudník.
1d/84/2014 – zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. p. č. 812/4 – trvalý
travní porost o výměře 378 m2 a p. p. č.
804/5 – ostatní plocha o výměře 111
m2, vše v kat. území Arnultovice.
1e/84/2014 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p. p. č.
641/4 – ostatní plocha o výměře cca
120 m2, kat. území Arnultovice, za
cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
1f/84/2014 – „Dohodu o poskytnutí
finanční
náhrady
za
užívání
honebních pozemků“ v k. ú. Bolkov,
Jánské Lázně, Javorník v Krkonoších
a Rudník. Specifikované pozemky
budou nedílnou součástí této dohody.
Roční náhrada za užívání honebních
pozemků bude ve výši 414 Kč, tj.
30 Kč/ha, o celková výměře 13,7973
ha. Dohoda se uzavírá na dobu určitou
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2023, mezi
obcí Rudník a držitel honitby Správa
KRNAP, se sídlem Dobrovského 3,
543 01 Vrchlabí, a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
1g/84/2014 – „Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene“
na stavbu „Přeložka STL plynovodu
PE 90 a 1 STL přípojky PE 32
včetně jeho součástí, příslušenství,
opěrných a vytyčovacích bodů“ na
st. p. č. 237/1, p. p. č. 401/2 a p. p. č.
401/2, vše v kat. území Rudník, RWE
GasNet, s. r. o. , se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem a pověřuje
starostu jejím podpisem.

RO schvaluje:
1a/86/2014 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 107 – trvalý
travní porost o výměře 2. 951 m2,
k. ú. Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, za
0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
1b/86/2014 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 509
– ostatní plocha o výměře 265 m2,
k. ú. Arnultovice. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za
2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO
č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
2b/86/2014 – úhradu startovného pro
dvě družstva z obce Rudník na turnaj
DANDY CUP v Říčanech nad Labem
ve dnech 21. –22. 06. 2014 v celkové
výši 3 000 Kč.
3a/86/2014 – účetní závěrku ZŠ/MŠ
Rudník za rok 2013 a současně schvaluje
hospodářský výsledek za rok 2013, který
činí 137 062,44 Kč a jeho následné
rozdělení: na pokrytí záporného hosp.
výsledku 2012 částku 106 109,81 Kč,
na vytvoření rezervního fondu částku
30 962,63 Kč.

RO schvaluje:
1a1/87/2014 – text výzvy na zakázku
malého rozsahu – „Oprava podlahy
v budově čp. 32 – kulturní dům
Rudník-Arnultovice“.
1a2/87/2014 – seznam obeslaných
firem pro zakázku malého rozsahu
„Oprava podlahy v budově čp. 32 –
kulturní dům Rudník-Arnultovice“.
2a/87/2014 – uzavření smlouvy
o využívání systému zavedeného obcí
o nakládání s KO s provozovatelem
obchodu s potravinami v Terezíně
na dobu neurčitou a cenu 1 011 Kč
(poměrná část roční sazby za využívání
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO).
2b/87/2014 – uzavření smlouvy
o využívání systému zavedeného obcí
o nakládání s KO s panem Martinem
Klenčíkem za organizaci JUNÁK –
svaz skautů a skautek ČR, Středisko
Hraničář Trutnov, se sídlem Horská
73/5, Trutnov 541 01, na dobu určitou
od 27. 6. do 20. 7. 2014, za cenu 173 Kč
(poměrná část roční sazby za využívání
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO).
2c/87/2014 – uzavření nové smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností EKOKOM na dobu neurčitou.
3a/87/2014 – „Dodatek č. 1“ ke
Smlouvě o právu k provedení stavby
a budoucí smlouvě o věcném břemenu
ze dne 13. 9. 2012, mezi obcí Rudník
a společností MEGA PLUS s. r. o. se
sídlem v Jánských Lázní č. p. 265,
542 25, a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
3b/87/2014 – dočasný pronájem
pozemku p. p. č. 300/2 – ostatní
plocha o výměře 266 m2, v k. ú. Rudník,
STAVREMU-PCE a. s., V Mlejnku
608/3a, 500 11 Hradec Králové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 9.
2014. Nájemce jako nájemné poskytne
pronajímateli 5 Kč/m2/měsíc.
3c/87/2014 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemek p. p. č. 3254 –
ostatní plocha o výměře 391 m2, v k. ú.
Rudník.
3d/87/2014 – pronajmout části
pozemků p. č. 611 – zahrada o výměře
64 m2 a p. p. č. 3153 – ostatní plocha
o výměře 28 m2, vše v k. ú. Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29. 10. 2008.
4a1/86/2014 – vyřazení nepotřebného
majetku ZŠ/MŠ Rudník – travní
traktor Bolens.
4a2/87/2014 – převod nepotřebného
majetku ZŠ/MŠ Rudník – travní
traktor Bolens na zřizovatele.
4b/87/2014 – nákup herní sestavy

Výpis přijatých usnesení
z 85. jednání rady obce
dne 28. 5. 2014
RO schvaluje
1a/85/2014 – navýšení počtu
zaměstnanců obce Rudník o čtyři
pracovníky na pozici uklízeč veřejných
prostranství prostřednictvím Úřadu
práce Trutnov.
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RO doporučuje ZO:
1c/86/2014 – prodej 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 kat. území Rudník, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Ve
prospěch obce zřídí kupující bezplatně
služebnost (přístup na pozemek p. p. č.
8/3 z důvodu oprav a údržby veřejného
vodovodního řadu). Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1e/86/2014 – prodej pozemku p. p. č.
1815/4 – trvalý travní porost o výměře 1.
879 m2, kat. území Rudník, za cenu 150
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. , prodej se uskuteční po
kolaudaci novostavby RD na tomto
pozemku. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
1f/86/2014 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 1815/6 – trvalý travní porost
o výměře 273 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.
1g/86/2014 – schválit prodej pozemku
p. p. č. 1815/7 – trvalý travní porost
o výměře 61 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.
1h/86/2014 – schválit prodej p. p. č.
199/2– ostatní plocha o výměře 170
m2, kat. území Bolkov, za cenu – 2/3
bydlení rekreační 150 Kč/m2 a 1/3
komunikace místní účelová 30 Kč/ m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.

Universal 101 v ceně 53 385 Kč pro
nově vznikající hřiště školní družiny.
4c/87/2014 – investiční příspěvek ve
výši 46 392 Kč na nákup herní sestavy
Universal 101. Z toho částka 26 392 Kč
byla vybrána veřejností při oslavách 50.
výročí školy a předána v hotovosti 10.
5. 2013 obci.
4d/87/2014 – čerpání částky
53 385 Kč z investičního fondu.
RO doporučuje ZO:
3e/87/2014 – schválit prodej pozemků
popřípadě jejich částí (dle skutečného
zaměření) p. p. č. 812/4 – trvalý travní
porost o výměře 378 m2 a p. p. č.
804/5 – ostatní plocha o výměře 111
m2, vše v kat. území Arnultovice, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.

Výpis přijatých usnesení
z 88. jednání rady obce
dne 7. 7. 2014
RO schvaluje:
1a/88/2014 – pronájem bytu č. 19
v Rudníku čp. 75 na dobu určitou, do
31. 10. 2014.
1b/88/2014 – pronájem bytu č. 13
v Rudníku čp. 494 na dobu určitou, do
31. 8. 2014.
2/88/2014 – vyhlášení veřejné výzvy
výzvu na vznik pracovního poměru
úředníka na dobu neurčitou, zařazeného
do Obecního úřadu Rudník na druh
práce: referent odboru správního,
rozpočtu a financí v souladu s § 6 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů (dále jen zákon)
a navyšuje počet zaměstnanců obce
Rudník, zařazených do obecního úřadu
o tuto pracovní pozici.
3/88/2014 – použití znaku obce
Rudník pro potřeby propagace
motokrosových závodů Cross country
rudnická rokle 2014.

Výpis přijatých usnesení
z 89. jednání rady obce
dne 14. 7. 2014
RO schvaluje:
1a/89/2014 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemek p. p. č. 3619 –
zahrada o výměře 184 m2, v kat. území
Rudník.
1b/87/2014 – dočasný pronájem
pozemku p. p. č. 3254 – ostatní plocha
o výměře 391 m2, v k. ú. Rudník,
STAVREMU-PCE a. s., V Mlejnku
608/3a, 500 11 Hradec Králové.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 9.
2014. Nájemce jako nájemné poskytne
pronajímateli 5 Kč/m2/měsíc.
2a/89/2014 – dodavatelem stavební
zakázky „Oprava podlahy v budově
č. p. 32 – kulturní dům (hasičárna)
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Rudník-Arnultovice“
firmu:
ZZ
podlahy Petr Smolík, za nabídkovou
cenu 172 997 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.
3/89/2014 – Základní a Mateřské
škole Rudník, okres Trutnov čerpání
rezervního fondu v částce 15 877 Kč.

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 28. 5. 2014
ZO schvaluje:
1a1/27/2014-a) – v souladu s ust.
§ 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.
, o veřejných zakázkách, v platném
znění, vyloučení uchazeče BAK stavební
společnost, a. s. , sídlem Vodní 177,
Střední Předměstí, 541 01 Trutnov,
IČ: 28402758, z účasti v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku „Kanalizace
Rudník – I. etapa Arnultovice“
(Oznámení o zahájení zadávacího
řízení bylo uveřejněno ve Věstníku
veřejných zakázek dne 8. 4. 2014 pod
evidenčním číslem VZ: 373458; dále
také „Veřejná zakázka“) z důvodu, že
tento uchazeč v nabídce předložil návrh
smlouvy, který neodpovídá upravenému
znění, které bylo součástí dodatečných
informací (#3), ale použil původní znění
vzoru smlouvy. Návrh smlouvy tohoto
uchazeče v nabídce tak neodpovídá znění
vzoru smlouvy platnému ke dni skončení
lhůty pro podání nabídek. Uchazeč
nesplnil požadavek zadavatel stanovený
v dodatečných informacích, totiž že
upravený vzor smlouvy je závazný pro
zpracování nabídky a uchazeč je povinen
ho při zpracování nabídky použít.
Nabídka uchazeče nesplňuje požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách. Vzhledem ke shora
uvedenému hodnotící komise nabídku
uchazeče vyřadila;
1a1/27/2014-b) – pořadí nabídek
ve veřejné zakázce „Kanalizace
Rudník – I. etapa Arnultovice“,
navržené hodnotící komisí ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek.
1a1/27/2014–c) – v souladu s ust.
§ 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
, o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky ve
Veřejné zakázce toho uchazeče, jehož
nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.
Identifikační údaje uchazeče, jehož
nabídka byla zadavatelem vybrána jako
nejvhodnější – AQUASYS spol. s r. o,
Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65,
PSČ 591 01, IČ 25344447, nabídková
cena: 20 438 065,08 Kč bez DPH.
1b/27/2014 – dodavatele pro
zakázku
„Oprava
mostních
objektů v katastrálním území obce
Rudník – I. etapa“ firmu: Ing. Pavel
Landsperský, Tichá 525, Trutnov 541

02, IČ: 63180511, za nabídkovou cenu
3 403 466 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.
2a/27/2014 – finanční příspěvek
pro obec Sopotnice na odstraňování
povodňových škod ve výši 20 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 26. 6. 2014
ZO schvaluje:
2a/28/2014 – „Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.
61/512/2014“ na 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, kterou předkládá
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové a pověřuje starostu
jejím podpisem.
2b/28/2014 – bezúplatný převod
pozemku p. p. č. 616 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 366 m2,
v kat. území Javorník v Krkonoších, ve
veřejném zájmu. Pozemek je zastavěn
místní komunikací, jejíž těleso je ve
vlastnictví obce Rudník a údržbu na něm
provádí Obec Rudník, z majetku České
republiky – Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územní pracoviště
Hradec Králové na obec Rudník.
2c1/28/2014 – prodej pozemku p. p. č.
2081/1 – zahrada o výměře 1 184 m2,
kat. území Rudník, za cenu 150 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. , za podmínky realizace hrubé
stavby rekrečního domu. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
2c2/28/2014 – uzavřít „Smlouvu
nájemní a budoucí smlouvu kupní“
na pozemek p. p. č. 2081/1 – zahrada
o výměře 1 184 m2, kat. území Rudník,
za účelem stavby rekreačního domu,
. Pokud nebude do 5 let realizována
hrubá stavba rekreačního domu,
pozbývá smlouva platnosti.
2e/28/2014 – prodej 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 kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Ve prospěch obce
zřídí kupující bezplatně na p. p. č. 8/3
služebnost inženýrské sítě, spočívající
v právu zřídit, provozovat a udržovat
na tomto pozemku vodovod, jakož
i vstupovat a vjíždět na tento pozemek
za účelem údržby, oprav, popřípadě
modernizace nebo zlepšení výkonnosti
dotyčného vodovodu. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
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2g1/28/2014 – prodej pozemku p. p. č.
1815/4 – trvalý travní porost o výměře
1 879 m2, kat. území Rudník, za cenu
150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1, prodej pozemku
se uskuteční po kolaudaci novostavby
RD. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
2g2/28/2014 – uzavřít „Smlouvu
nájemní a budoucí smlouvu kupní“
na pozemek p. p. č. 1815/4 – trvalý
travní porost o výměře 1 879 m2,
kat. území Rudník, za účelem stavby
rodinného domu. Pokud nebude do
5 let realizována hrubá stavba RD,
pozbývá smlouva platnosti.
2h/28/2014 – prodej pozemku p. p. č.
1815/6 – trvalý travní porost o výměře
273 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.
2i/28/2014 – prodej pozemku p. p. č.
1815/7 – trvalý travní porost o výměře
61 m2, kat. území Rudník, za cenu
150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Ve prospěch obce
zřídí kupující bezplatně na p. p. č. 1815/7
služebnost inženýrské sítě, spočívající
v právu zřídit, provozovat a udržovat
na tomto pozemku vodovod, jakož
i vstupovat a vjíždět na tento pozemek
za účelem údržby, oprav, popřípadě
modernizace nebo zlepšení výkonnosti
dotyčného vodovodu. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2j/28/2014 – prodej pozemku p. p. č.
199/2 – ostatní plocha o výměře 170
m2, kat. území Bolkov, za cenu – 2/3
bydlení rekreační 150 Kč/m2 a 1/3
komunikace místní účelová 30 Kč/ m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
2k/28/2014 – (po oddělení) prodej
části pozemku p. p. č. 641/4 – ostatní
plocha o výměře cca 120 m2, kat. území
Arnultovice, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2l/28/2014 – prodej pozemků
popřípadě jejich částí (dle skut.
zaměření) p. p. č. 812/4 – trvalý travní
porost o výměře 378 m2 a p. p. č.
804/5 – ostatní plocha o výměře 111
m2, vše v kat. území Arnultovice, za
cenu 75 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Prodej bude uskutečněn na základě
zpracovaného GP.
2n/28/2014 – 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 obci a kat. území Rudník,
ve veřejném zájmu, z majetku České
republiky – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Územní
pracoviště Hradec Králové na obec
Rudník.
2o/28/2014 – uzavření „Smlouvy
o zřízení práva stavby“ na následujících

pozemcích p. p. č. 293/16, 295/2
a 350/2 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších
mezi společností Stezka korunami
stromů s. r. o. se sídlem č. p. 307, 382
78 Lipno nad Vltavou, zastoupenou
jednateli panem Filipem Pekárkem
a panem Romanem Meliškou
(stavebník) a obcí Rudník (vlastník)
a pověřuje starostu jejím podpisem.
3a/28/2014 – rozpočtové opatření č.
4/2014, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 170 000 Kč a rozpočtové
výdaje se zvýší o 446 392 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 276 392 Kč.
3b/28/2014 – ZO po projednání
schvaluje
celoroční
hospodaření
obce Rudník a závěrečný účet za rok
2013 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.
3c/28/2014 – ZO schvaluje účetní
závěrku obce Rudník za rok 2013.
4a2/28/2014 – ZO schvaluje po
přezkoumání
podaných
námitek
stěžovatele Z&D stavby, s. r. o. v plném
rozsahu a ve všech vzájemných
souvislostech a po zhodnocení všech
podkladů, v souladu s ust. § 111 odst.
4 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“), že o podaných
námitkách nerozhoduje, neboť námitky
stěžovatele byly podány opožděně.
Odůvodnění
postupu
zadavatele
obsahuje Oznámení o opožděně
podaných námitkách stěžovateli Z&D
stavby, s. r. o. , které je přílohou tohoto
usnesení.
ZO bere na vědomí:
4a1/28/2014 – podání námitek
stěžovatelem Z&D stavby, s. r. o.,
sídlem Trutnov, K Bělidlu 568,
PSČ 541 02, IČ: 27488055,
v otevřeném řízení na veřejnou
zakázku „Kanalizace Rudník – I. etapa
Arnultovice“. Oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.
4. 2014 pod evidenčním číslem VZ:
373458 (dále také „Veřejná zakázka“).
Námitky byly stěžovatelem podány
elektronicky na podatelnu zadavatele
(podatelna@rudnik. cz) dne 20. 6.
2014 v 15:03 hodin.
ZO pověřuje:
4a3/28/2014 – starostu podepsáním
Oznámení o opožděně podaných
námitkách stěžovateli Z&D stavby, s.
r. o. , sídlem Trutnov, K Bělidlu 568,
PSČ 541 02, IČ: 27488055, ve Veřejné
zakázce a odesláním Oznámení
o opožděně podaných námitkách
stěžovateli Z&D stavby, s. r. o.
ZO stanovuje:
5a/28/2014 – podle § 67 zákona
128/2000 Sb. – 15 členů Zastupitelstva
obce Rudník pro volební období 20142018.
Pro RN 3/2014 připravila
Kamila Vejdělková
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RUDNÍK, INDIÁNSKÝ BIVAK A NEJEN TO…
Pocházím z Jižní Moravy, bydlím v Hustopečích u Brna. Přijala jsem pozvání
kamarádky k návštěvě vaší obce
Rudník a také na akci Indiánský
bivak. I přes nepřízeň počasí jsme
se prošly po obci i okolí. Vyšláply
jsme si i na Hadí stezku odkud je
nádherný výhled a mezi dešťovými přeháňkami jsem si mohla
pořídit i pěkné snímky vaší vesnice a krásného kraje. Cestu zdobí
díla místního dřevořezbáře Petra
Spurného, a přesto že se na nich
projevují povětrnostní vlivy jsou
nádherná. Všude je vidět, že ve vedení obce jsou lidé, kteří se o obec
starají. V obci probíhají různé
úpravy a opravy, jež sice trošku
omezují provoz, ale jsou potřebné
a je dobře, že se provádí. Zvláště
po povodních, které obec zasáhly,
je zde spousta práce.
Na akci Indiánský bivak jsem
se velmi těšila a musím přiznat,
že byla skvělá. Můj obdiv a poklona patří všem lidičkám, co se na
její přípravě i průběhu podíleli.
Díky všem to byla zdařilá akce, se
spoustou her a soutěží. Počasí sice
trošku laškovalo s výdrží účastníků, když se střídalo slunečno se
zataženou oblohou i s deštěm. Po
dešti však všem, co vydrželi, příroda nadělila podívanou na nádhernou duhu, jejíž oblouk se objevil
nad indiánskými týpí a vydržela
neobvykle dlouho. Akci podpořili

hrou na kytary, bendžo, harmoniku a zpěvem Anděla Veselá a Petr
Boháček. Jejich vystoupení dodalo celé akci náramnou atmosféru
a mnozí se k nim se zpěvem přidali. Součástí akce bylo také vypouštění balónů. V pozdní večerní
době, kdy bylo nebe plné hvězd,
podal pan Vl. Taclík senior všem
zájemcům výklad o hvězdách,
souhvězdích i mléčné dráze. Přidal také vyprávění z historie. Jeho
povídání s ukázkami bylo zajímavé. Příroda nám byla velmi nakloněna, protože jsme měli možnost
na závěr ještě vidět úžasný měsíc
přes který se později hnaly různé
mraky. Skvělá podívaná na závěr
zajímavého dne.
Vzhledem k nedostatku času,
jsem měla možnost prohlédnout
si jen některé části Rudníku ležícího v kouzelném kraji, jenž se
rozprostírá pod svahy Krkonoš.
Nezbývá než doufat, že budu mít
ještě příležitost se sem vracet.
Na závěr bych ráda poděkovala
všem lidičkám, co přiložili ruku
k dílu a zorganizovali bezva akci
Indiánský bivak. Bylo mi velkým
potěšením poznat vaši obec a kousíček vašeho kraje. Odvezla jsem
si domů spoustu krásných fotek,
zážitků a vzpomínek a nechala
u vás kousíček svého srdíčka.
Moc děkuji a snad někdy opět
u vás na milou shledanou!

Hana Stoklásková

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
V sobotu 14. 6. 2014 vyhlásil
Královéhradecký a Pardubický kraj Den otevřených ateliérů. U nás věc nová a neznámá.
V Rudníku svou práci předváděl sochař Vladimír Taclík
společně s fotografem Pavlem
Taclíkem, který působí a žije
v Jilemnici.
Přijala jsem pozvání a šla se
podívat na ukázku tvorby místního občana a kamaráda. Zrovna tak

jsem byla zvědavá na práci Pavla,
kterého jsem neznala. Už od křižovatky každého naváděla firemní tabule a od branky rodinného domu
už byla vidět díla sochařova.
Ani ve snu mě nenapadlo, že
jich vysochal už takové množství.
Sochy a skulptury byly rozmístěny po celé zahradě a jejich krásu
podtrhoval hořický pískovec, který Vladimír používá.
Pavel své zarámované fotografie vystavoval pod střechou per-

goly kvůli ne právě příznivému
počasí. Potěšil mě tím, že používáme stejnou značku fotoaparátu. Překrásné obrázky Krkonoš,
které fotí ve všech ročních obdobích, jsem neobdivovala jen já,
ale všichni, kteří přišli. A že jich
bylo! Přišli místní i ti vzdálenější, okolo 60 spokojených lidiček.
A všude dobrá nálada a atmosféra a spousta dobrot, které
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návštěvníkům připravily rodiny
obou umělců.
Do sochařské dílny měly povolení i děti, které si vyzkoušely tesání do pískovce a práci s nářadím.
Je namístě poděkovat za skvěle
připravenou akci, vždyť kolikrát
ani nevíme, kolik šikovných lidí
máme v blízkém okolí.
Anděla Veselá
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Více fotek a videa k akcím na této dvoustraně najdete na www.anves.rajce.idnes.cz

DEN OTCŮ
Letos se uskutečnil již 4. ročník tradičního kulturně sportovního odpoledne. Do soutěže
o medaile a originální broušený
půllitr od místního umělce Petra
Boháčka se přihlásilo celkem 14
borců, čili sedm týmů. Začátek
byl ve 13.00 hod. Soutěžilo se
v pěti disciplínách, a sice v jízdě
na stavebním kolečku, kde rozhodoval čas, dále v hodu kládou,
kde byla důležitá vzdálenost,
běh na chůdách na čas, v další
disciplíně byl závodník připoután do vesty s gumovým lanem
a po folii polité jarovou vodou
musel bosky přeběhnout co nejdále a zapíchnout dřevěný kolík.
V této disciplíně rozhodovala
vzdálenost. Poslední zastávkou

pětiboje byl oblíbený moták.
V družstvech byli nejlepší místní
borci Jirka Link (Pupen) a Tonda
Mach. Pozici nejlepšího jednotlivce letos již neobhájil místní
J.Šimůnek a pohár putoval do
Horní Branné k Václavu Ackermannovi, který slavil celkové vítězství. Odpoledne a večer nám
zpříjemnilo vystoupení několika hudebních skupin různých
žánrů. Den otců již tradičně
pořádala obec Rudník ve spolupráci s občanským sdružením
DOMOV pro náš Rudník. Již
teď pracujeme na dalším ročníku
s přáním většího počtu zúčastněných a diváků
Za organizátory Aleš Maloch

SELSKÉ KLÁNÍ
První zářijová sobota patřila
tradičnímu Selskému klání.
Počasí bylo výborné, stejně jako
nálada, která dotvářela celkovou příjemnou atmosféru soutěžního odpoledne. Letos jsme
se přemístili z Arnultovic na
kynologický cvičák v Terezíně.
Akce byla opět zahájena zapálením slavnostního ohně, který plá-

polal po celý den, až do pozdních
večerních hodin. Patronem letošního klání se stal pan Vlastimil Munzar, žijící v Terezíně od roku 1941.
Ve svých vzpomínkách nás zavedl
do Rudníku svého mládí. O historii místní části Terezín promluvila
také kronikářka Olga Hájková.
Po slavnostním úvodu se přistoupilo k samotným soutěžím,
a to k slalomu s trakařem, hodu
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vidlemi, koulení pneumatiky, kosení a dojení mléka. Zúčastnilo
se 9 žen a 11 mužů, mezi kterými
excelovalo rodinné duo Barbora
Vondráková a Jiří Vondrák.
Akci pořádalo o.s. DOMOV
– pro náš Rudník ve spolupráci s TJ-Ski Rudník, zajišťujícím
vynikající občerstvení v podobě
pečených brambor s tvarohem,
kroupové polévky a dalších dob-

rot. Touto cestou jim děkujeme za
skvělou spolupráci. Také děkujeme paní Lence Lhotové, která do
soutěže věnovala vlastnoručně
ušité ceny pro ženy. O ozvučení
a hudební doprovod Selského
klání se postaral pan Jiří Holý
s kapelou, děkujeme. Příští rok se
na vás těšíme na Bolkově!
Za o.s. DOMOV Markéta Lhotová
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KRONIKA

RUDNÍK ZA VELKÉ VÁLKY
V minulém čísle RN
psal pan Stanislav Wajsar
o první světové válce, jejíž sté
výročí od zahájení si letos připomínáme. Podívejme se nyní,
prostřednictvím
kronikářských záznamů učitele Karla
Holuba, jak poznamenala Velká válka život obyvatel Heřmanových Sejfů.
Zprávu o částečné mobilizaci
se sejfští dozvěděli 26. července
1914, dva dny před oficiálním
vyhlášením války Rakouskem
Srbsku. Do 24 hodin byli svoláni
vojáci v záloze, kterých druhý den
ráno pochodovalo na Hostinné
120 v doprovodu příbuzných. Na
náměstí se shromáždili s ostatními branci z okolí a pak se společně odebrali za zpěvu písně „Ich
hatt´ einen Kameraden“ na vlakové nádraží... Přítomnost války,
byť se odehrávala na vzdálených
bojištích, záhy začali pociťovat
i všichni doma. V srpnu byla mezi
obyvateli obce uspořádána pe-

něžní sbírka pro Červený kříž, žákyně pletly vojákům oblečení a lékaři pořádali kurzy první pomoci
pro ošetřování raněných přivážených z fronty. Na konci srpna
dorazila do obce zpráva o prvních
sedmi padlých (byl mezi nimi
i syn učitele Holuba). V září bylo
ze Sejfů odvedeno dalších dvacet
mužů, následovaných v listopadu
třiceti. Manželkám narukovaných byl vyplácen příspěvek ve
výši 1 Koruny a 27 haléřů na den,
jejich dětem 63 haléřů.
Rok 1915 započal rukováním
chlapců ve věku 20-25 let. Vzrůstající válečné výdaje státu se začaly projevovat v běžném životě. Od
února pekli pekaři pouze chleba,
ostatní pečivo bylo k dostání jen
dvakrát týdně. Školáci sbírali novinový papír a zhotovovali z něj
vojákům vložky do bot. Koncem
února jich odeslali Ministerstvu
války na dva tisíce. Sbírány a odesílány byly i králičí a zaječí kožky.
18. února proběhlo další rukování. Bylo odvedeno 12 mužů, 10.

dubna pak dalších 25 do 42 let
věku. Úbytek mužů se projevil
mj. zánikem některých živností
v obci. Nebyl zde kovář, krejčí,
řezník ani sedlář, z původních 15
ševců jich zbylo 5. Hokynářství
a pohostinství vedly ženy. Od začátku listopadu byl chleba už jen
na příděl (1 chléb na osobu na
týden) a v roce 1916 se situace
ještě zhoršila. Pouze na příděl byl
k dostání také cukr (1,25 kg cukru na 4 týdny na osobu). Ženám
a dětem odvedených byla snížena
státní podpora na 85, resp. 42 haléřů na den. 14. září byly odevzdány Ministerstvu války dva zvony
z věže kostela sv. Václava. 17. září
1917 čekal stejný osud i třetí zvon
(umíráček) a spolu s ním všechny
zbývající menší zvony ve všech
částech obce - Horním i Dolním
Rudníku, Bolkově, Terezíně, Janovicích a Leopoldově. Pro válečné potřeby byla státem zabavena
i veškerá úroda. Potravin ubývalo. Tabák chyběl zcela, takže lidé
jako náhražku používali sušené

českého, zemědělsky orientovaného, vnitrozemí, kde byl zatím
dostatek obilí, chleba a mouky
výměnou za plátno nebo oblečení. Úlevu přinesl až konec války.
V říjnu 1918 vznikl československý stát, v jehož rámci se německé etnikum stalo menšinou (na
rozdíl od situace v Rakousko-Uherské monarchii), čímž bylo
zaděláno na další válečný konflikt. Ale to už je jiná kapitola...
Z první světové války, která
svým rozsahem a ztrátami na
životech neměla do té doby obdoby, se do rodné obce nevrátilo
91 mužů. Pomník s jejich jmény
stával od roku 1934 do roku 1945
před pivovarem. Po válce byl zničen. Jeho umístění dnes připomíná jen obvodová zídka. Desky
se jmény padlých se podařilo
zachránit a nedávno byla u obecního úřadu objevena i středová
část pomníku s nápisem „Gewidmet unseren Heimatsöhnen“
(Věnováno našim synům). Tato
skutečnost a příležitost výročí

Výstavbu pomníku obětem 1. světové války organizoval Spolek pro
podporu vojenských vysloužilců. Místo pro pomník poskytl před
pivovarem jeho majitel Josef Kluge. Pomník byl vytvořen dle návrhu
sochaře Ernsta Kleinwächtera z Hostinného.
listí ostružiníku a květy maliníku,
podbělu a lípy. Vysoká cena piva
vedla k vaření domácího piva.
V roce 1918 situace vygradovala. V celém „Deutschböhmen“
panoval hlad, zvláště v oblastech
industriálně zaměřených. Sedláci
měli zákaz prodávat máslo a mléko, vše odebíral stát (z Rudníku
putovalo denně 599 litrů mléka
a 8 kg másla). Základních potravin bylo málo a byly drahé (např.
1 vejce stálo 1 korunu, maso bylo
jen na příděl v množství 0,5 kg
na rodinu na týden). Není divu,
že kvetl výměnný obchod. Denně
chodili lidé s plnými ruksaky do
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od zahájení války a od vysvěcení
původního pomníku probudily
myšlenku obnovy této památky
jako důstojné připomínky tragické historické události a lidí,
kteří zde žili, podobně jako se to
podařilo v roce 2009 na Bolkově. Do projektu, jehož finanční
náročnost je nyní zpracovávána
a jehož partnery jsou již tradičně němečtí krajané, se můžete
zapojit i Vy prostřednictvím
dobrovolného vstupného na letošních Svatováclavských slavnostech.

Olga Hájková
kronikářka
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POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Vážení sousedé, již po čtvrté
pro Vás (a ve spolupráci s mnohými z Vás) letos připravujeme
obnovené Svatováclavské slavnosti pod patronátem významného renesančního šlechtice
a donátora kostela sv. Václava
pana Hannibala z Valdštejna,
jehož myšlenky a činy jsou nám
dodnes inspirací, jak ostatně
dosvědčují jeho každoroční
promluvy při zahájení Slavností. Jaký je tedy přichystán
program?
Páteční večer bude věnován
koncertu klasické hudby. Tentokrát se ovšem, vzhledem k uzavírce silnice od pošty k pivovaru,
neuskuteční v kostele sv. Václava,
ale v penzionu Zámek v Arnultovicích. V podání sopranistky
Lenky Pecharové zazní skladby
mistrů 16.-20. století (např. J.S.
Bacha, A. Michny z Otradovic
nebo A.L. Webbera). Ze stejného
důvodu nebude letos sloužena
mše svatá.
Sobotní program u obecního
úřadu odstartuje již tradičně ve
13.00 dechovkou. Vlastní zahájení Slavností starostou obce
a výše zmíněným Hannibalem
proběhne ve 14.30. Pak už bude
jen na Vás, dáte-li přednost poslechu kapel různých žánrů,
představení rudnických školáků
či hořických mužoretů, konzumaci všemožných pochutin
a nápojů (zajištěných spolky
a restauratéry), obhlídce stánků
místních a regionálních výrobců
(včetně těch pyšnících se certifikátem „Krkonoše - originální
produkt“), tvořením suvenýrů
s Vašimi ratolestmi, atrakcím
(třeba dřevěnému kolotoči nebo
lukostřelbě) či se odeberete do
Domu pro seniory prohlédnou si
v klidu prodejní výstavu fotografií Anděly Veselé a Petra Boháčka
na téma „Rudník“. Nevystavené
fotografie ze života obce tu budou promítány.
Zkrátka nepřijdou ani soutěživé nátury. Po loňském úspěchu
„koláčové soutěže“ vyzýváme
i letos odvážné kuchařky a kuchaře, aby přinesli vlastnoručně
upečené moučníky, které návštěvníci Slavností ochutnají
a ohodnotí. Nejúspěšnější výrobce bude věcně oceněn. Stejným
způsobem budou soutěžit také
školní dítka se svými obrázky na
téma „sv. Václav“.
V „obecním“ stánku budou
k dostání propagační materiály obce včetně nově vydaných
pohlednic. Především zde však
dostanete informace o chystané
obnově pomníku obětem 1. svě-

Obec Rudník srdečně zve Vás a Vaše přátele na tradiční

Svatováclavské
slavnosti 26.–27. září
pátek

26/9

→ salón penzionu Zámek
19.00 Koncert Lenky Pecharové (soprán)
a Pavla Obermajera (kytara)
J. S. Bach, J. Cardoso, J. Dowland,
M. Giuliani, T. Morley, A. Michna
z Otradovic, A. L. Webber
(vstupné 100 Kč)

sobota

27/9

16.00

→ podium u obecního úřadu

13.00 dechovka Krakonoška
14.30
15.00

zahájení starostou obce

a šlechticem Hannibalem
z Valdštejna s chotí

vystoupení
rudnických školáků

2014

K – Band

17.30 mužoreti Artrosa

18.00 country – bluegrass Tendr
20.00 banjo punk – turbo šansón

22.00

22.30

PoleTíme?
ohňová show
oldies party ve Vinárně

Moderuje Slávek Šmíd.
→ Dům pro seniory
13.00–19.00 „Rudník našima očima“
– prodejní výstava fotografií
A. Veselé a P. Boháčka
(a projekce nevystavených
fotografií)
→ budova obecního úřadu
13.00–19.00 soutěžní výstava dětských
obrázků na téma „Svatý
Václav“.

→ řemeslné dílny a atrakce pro
děti i dospělé

→ soutěž
o nejlepší koláč

(přineste ochutnat svůj oblíbený
moučník, návštěvníci Slavností
vyberou ten nejlepší a vy budete
odměněni)
→ přehlídka místních
a regionálních výrobců
→ bohatá nabídka občerstvení
→ prodej propagačních
materiálů obce (příležitostné
razítko, nové pohlednice)
Dobrovolné vstupné bude
věnováno na obnovu pomníku
obětem 1. světové války.

tové války, na níž bude věnováno
dobrovolné vstupné (o pomníku
píšeme podrobněji v rubrice Kronika). Věříme, že po renesanční
křtitelnici, křížku na Pastvině
a janovickém kříži dokážeme
s Vaší pomocí vzkřísit dalšího
zničeného svědka místní historie.
Oficiální program zakončí ve
22.00 ohňová show. Přejme si,
aby měla efekt hlavně estetický
a ne toliko výhřevný. Kéž nám
i letos počasí přeje!
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Za kulturní komisi Olga Hájková

Petr Boháček

Anděla Veselá

výstava

„Rudník našima očima“
V rámci Svatováclavských slavností (26.–27. září 2014)
V Domě pro seniory („pečováku“)

| Výstava je prodejní!

Na výstavě najdete obrázky ze všech částí naší obce – prostě a jednoduše Rudník stokrát jinak. Přijďte se podívat, jak to vidíme my.

Srdečně vás všechny zveme!
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
září:
– atletické dny pro 1. i 2. stupeň
– 19. 9. divadlo v KZ OÚ Rudník pro MŠ a 1. stupeň
říjen:
– atletický přebor škol Vrchlabska
– Coca cola cup školský pohár – fotbalový turnaj
– projekty LES, Den jazyků, Halloween
– schůzka s rodiči 9. tř.
listopad:
– Wintonovy děti - dokumentární film a beseda s autorem filmu
pro 5.-9. tř.
– třídní schůzky hromadné
prosinec:
– okrskové florbalové turnaje v Hostinném
– okrskový fotbalový turnaj halový ve Vrchlabí
– vánoční jarmark
NOVINKA PRO RODIČE

Ve spojení s OÚ Rudník zavádíme službu SMS Infokanál školy
i mateřské školy k zasílání sms zpráv rodičům z důvodu rychlé
a potřebné informovanosti. Nabízí se např. sdělit rodičům zpoždění či změnu spoje na výletech, ale zcela jistě se najdou další
zprávy, které je třeba předat brzy a všem.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Prvního září snad nebyl nikdo,
kdo by si nevšiml několika novinek v naší škole. Opravy a úpravy
si může škola, jako příspěvková
organizace, dovolit jen díky finančním prostředkům zřizovatele
– naší obce. Děkujeme proto, že
mohlo dojít k výměně dveří uvnitř
školy. Kéž by vydržely co nejdéle jako nové. Na školní zahradě
vzniká pěkné zázemí pro školní
družinu. Opravila se místnost
bývalých dílen i sociální zařízení. Díky finančním příspěvkům
veřejnosti, vybraných na oslavě
50. výročí školy a prostředků
od zastupitelů, se mohou děti
sklouznout a potrénovat na herní sestavě. Opravené doskočiště
čeká na osobní rekordy žáků při
skoku do dálky. Řada rozrostlých
šeříků prošla potřebnou úpravou.
Z důvodu jarní a přívalové vody
proběhly výkopové a izolační prá-

16

ce u šaten 2. stupně a v chodbičce
k dílnám. V šatnách na 1. stupni
jsou nové hezké háčky. V počítačové učebně máme sádrokartonovou plochu k promítání. Kvůli
končící podpoře Windows XP
jsme vyměnili počítače. Naše
počítačová síť potřebovala nový
server. Příprava pokrmů bude
určitě každého bavit v úplně nové
moderní kuchyňce. Celá místnost
prošla rekonstrukcí a původní
kuchyňské linky jsou nahrazeny
novými barevnými skříňkami,
el. troubami a varnými deskami.
Z učitelského parkoviště vedou
do školy nové schody. Ve dvou třídách se vyměnilo lino a opravila
podlaha. Tři třídy se nachystaly na
nový školní rok novou výmalbou.
A to není z novinek všechno. V pedagogickém sboru vítáme dvě
paní učitelky. Ester Stránskou,
učitelku angličtiny a Janu Jeba-

ROZHOVOR
S ŘEDITELKOU ŠKOLY
1. 7. nebo 1. 9. – na co se více
těšíte?
S každým termínem je na co se
těšit. Zmiňované dva dny představují dvě podoby jednoho školního roku, každý má to své. Pro
mě třeba prázdniny neznamenají
dovolenou, ale přípravu.
Školáci hodnotí prázdniny jako
krátké, jak to vidí učitelé?
Čas letí jako voda. Já myslím,
že dva měsíce volna jsou dostačující.
Hrávala jste si v mládí na
učitelku?
Ne. Ale jako starší sestru mě to
doma stejně neminulo.
V čem se nejvíce změnila škola,
školství?
Změnila se celá společnost,
mění se priority školství i postavení učitele. Jednou větou je to
těžké popsat. A škola v Rudníku… Nadále využívá svých předností – umístění, plochy, rozhledu, ale také zkušeností a kvality.
A zároveň je otevřena novinkám,
které ji vylepšují.

Politika hledá ženy a školy muže?
Ano, hledáme. Zatím máme
dva, mají mezi námi svoje místo,
jsou nezastupitelní.
Symbolem školy bývala tabule,
křída, ukazovátko. Na čem by
měl budovat školní rok 2014/15?
Vedle hlavy a srdce také na ústech. Děti jsou dlouho u počítačů
– a samy. Přitom potřebují dialog, kamarádství, popovídat si.

Noční můrou kantorů bývaly
sešity a inspekce. Co je to dnes?
Obava, aby je školáci v počítačích moc nepředběhli.

Co se změnilo za prázdniny na
ředitelně?
Nic podstatného. Jen jsme otočili stránky v kalendáři.

V pravěku stačil pohlavek, později hrozba žákovské knížky…
A v současnosti musíte co nejlépe uchopit i pochopit demokracii. Ombudsman to nevyřeší, pro
začátek aspoň více vzájemného
respektu. Škola je povinnost, ne
trest.

Jaké budou příští měsíce?
Pracovní a s přáním, aby byly
pro všechny úspěšné a škola je
bavila. Pro prvňáky, aby se stali
kamarády ve třídě a spokojenými
žáky.

vou, učitelku výchov, především
výchovy hudební. V tomto školním roce budou třídními učiteli:
v 1.tř. p.uč. Filipčíková, ve 2.tř.
p.uč. Pavlíková, 3.tř. má p.uč.
Hlavová, 4.tř. se pozná s p.uč.
Dikorasovou, s 5.tř. pokračuje
p.uč. Ježková, 6.třída vstupuje na
2.stupeň s p.uč. Šilarovou, 7.tř. si
bude zvykat na jiné příjmení své
p.uč. Dvořákové - Švábová, 8.
třídy se ujme p.uč. Pichlová a 9.
tř. povede k přijímacím zkouškám p.uč. Holubka. S výběrem
škol, náležitostmi přihlášek a rozličnými výchovně-vzdělávacími
problémy nadále poradí zástupce
ředitelky p.uč. Tremer. Ve školní
družině budou zajímavé aktivity nadále chystat vychovatelky
paní Kollárová a Sekerková.

Bez zaměstnanců by totiž ani
takto výborně připravená škola
nebyla úplná. Velké ocenění práce během prázdnin si zaslouží
především pan školník a poděkování patří také našim kuchařkám, uklízečkám a školnicím
MŠ, které se snaží, aby bylo vše
perfektní. Jedině tak může začít
dalších společně strávených deset
měsíců. Přeji všem žákům pestré
vyučovací hodiny, při kterých se
rádi zapojí, pedagogům spoustu
nápadů a spokojenosti, správním
zaměstnancům příjemné dny
a vám rodičům pocit i jistotu, že
naše škola pomáhá vést vaše děti
na cestě vzdělávání tím správným
směrem.

Václav Chadraba (1.září 2014)

Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy
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PRVNÍ TŘÍDA
Prvního září slavnostně zahájilo na naší škole školní docházku 21 prvňáčků.
Jsou to: Bartůňková Natálie,
Benecká Barbora, Blažková Kateřina, Brádlová Nikola, Draškóci
Vojtěch, Ducháčová Natálie, Fišer
Tobias, Hofman Marek, Jiroušová
Barbora, Kadét Nicolas, Kavánová Barbora, Klacková Tereza,
Koucká Sofie, Kryšpín Jan, Parasičová Denisa, Pešout Jakub,
Schejbal Josef, Sloup Robert, Šulc
Matěj, Taclík Vojtěch, Valent Jakub. Do krásně vyzdobené třídy
je doprovodili rodiče, prarodiče
i mladší sourozenci.

Byla to výjimečná a pro prvňáky
bezesporu jedna z nejdůležitějších
událostí v jejich životě, i proto je
přišel pozdravit pan starosta Ing.
Aleš Maloch. Každému žákovi přinesl veliký kornout sladkostí.
Hned v prvním týdnu se žáci
jevili jako velmi hodné, pracovité,
ukázněné a šikovné děti. Za jejich
přípravu do školy patří velká pochvala a poděkování učitelkám
rudnické MŠ.
Přejeme našim prvňáčkům,
aby jim nadšení, snaha a píle vydržely nejen celou školní docházku, ale po celý jejich život.
Hana Filipčíková, třídní učitelka

ZPRÁVIČKY
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Po prázdninách jsme se sešli
ve školce poslední týden v srpnu. Celý týden jsme si sdělovali
vzájemně zážitky a prázdninová dobrodružství. Také jsme si
naposledy užívali kamarádů,
kteří se už netrpělivě chystali
1. září do školy.
Školní rok jsme ve slavnostně
vyzdobené školce zahájili přivítáním nových dětí. Tento rok jich
bylo přijato 24.
Na podzim se moc těšíme
– čeká nás mnoho kulturních
akcí. Už v pátek 19. září za námi
do klubu OÚ přijedou se svým
představením pan Přeučil s paní
Hruškovou. Určitě si to moc užijeme, protože jsme již několik
jejich vystoupení viděli a děti byly
nadšené. Další divadélka nás čekají v říjnu a listopadu.
Chceme mít zdravé a šikovné
děti, proto jsme se opět letos zapojili do projektu SPORTOVNÍ
ŠKOLIČKA. Trénovat začínáme
už 9. října. Děti se budou pod
vedením zkušených trenérů zdo-

konalovat v pohybových dovednostech, obratnosti a seznámí se
s základy míčových her a sportů.
Věříme, že nám pěkné podzimní počasí dovolí užít si pohybu i venku. Vycházky do lesa i na
kopec plný podzimních barev
nebo dovádění na školní zahradě
s nově opravenými průlezkami
baví opravdu každého.
Hezký podzim všem přejí
děti a zaměstnanci MŠ

DRUŽINA NA ŠKOLNÍM POZEMKU
Na začátku tohoto školního
roku dostala družina dárek
v podobě zařízené místnosti,
včetně sociálního zařízení.
Tato místnost je předělaná z učebny pracovní výchovy
a nachází se na bývalém školním pozemku. Zde mají děti ze
školní družiny své zázemí. Mohou si tu hrát kopanou, skákat
přes švihadlo, jezdit na traktůrku, nebo dovádět na zbrusu

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Také v tomto školním roce
jsou žákům nabízeny kroužky
v pestrém výběru.
Vychovatelky ŠD se zaměřují
především na žáky 1. stupně –
sportovní hry, vaření a logopedický kroužek. Mgr. Ďurechová přichází s těmito: angličtina pro 1. až
3. tř., tvořivé kreslení forem, dílna
tvořivých rukou, hra na flétnu,
sborový zpěv pro 3. až 5.tř. a výtvarný klub pro 2.stupeň. DDM se
ZUŠ Hostinné u nás otvírá kroužky: střelecký, keramiku, dance
aerobic, sportovní aerobic a volejbal. A občanské sdružení Obříci
si také letos připravilo: deskové
hry, modeláře, nápadníček aneb
od všeho trochu, rock n´roll, zdra-

votnický kroužek, cvičení dětí
s rodiči, sportovní hry pro chlapce
2.stupně, jo-jování a sborový zpěv
2. stupně. Věříme, že se naši žáci
i rodiče z nabídky vyberou a stráví
svůj volný čas získáním nových
dovedností i zábavou zároveň.
Alice Kuhn-Gaberová

DRUŽINOVÝ TÁBOR
Na začátku prázdnin se uskutečnil, jako každý rok, prázdninový družinový tábor. Zúčastnil
se rekordní počet dětí.Podnikali
jsme vycházky po okolí, hráli
jsme různé hry a soutěže.Vypravili jsme se do Aquaparku ve Špindlerově Mlýně a na přání dětí na
hrad Trosky. Na tento výlet jsme
jeli vlakem a po návratu jsem

spali ve školní družině.Nechyběla tradiční diskotéka a program,
který si děti samy připravily.Na
výletech nás doprovázeli rodiče,
kterým touto cestou děkujeme.
Začátek prázdnin jsme si všichni
společně užili.
Lenka Kollárová, Petra Sekerková

nové klouzačce s prolézačkami.
Kdo nechce trávit čas venku,
může si hrát, či kreslit v nové
družince. Všichni jsme tu velmi
spokojeni, nikoho nerušíme,
máme prostor pouze pro sebe,
proto v nové družince přebýváme většinu času.
Jménem všech dětí a vychovatelek velmi děkujeme zastupitelům obce za náš splněný sen.
Lenka Kollárová, Petra Sekerková
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PRÁZDNINOVÉ ZPRÁVY
ZE SVĚTA ORIENTAČNÍHO BĚHU
Od posledního článku uplynuly tři měsíce a za tu dobu jsme
odběhali několik závodů.
Měsíc červen patřil oblastním
závodům a pak také mistrovství
České republiky na krátké trati. To letošní jsme měli přímo
u nosu. Konalo se ve skalnatých,
členitých terénech v blízkosti
Adršpachu. Tratě byly mapově
i fyzicky velmi náročné. Do nedělního finále postoupili opravdu
ti nejlepší. Mezi nimi také Lenka
Svobodová, která na finální trati
vybojovala bronzovou medaili.
Po tomto mistrovství již na
dveře klepaly prázdniny a s nimi
spoustu vícedenních závodů.
Výběr byl pestrý. I my se několika z nich zúčastnili a přivezli tak
pár cenných kovů. Z rudnických
běžců do sbírky přispěla Stáňa
Kutáčková. Na třídenních závodech v okolí Potštějna vybojovala
stříbro. Běhalo se v členitých terénech plných skal a kamenů. Jednu
etapu pak tvořil městský sprint.

Stáňa podala ve všech etapách
vyrovnaný výkon, takže stříbrná
medaile byla zasloužená. Z prázdninových akcí byla nejvyšší účast
běžců z Trutnova a Rudníku na
Ceně východních Čech. Tyto, již
tradiční, tří etapové závody se
letos konaly v Radvanicích a šlo
o opravdu atraktivní terény. Běhalo na Závoře i nad Odolovem.
Tyto závody přinesli Milanovi
Rejmontovi bronzovou medaili.
Kromě závodění jsme o prázdninách pomohli oddílu TJ-Ski
Rudník s organizací Indiánského bivaku. Letos si děti mohly
vyzkoušet také dva OB závody
– Lov stepních veverek a Stezku
odvážného bojovníka.
Prázdniny využili někteří naši
členové a odchovanci k zlepšování svých fyzických a mapařských
dovedností. Desetidenního soustředění v Norsku a ve Švédsku
se zúčastnila Lenka Svobodová
a Jan Bendák. Ve složitých skandinávských terénech zvládli celkem 14 tréninků.

V České republice se během
prázdnin konala ještě jedna velká
akce – Akademické mistrovství
světa. V konkurenci 32 zemí vybojovala česká výprava 6 medailí.
Dvě z nich si přivezl trutnovský
odchovanec Jan Petržela. Nejdříve vybojoval bronz na krátké trati

www.ltu-ob.cz
a pak přidal ještě stříbro ze štafet.
Od září se již naplno rozběhly
tréninky dětí, oblastní závody
i celorepublikové žebříčky.
Za oddíl OB Lokomotivy Trutnov
Jana Ulahelová

TRADIČNÍ TRASY
Akci podpořili:
Obec Rudník, Hospůdka U Petry,
Stavební práce Taclíkovi

vás zve na

8. ročník

p
a
l
š
j
e
v
j
e
k
c
4
Rudni
201
v sobotu

4. října 2014

pěší trasa 1 / 7 km
Rudník — Bolkov — hospůdka U Petry Bolkov
(start této trasy pouze od 930 –1000 hodin)
pěší trasa 2 / 14 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— hospůdka U Petry Bolkov
pěší trasa 3 / 24 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 1 / 26 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Zlatá vyhlídka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 2 / 44 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— Modrokamenka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
kombinovaná trasa / lze kombinovat
cyklo 12 km / pěší 10 km /cyklo 7km
Rudník — Černá hora
— hospůdka U Petry Bolkov

v 800–1000 hod. od Obecního úřadu v Rudníku
Trasa č.1 / 7km – start od 930 hod.
V cíli pochodu jsou pro děti připraveny soutěže,
tradičně pro všechny chleba se škvarky a cibulí,
nebo chleba s marmeládou.

Pro děti limonáda
zdarma!
Startovné 20 Kč, děti zdarma.
Účast na vlastní nebezpečí
Další informace:
731 030 359 – Přemek Hanč
777 855 656 – Jiří Taclík
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FOTBALOVÍ ŽÁCI NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI
Tatran Hostinné uspořádal
koncem června už 27. ročník
Memoriálu Antonína Plecháče
starších žáků a žákyň. Mladí
fotbalisté tak mají pravidelně
možnost poměřit si síly s celkem neznámými soupeři a vedle hřiště navázat i nová přátelství.
Zajímavostí letošního turnajového klání byla účast žáků TJ Rud-

ník, kteří byli pozváni na základě
opakované úspěšné účasti v mistrovských soutěžích okresu i kraje.
Turnaje se zúčastnilo celkem
deset týmů z několika koutů naší
republiky, zápasy se hrály na 1x 25
minut. Mezinárodní rozměr dodali fotbalisté z polské Roztoky. Ty
jsme měli také v pětičlenné kvalifikační skupině (výsledky – Rudník
v. Roztoka 1:0, Rudník – Kdyně
0:1, Rudník – Rozkoš 2:0, Hra-

nice – Rudník 4:0), ve čtvrtfinále
Rudník – Broumov 1:1 (na penalty 0:2) a Rudník – Tanvaldsko
0:1. V zápase o umístění na 7. až
8. místě Rudník – Hořice 2:0. Celkově sedmé pořadí a menší spokojenost. V konfrontaci fotbalového
umu jsme se neztratili a určitě neudělali ostudu. Zaznamenali jsme
také dílčí úspěch, když byl David
Balog vyhlášen nejlepším střelcem
s pěti vstřelenými brankami (v létě

přestoupil do FK Autoškoda Mladá Boleslav hrajícího nejvyšší soutěž), jeden gól přidal Matěj Pecold.
Součástí dvoudenního fotbalového turnaje byl také bohatý doprovodný program, který potěšil
mladé fotbalisty i starší diváky.
Vítězem víkendového turnaje se
stal SK Hranice.
(Podle poznámek
Jaroslava Kobra)

STOLNÍ TENIS TJ RUDNÍK

OHLÉDNUTÍ SE ZA SEZÓNOU 2013–2014
VÝSLEDKY SEZÓNY 2013-2014 :
Závěrečné výsledky RP II.třídy okr. Trutnov:

Za posledních deset let jednoznačně nejlepší sezóna rudnického stolního tenisu završená postupem týmu mužů A i B.
A mužstvo si zajistilo postup již tři kola před
koncem soutěže poté, co doma jasně přehrálo druhý tým soutěže. B mužstvo postoupilo
z druhého místa po zřeknutí se postupu družstva na prvním místě. Vzrůstající výkonnost
měla i hra našeho nově vybudovaného týmu
žáků, potvrzená prvním vítězstvím v posledním
kole soutěže. Rokem narození patří celý tým do
žáků mladších, ale bohužel na okrese Trutnov
je pouze kategorie žáků starších, kde soutěží
s mnohem zkušenějšími hráči.
PLÁNY DO SEZÓNY
2014–2015

Mužstva mužů jdou do nové sezóny s cílem
udržet dosažené pozice. Pro mužstvo žáků je
hlavním cílem získávání herních zkušeností
s postupným zlepšování se ve všech herních
prvcích. Tabulkové výsledky jsou v této fázi budování týmu vedlejší.
SOUPISKY TÝMŮ PRO SEZÓNU 2014–2015

A tým: Milan Vašata, Luboš Toman, Richard
Toman, Miloslav Havelka
B tým: Pavel Steklý, Martin Voňka, Vladimír
Černý, Miroslav Bernášek, Jiří Pilnáček, Karel
Hladík, Jiří Malina
Žáci: Patrik Rodr, Petr Balog, Aleš Trenkler,
Martin Voňka

1.

TJ Rudník A

18

16

1

1

0

238:86

82

2.

TJ Sparta Úpice C

18

13

2

3

0

204:120

69

3.

TJ Tatran Hostinné E

18

11

2

5

0

199:125

59

4.

TJ Dvůr Králové nad Labem D

18

7

3

8

0

161:163

41

5.

TJ Trutnov - Poříčí C

18

7

2

9

0

136:188

39

6.

TJ Sokol Markoušovice A

18

7

2

9

0

163:161

39

7.

TJ Lokomotiva Trutnov A

18

7

2

9

0

145:179

39

8.

TJ Sokol Velké Svatoňovice B

18

6

2

10

0

138:186

34

9.

SK Janské Lázně C

18

5

2

11

0

138:186

29

TJ Lánov B

18

1

2

15

0

98:226

9

10.

Závěrečné výsledky RP III.třídy okr. Trutnov :
1.

TJ Sokol Velké Svatoňovice C

14

13

1

0

0

188:64

67

2.

TJ Rudník B

14

11

1

2

0

170:82

57

3.

SK Janské Lázně D

14

9

1

4

0

147:105

47

4.

TJ Sokol Markoušovice B

14

7

1

6

0

137:115

37

5.

TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší C

14

5

0

9

0

105:147

25

6.

TJ Tatran Hostinné G

14

3

1

10

0

84:168

17

7.

TJ Jiskra Bernartice C

14

3

1

10

0

98:154

17

8.

TJ Tatran Hostinné F

14

2

0

12

0

79:173

10

Závěrečné výsledky RP starší žáci okr. Trutnov :
1.

TJ Trutnov - Poříčí A

14

14

0

0

0

92:6

70

2.

TJ Lokomotiva Trutnov A

14

11

0

3

0

71:27

55

3.

TJ Sokol Stěžery C

14

9

0

5

0

55:43

45

PODĚKOVÁNÍ

4.

TTC Koberce Brázda Vrchlabí A

14

8

0

6

0

57:41

40

Všichni hráči oddílu stolního tenisu TJ Rudník děkují celému představenstvu obce za materiální a finanční podporu, bez které by nebylo možné zajistit chod všech týmů v soutěžích
regionu.

5.

TJ Sokol Velké Svatoňovice A

14

8

0

6

0

53:45

40

6.

TJ Sparta Úpice A

14

4

0

10

0

31:67

20

7.

SK Janské Lázně A

14

1

0

13

0

22:76

5

8.

TJ Rudník A

14

1

0

13

0

11:87

5

Za oddíl stolního tenisu TJ Rudník
Richard Toman
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ORDINAČNÍ HODINY
RUDNICKÝCH LÉKAŘŮ

Dětský lékař: MUDr. Valešová Jarmila
Sestra: Pavlů Romana
Tel.: 499 440 345, 605 166 961
pondělí

Lékař: MUDr. Svobodová Jana
Sestra: Mošková Slávka
Tel.: 499 440 344

7:00–7:30

pouze pro pozvané

7:30–9:30

nemocní

pondělí

7:15–16:00

poradna pro kojence

úterý

7:15–16:00

pouze pro zvané

středa

7:15–16:00

čtvrtek

7:15–16:00

pátek

7:15–11:00

10:00–11:30
11:30–12:00
úterý

10:00–11:00
7:00–7:30

pouze pro pozvané

7:30–9:30

nemocní

pondělí

7:00–12:00

14:00–18:00
(16:00–18:00 ZVANÍ)

středa

úterý

7:00–09:00

Ambulance
paliativní péče

čtvrtek

10:00–11:00

pátek

7:00–7:30

pouze pro pozvané

7:30–9:30

nemocní

středa

7:00–12:00

14:00–16:00

čtvrtek

7:00–13:00

(11:00–13:00 ZVANÍ)

pátek

7:00–12:00

Pro objednání v pondělí (16:00–18:00) a ve
čtvrtek (11:00–13:00) nutno zavolat a domluvit
se se sestrou.

Zubní lékař:
MUDr. Knapová Libuše
Sestra: Smetáková Petra
Tel.: 499 440 494

10:00–11:30

poradna pro kojence

11:30–12:00

pouze pro zvané

Odpolední ošetření po telefonické domluvě
605 166 961 v ordinaci ve Vrchlabí-Podhůří.

MATRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Říjen: Vlasák Vladimír, Bobočková Helena, Osinková Milada,
Mejsnarová Sonja, Pražák František, Bydžovský Miloslav, Koseková
Hedvika
Listopad: Mikeš Adolf, Javorová Drahomíra, Holíčková Božena,
Procházková Marie, Turynová Jana, Roudný Milan
Prosinec: Bittnerová Eliška, Bryknarová Dagmar, Nedvídek Josef,
Erban Miroslav, Horká Anna, Tomíček Josef, Gažiková Božena, Rolf
Ladislav
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu!
NAROZENÍ
Víšková Tereza, Vejvodová Denisa, Šmucer Marek. Vítáme Tě na svět!
ÚMRTÍ
Pražák Petr, Housová Jana, Vašatová Anna
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

V srpnu uzavřeli v Arnultovicích své manželství Veronika Švajdlerová
a Josef Štěp. Šťastným novomanželům moc blahopřejeme.

KALENDÁRIUM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2014
26.-27.9.

Svatováclavské slavnosti

obec Rudník

každoroční obecní slavnost –
jarmark, atrakce pro děti i dospělé,
koncerty, výstava (u OÚ a v penzionu
Zámek v Arnultovicích)

4.10.

Rudnickej vejšlap

TJ – Ski Rudník

turistický pochod

říjen

Drakiáda

TJ – Ski Rudník

tradiční pouštění draků

prosinec

Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu

obec Rudník

taneční besídka pro děti, sousedské
posezení s hudbou v párty stanu
u OÚ

prosinec

Adventní koncert

o. s. Domov – pro náš Rudník

kostel sv. Václava

31.12.

Silvestrovské mazání

TJ – Ski Rudník

lyžařský běh nebo turistický pochod

31.12.

Vítání nového roku U Křížku

TJ – Ski Rudník

tradiční silvestrovské setkání

Termíny a bližší informace k akcím najdete vždy na www.rudnik.cz
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Uzávěrka Rudnických novin č. 4/2014 je 30. 11. 2014
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