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SVĚT VIDĚNÝ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Létají jako ptáci bez zátěže
skel a železa kolem sebe. Vlastně pod zadkem mají jen malou
sedačku, za zády motor s vrtulí a nad sebou široká křídla.
Strojů nejrůznějších kategorií
jsou možná tisíce podobně jako
pilotů, na Trutnovsku desítky,
v Rudníku jediný Vladimír Holič (35). O svém koníčku mluví
coby motorovém paraglidingu,
o létání s kapesníkem nad hlavou. Na pracovní schůzku ale
nepřiletěl. Přijel na kole.
Dítě se učí jezdit na kole, při
dospívání ho láká motorka nebo
auto, kdy se začne dívat nahoru
a zatouží po létání?
To je přece dávný sen každého,
jako malý kluk o tom přemýšlí, začne lepit modely, kouká do
vzduchu, co se tam pohybuje…
Vzpomíná později člověk na svůj
první let?
Na to nikdy nezapomene. První let rozhoduje o tom, jestli jste
našli koníčka na celý život. Bylo
to na malém kopečku nedaleko
Jilemnice pod dohledem instruktora, samozřejmě bez motoru
a na obyčejném padáku, říkalo

se tomu seznamovací let. Čekali
jsme nějakou velkou vědu, školení, ale dostali jsme hned do ruky
padák spolu s krátkým vysvětlením, co máme dělat. Byli jsme
jen pět metrů nad zemí, ale byl to
nádherný pocit… nepopsatelný
a jasné rozhodnutí – tohle chci,
tomu se budu věnovat.

noduché. Dneska pořád chodím
s hlavou vzhůru… Ideální počasí?
Rozsáhlá tlaková výše, slabý vítr
jižních směrů a modré nebe. Nepřítelem jsou bouřky, silný vítr.
Létat se dá na horách stejně jako
v nížinách, v tom nevidím velký
rozdíl. V zimě spíše kratší lety,
ideální je léto, konec léta.

Bez motoru, s motorem, existuje
jediná cesta?
To je vysloveně individuální,
každý se rozhoduje sám za sebe.
Běžná praxe je rok, dva po kursu
si jen tak poletovat a pak zvolit
specializaci. Někdo se dá na přelety, někdo na akrobacii, někdo
si vybere motorový paragliding
jako já.

Dá se jednoduše a pro laika
nějak popsat stroj na létání?
Padák je připoután k postroji,
motor je usazený k rámu a má
ochranný koš, sedací postroj
s upínacími popruhy a záložní
padák. Pokud jde o výbavu tak
variometr (ukazuje jestli stoupá
nebo klesá), dneska především
souprava GPS, vysílačka, mobilní telefon, navíc kamera nebo
fotoaparát.

Ideální počasí, ideální terén,
ideální roční období…
Nedílnou součástí létání je meteorologie, bez znalostí můžete
až blbě dopadnout, je to padesát
na padesát, vyznat se, pochopit.
Dokud jsem nelétal, tak jsem
neměl ani ponětí co je to meteorologie, co se děje s počasím –
jeho průběh, jeho vývoj a až když
znáte zákonitosti, tak dokážete
číst, zjistíte, jak je to celkem jed-
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Jaká jsou pravidla hry pro létání
– práva a povinnosti?
Také paragliding spadá pod
Úřad civilního letectví a letový
provoz vyžaduje dodržovat jistá
pravidla. Na prvním místě rozdělení prostoru – vertikálně i horizontálně, omezené prostory – to
všechno se musí předem nastudovat. Z praxe ale vím, že na na-

šem okrese je jen jeden omezený
prostor, pozor na letiště a okolí,
před vstupem se musím nahlásit
(ochranná zóna kruh 5,5 km)…
A kroužení nad Rudníkem?
Mám několik lokalit pro start,
líbí se mi třeba nějaká loučka, záleží jen na mně, přistát můžu, kde
chci, jen abych neohrožoval sebe
nebo svoje okolí. Nemám diktát
startovat i přistávat na stejném
místě. Čas létání je dán kapacitou nádrže na benzín, spotřebou,
záleží na podmínkách, vzdušných
proudech, vypínání motoru – obvykle dvě hodinky ve vzduchu. Po
letu je pak člověk spokojeně unavený.
Sport se dělá pro výsledky. Platí
to také u létání?
Nikdy jsem nemyslel na soutěžení, na vítězství. Mám za sebou
třeba soutěže na přesnost přistání, ale já si říkám vzdušný turista a létání si v pohodě užívám,
koukám na nádherné věci, na
náš kraj, baráčky, potůčky, silnice a cesty, lidi, jsem rád, když mi
někdo zamává…
pokračování na str. 15
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Vážení sousedé, přicházíme za Vámi s dalším číslem Rudnických
novin. Tentokrát se
jedná o řádné podzimní
číslo. V tomto úvodníku bych Vás rád informoval o investičních
záměrech, které nás
v nejbližší době čekají.
Krátce bych se ještě rád
vrátil k nejzásadnějšímu, co nás v obci čeká a to je odstraňování povodňových škod. Práce na opravách postupně v rámci
možností a co nám rozpočet obce na letošní rok dovoluje, pokračují. Obec všechny opravy do dnešního
dne hradí buď ze svého rozpočtu nebo z darů. Už na
ně vynaložila veškeré rezervy, které na běžný provoz
obce měla. Třetí týden v září jsme obdrželi téměř
polovinu peněz odsouhlasených v červnu krajským
krizovým řízením Královéhradeckého kraje na pokrytí prvotních odstraňování škod, přišlo nám tedy
3 281 000 Kč, dalších téměř 4 500 000 Kč by mělo
ještě dorazit. Zároveň nám na úřad dorazilo rozhodnutí z Ministerstva dopravy o poskytnutí dotace ve
výši 9 500 000 Kč na opravy dopravní infrastruktury
v obci. Pokud se nám podaří docílit změny pravidel
a budeme získanou dotaci moci použít až do poloviny příštího roku, tak by nemělo nic bránit tomu, aby
byly obecní cesty a mosty v pořádku. Pokud kraj pošle i druhou část slíbených peněz a pojišťovna uzná
za vhodné, že tři měsíce po povodních je již dostatečně dlouhá doba k plnění pojistného, vznikne zase
jakási rezerva na další postupné modernizování
obce. Projektů máme před sebou víc než dost.
V minulých číslech jsem Vás pravidelně informoval o podaných žádostech o různé dotace. Většina
z nich nám vyšla a budeme je tedy moci zrealizovat.
Určitě si mnozí z Vás všimli, že dům pro seniory
u pošty je obehnán lešením. V současné době se tu
provádějí stavební práce na výměně oken a zateplení. Na tuto rekonstrukci jsme získali dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a EU.
Hotovo by mělo být 31. října. Dále jsme byli úspěšní v případě realizace nového rozhlasu a varovného protipovodňového systému. Tento projekt platí
z 90% opět SFŽP a realizovat se začne na podzim
tohoto roku a příjde na 2 500 000 Kč. Do třetice
úspěšných projektů bude nákup nové komunální
techniky, na kterou máme opět jistou dotaci u SFŽP
ve výši 90% a celkové náklady budou 1 999 000 Kč
+ DPH. U Státního fondu máme zároveň požádáno
o dotaci a úvěr na kanalizaci v Arnultovicích a zatím
to vypadá velmi nadějně. Toto jsou všechno projekty
ve stádiu čekání na realizaci či v realizaci. Dále obec
připravuje řadu projektů, které zřejmě přesáhnou
i do dalšího volebního období. Projekty jsou zatím
ve stádiu studií a čekají na zhotovení projektové
dokumentace a stavebního povolení. Jedná se hlavně o cyklostezku od OÚ na Bělidlo a rekonstrukci
budovy pošty a následného přemístění Obecního
úřadu. Aby se daly tyto myšlenky zrealizovat, je zapotřebí získat co nejvíce finančních prostředků. Získat se dají například i šetřením nákladů obce. S tím
jsme začali hned na začátku našeho volebního období a sjednotili jsme například náklady na telefonní
hovory pod jednoho operátora apod. Letos jsme přidali i výraznou úsporu výdajů za energie a za pomoci
společnosti A-Tender jsme elektronickou aukcí vysoutěžili dodávky el. energie a plynu o 250 000 Kč
na rok levněji. To by bylo ze zpráv z radnice asi vše z
toho důležitého, co se událo od předchozího vydání
RN. S přáním příjemného podzimu,
Aleš Maloch, starosta obce
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Informace z majetkového
odboru za období červen–srpen
1

Revitalizace DPS

Jak si možná většina občanů pohybujících se okolo našeho „pečováku“ všimla,
počátkem července se rozjela revitalizace
tohoto objektu, spočívající ve výměně oken
a kompletního zateplení. Dle oboustranně
odsouhlaseného harmonogramu byly práce
započaty částečnou demontáží obvodového
pláště a ke konci srpna byla již téměř vyměněna všechna okna a dveře. Na vnitřní straně tzv. atria je hotový zateplovací systém
a zhotovitel firma W-stav z Vrchlabí dokončuje finální úpravy povrchů v podobě barevné fasády a následně bude přesunuto lešení
na strany směrem k hlavní silnici. Souběžně probíhá také zateplení všech půdních
prostor spočívající v položení nové izolační
vrstvy na stropy bytů v 2 N.P., protože původní izolace byla již nefunkční. Pokud nám
bude přát počasí a nenastanou nějaké další
komplikace, mělo by být dle plánovaných
prací k 30.10. tohoto roku vše hotové a pevně doufám, že touto investiční akcí dojde
k velkým úsporám energií.
2

Úklid po povodních

S následky povodně, která naši obec
postihla začátkem června, jsme se snažili vypořádat v rámci našich možností.
Nutností bylo nasazení veškeré dostupné
malé i velké techniky. Myslím, že mohu za
všechny pracovníky na našem úřadě říct,
že to byla nová zkušenost a hodnocení, jak
jsme se s tím vším organizačně vyrovnali,
nechám na každém z Vás a snad budou ve
větší míře pozitivní… Již v prvních dnech
jsme se snažili nahromaděný odpad odvážet na skládku, případné deponie. Kam se
technika nedostala, likvidace byla řešena
kontejnery, které byly postupně vyměňovány. Spousty větví, kmenů a naplavenin byly
dočasně uloženy na škvárovém hřišti v Terezíně a později odvezeny. Jak jste si mohli všimnout, úklidové práce se v menším
rozsahu protáhly až do července, protože

„hromad“ u silnice pořád přibývalo. Pokud
sečteme všechny dodací listy od firmy Marius Pedersen (provozovatel skládky v Horní Branné), tak konečný součet činí cca 360
tun odpadu. Na závěr tohoto odstavce bych
rád poděkoval všem, kteří ať s technikou
nebo i ručními pracemi pomáhali s odstraňováním následků této události.
3

Opravy komunikací

a) nezbytné (po povodních)
Velká voda, která se prohnala naší obcí,
svou silou zničila spoustu úseků komunikací ať jen štěrkových nebo bohužel i asfaltových. Stejně jako tomu bylo u úklidových prací. S nasazením spousty techniky
jsme se snažili co nejrychleji obnovit mosty
a přístup ke všem nemovitostem. Podotýkám, že šlo jen o provizorní opravy, aby
se po těchto cestách nebo mostech dalo
projet. V současné době probíhají jednání
s Ministerstvem dopravy ohledně dotací na
obnovu původních povrchů a opravy s tím
spojené. K dnešnímu dni máme přislib, že
bychom tyto nezbytné finanční prostředky měli obdržet, takže uvidíme. Ještě pro
zajímavost – součet veškerého materiálu,
který bych doposud z KVK (lomu v Lánově) odebrán, činí cca 2020 tun (štěrků, drtí,
kameniva).
b) plánované
I přes výše zmiňované povodně, kterou
naši obec postihly, jsme uskutečnili opravu cesty u bývalých stateckých domův tzv.
Rafandě a také zvětšení parkovací plochy
u ZŠ. Obě tyto akce byly v plánu v rozpočtu
na letošní rok. V současnosti jsou oba úseky
již hotové a se zhotovitelem firmou U-stav
byl podepsán předávací protokol. Pokud se
nám podaří vyřešit majetkové vztahy, rádi
bychom příští rok zrealizovali další dosud
nevybrané úseky.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO

UPOZORNĚNÍ – místní poplatek za odpady
Žádám všechny občany obce Rudník, kteří ještě nezaplatili místní poplatek
za odpady na rok 2013, aby tak NEPRODLENĚ učinili. Pokud tak neučiní
nejpozději do 20. 10. 2013, dojde k vyměření poplatku platebním výměrem a
po uplynutí lhůty stanovené v platebním výměru přistoupí správce poplatku bez
dalšího k daňové exekuci.
Zaplatit můžete složenkou buď hotově v kanceláři MO (budova pošty) nebo na
OÚ Rudník, nebo na účet č. 1303691309/0800 v.s. dle složenky, případně po
dohodě na tel. 499 440 281, 606 062 760.
Za obec Rudník Ivana Svobodová

Otevření nového dětského
hřiště v Terezíně
V úterý dne 13. srpna 2013 bylo otevřeno nové dětské hřiště v místní části Terezín. Termín předání se posunul zhruba
o jeden měsíc, a to vzhledem k povodním, které zasáhly obec Rudník.
Při této příležitosti se sešla celá řada
nedočkavých dětí. Radost z krásného
hřiště měly zejména děti, které nové zařízení okamžitě vyzkoušely. První zátěžová
zkouška proběhla bez problému. Herní
prvky jsou zhotoveny z kvalitního akátového dřeva, jenž se vyznačuje vysokou
odolností. Funkčnost hřiště samozřejmě
ovlivní i šetrné (či nešetrné) používání herních prvků zvláště staršími dětmi
a pravidelná údržba. U vstupu je vyvěšen

„Provozní řád“, který jistě budou všichni
návštěvníci dodržovat!
Celkové náklady na výstavbu dětského hřiště činily 264 462 Kč. Hřiště vzniklo i díky podpoře některých zastupitelů,
kteří se vzdali svých měsíčních odměn
a tím přispěli nemalou částkou k jeho zrealizování. Drobní dárci se našli i mezi našimi občany, kterým též patří poděkování.
Doufáme, že nové hřiště si užijí hlavně
ti, kterým je určeno. Všem přejeme bezpečnou a bezstarostnou zábavu, a aby
domů odcházeli spokojeni s vědomím, že
na dětském hřišti aktivně strávili svůj volný čas.
Za majetkový odbor
Edita Horní, referent MO

1O OTÁZEK PRO

Lenku Svobodovou
O orientačním běhu se začalo v Rudníku hodně mluvit s příchodem bývalého
ředitele pana Petržely. Podařilo se mu najít pár skrytých talentů. Jedním z nich
je Lenka Svobodová, která
v současné době běhá za národní reprezentaci.
1 Kolik v průměru naběháš za sezonu kilometrů?
Za celý rok (se zimní a letní přípravou) kolem 1000 –
1300 km. Podle zdravotního stavu a nálady.
2 Tvůj sportovní vzor?
Můj sportovní vzor je švýcarská ,,borka“ Simone Niggli-Luder (švýcarská reprezentantka v orientačním
běhu. Jejími největšími úspěchy je dvacet zlatých medailí ze závodů na Mistrovsví světa v orientačním běhu,
pozn. red.)
3 Je nějaká možná strategie na „slepé“ mapě?
Dobrou buzolu, správný směr a modlit se, že se vrátím
z lesa.
4 Jaká je nutná výbava pro orientačního běžce?
Rozhodně bych se do lesa nevydala bez buzoly, mapy
a čipu, ale teď už bych se asi ani neobešla bez orientek
(obuv s hřeby) a popisníku (na kódy kontrol).
5 Co vše jsi už vyhrála?
Vyhrála jsem s družstvem ve štafetě MED 2011 (Mistrovství Evropy dorostu), dále Mistrovství ČR v nočním orientačním běhu, na klasické i dlouhé trati,
sprint a štafety družstev.

Zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
V letošním roce obec rozmístí 4 zásobníky na sáčky na psí exkrementy. První
zásobník je instalován u domu čp. 289
– ordinace veterináře (viz foto). Druhý
se bude instalovat na sídlišti v Terezíně,
u dětského hřiště. O rozmístění dalších
se jedná. Přivítáme Vaše názory, připomínky a nápady. Můžete je psát na adresu
vejdelkova@rudnik.cz nebo SMS ve tvaru
P mezera text na číslo 499 440 201.

Kontejner na textil
Co nejdříve by se měly v naší obci objevit 2 nové kontejnery na použité ošacení. Jeden bude umístěn na sídlišti
v Terezíně a druhý u Obecního úřadu.
Do kontejneru lze odkládat :
 Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské);
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony…;
 Látky;
 Péřové i vatované přikrývky, polštáře,
spacáky…;
 Obuv;
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 Plyšové hračky;
 Funkční tašky, kabelky, batohy.
Textil tak nebude končit zbytečně na
skládkách a pomůže potřebným lidem.

6 Jaký byl tvůj nejtěžší závod?
Nejtežší závod jsem běžela vlastně nedávno na MSJ
(Mistrovství světa juniorů), překvapivě to nebyl mapově těžký závod, ale klasická trať. Už na startu jsem
věděla, že není něco v pořádku, protože jsem nebyla
nervózní a řekněme si na rovinu, kdo není nervozní na
MSJ. Prvních pár kontrol jsem jsi v klidu ,,oťukala“,
ale pak přišla krizička a už to bylo jen horší a horší.
Terén byl neskutečně kopcovatý, nohy neběžely, hlava
nemyslela a pomalu mě dobíhala jedna cizinka za druhou. Měla jsem největší chuť to vzdát, ale věděla jsem,
že nemůžu už kvůli tomu, že to večer před závodem
trenéři několikrát opakovali, na MSj se to nevzdává,
tak jsem se dál snažila. Špatně se mi dýchalo, tudíž
kopce pro mě bylo to nejhorší, co mě na trati mohlo
potkat. Nakonec jsem to nějak zvládla, ale pyšná na
svůj výkon rozhodně nejsem.
7 Kam všude jsi se díky orientačnímu běhu podívala?
Po pravdě už s nikým jiným než s orienťáky necestuji.
Cestujeme hlavně po Evropě, např. Španělsko, Francie,
Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Norsko a hlavně Švédsko.
8 Jak je těžké skloubit trénink, závody a školu?
Když člověk chce, jde to jednoduše. Nejvíce mám asi
problém se sama ,,dokopat“ jít běhat, ve skupině lidí
to jde snadněji.
9 Co ti dává sport?
Radost, dobrý kolektiv, zábavu a pohyb na čerstvém
vzduchu.
10 Kdy jsi naposledy zabloudila?
Nedávno na soustředění, po měsicí trénovaní bez
mapy si trochu hlava odvykne, ale pak se jí už moc nechce s mapou spolupracovat.
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Nahrazení klasických wolframových žárovek
„úsporkami“ ušetří domácnostem ročně až 4000 korun
Již 65 % českých domácností
svítí alespoň jedním úsporným
zdrojem světla a další stále přibývají, vyplývá to z průzkumu
poradenské společnosti eSvětlo.
cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří až 4 000 Kč ročně.
Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla
hlavním důvodem ukončení jejich výroby loni v září. Z průzkumu portálu eSvětlo.cz vyplývá,
že tuzemská domácnost potřebuje na svícení v průměru 18
žárovek. V případě kompletní
výměny klasických energeticky

náročných zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) za
kompaktní lineární zářivky či
LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až
4000 korun za jediný rok.
Úsporné zářivky
do koše nepatří

S rapidním růstem počtu
„úsporek“ roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy
doslouží. Zatímco vysloužilé
wolframové žárovky lze bez obav
vyhodit do koše, ty úsporné je
třeba odevzdat k ekologické recy-

klaci. Kvůli toxické rtuti, kterou
v malém množství světelné zdroje
obsahují, se s nimi musí zacházet
jako s nebezpečným odpadem
Dalším důvodem pro recyklaci
vysloužilých zářivek je možnost
opětovného využití surovin, které
úsporky obsahují.
Rtuti v zářivce se není třeba bát,
zátěž pro životní prostředí představuje jen při neodborné likvidaci
a ve vysoké koncentraci. Rtuť se
v úsporných zářivkách vyskytuje
ve velmi malém množství (cca
2–5 mg), například v klasickém
teploměru je rtuti 500krát více.
Při náhodném rozbití zářivky

Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)
Klasická žárovka
Spotřeba
Životnost
Cena za potřebné množství
světelných zdrojů za 25 let
Náklady na elektřinu za 25 let*
Celkové náklady za 25 let

60 W
1 rok

Halogenová
žárovka
52 W
2 roky

LED žárovka
9W
25 let

250 Kč

600 Kč

270 Kč

500 Kč

6 810 Kč
7 060 Kč

5 902 Kč
6 502 Kč

1 643 Kč
1 813 Kč

1 232 Kč
1 521 Kč

* Průměrná cena elektřiny v roce 2012 – 4,54 Kč/KWh
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Kompaktní
úsporná žárovka
12 W
12 let

je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora či předat firmě zabývající
se likvidací odpadu.
O zpětný odběr a následnou
recyklaci se stará nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje tuto službu občanům i firmám
zdarma.
Úsporky patří na místo
zpětného odběru: nyní
jich je téměř 4 000

V Česku lze vyřazené úsporné
zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, úřadech
nebo v řadě firem.
Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně 4000
a další stále přibývají. Společnost
EKOLAMP již rozmístila více
než 1500 malých sběrných nádob
Kde se nachází nejbližší sběrné
místo, lze zjistit přes internet na
www.ekolamp.cz.

CHCETE SNÍŽIT NÁKLADY
NA DOMÁCNOST NEBO PROVOZOVNU?
OBEC RUDNÍK PRO VÁS ZAJISTILA PŘÍLEŽITOST
SNÍŽIT NÁKLADY NA ELEKTRICKOU ENERGII A ZEMNÍ PLYN

Radnice uspořádá pro obyvatele Rudníku a místní podnikatele aukci na společný nákup
elektrické energie a plynu,
a tímto způsobem jim pomůže
snížit náklady na energie, které jsou čím dál vyšší.

ná a definuje práva a povinnosti
obou stran. Kromě toho zájemce
předá pouze kopii své smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny či zemního plynu včetně všech případných dodatků
a dále kopii ročního vyúčtování

energií. Nic víc není třeba.
Veškeré dotazy zde zodpoví
přímo zástupce zprostředkovatelské společnosti, který bude
zároveň zajišťovat sběr podkladů.
Rozhodně nespoléhejte na
žádné podomní prodejce!

Pro zájemce je kontaktní místo otevřeno 30. 9. a 7. 10. od 14
do 17 hodin na obecním úřadě.
Kontakt: www.setrime-lidem.cz,
lenka.jakwerthova@a-tender.cz,
tel. 724 869 139

Vedení obce se rozhodlo inspirovat a spojit své síly se společností, která se na pořádání
takových aukcí specializuje,
A-Tender. Síla každého klienta
je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí.
Čím větší je poptávka, tím lepší
ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout. Čím více nás
bude, tím nižší ceny získáme!
Proč nemají domácnosti takové
ceny jako města nebo podniky?
Protože jsou ve vztahu k velkým
společnostem příliš slabé. Jediná
domácnost není pro velké dodavatele energií či telekomunikací
obchodně až tak zajímavý klient.
Je to však jiné, když domácnosti
svou poptávku po novém dodavateli sdruží a dají tak dohromady velký objem odběru energie.
O ten budou velcí hráči otevřeně
soutěžit.
Přihlásit se mohou jednotlivé
domácnosti i podnikatelé. Zprostředkovatelská firma je pak
všechny sdruží, stanoví přesné
podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny
dodavatele energií na trhu, aby
o „balík“ zákazníků soutěžili
v on-line elektronické aukci. Je
to výhodné jak pro přihlášené
zájemce, tak pro samotné dodavatele – mohou tak získat nové
zákazníky, k nimž by se jinak
nedostali. Při aukci dodavatelé
bojují v reálném čase o velký počet klientů a musí proto rychle
reagovat na nabídky konkurence.
Pomocí aukce získají naši občané
lepší podmínky, než měli dosud.
Čím více domácností a dalších
klientů se do projektu zapojí,
tím nižší cena se vysoutěží. Tato
služba je zcela ZDARMA. Pokud
by cena vysoutěžená v e-Aukci
nedosáhla úspory alespoň 15%,
než je stávající cena pro daného klienta, klient není povinen
uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Pro zapojení do aukce
je třeba, aby zájemci podepsali
smlouvu se zprostředkovatelskou
firmou. Tato smlouva je bezúplat-
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 60. jednání rady obce
dne 21. 5. 2013
RO schvaluje:
1a/60/2013 – zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p.p.č.
424/1 – trvalý travní porost o výměře
154 m2, v kat. území Rudník.
1b/60/2013 – zveřejnění záměru
pronajmout pozemek p.p.č. 812/4 –
trvalý travní porost o výměře 378 m2,
v kat. území Arnultovice.
1c/60/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 2347/6 – zahrada o výměře cca 65 m2, v kat. území Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 2 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
2a/60/2013 –úhradu nákladů spojených s poskytnutím bezplatného občerstvení a cen pro dětské účastníky
akce „Den s přírodou“ dne 15.6.2013
ve výši 3 000 Kč.
2b/60/2013 – dar ve výši 5 000 Kč
SDH Arnultovice na částečné krytí nákladů spojených s uspořádáním akce
„Hasičský víkend Nemojov 2013“.
2c/60/2013 – dar ve výši 15 000 Kč
SDH Arnultovice na celoroční činnost tohoto sdružení.
2d/60/2013 – RO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, kterým se
rozpočtové příjmy zvýší o 1.140,00
Kč a rozpočtové výdaje se zvýší
o 86.140 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se finanční prostředky na
běžných účtech sníží o 85 000 Kč.
Výpis přijatých usnesení
z 61. jednání rady obce
dne 12. 6. 2013
RO schvaluje:
1/61/2013 – finanční dar ve výši
10 000 Kč vlastníkům nemovitostí
nebo uživatelům bytů, kteří byli postiženi povodní 2.6.2013, dle následujícího seznamu:
Arnultovice:
čp.51,
čp.49,
čp.40, čp.44, čp.44, čp.36, čp.37,
čp.27, čp.30, čp.97, čp.18, čp.16,
čp.89, čp.13, čp.8, čp.14, čp.10,
čp.67, čp.66, čp.62, čp.56, čp.98,
čp.46,čp.31,
Rudník: čp.261, čp.271, čp.11,
čp.369, čp.370, čp.16, čp.209,
čp.348, čp.287, čp.273, čp.14,
čp.346, čp.344, čp.12, čp.13, čp.235,
čp.235, čp.26, čp.31, čp.268, čp.43,
čp.40, čp.27, čp.33, čp.65, čp.63,
čp.477, čp.267, čp.266, čp.359,
čp.286, čp.339, čp 288
Rudník-Javorník: čp. 144, čp.124,
čp.6, čp.93, čp.128.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 62. jednání rady obce
dne 24. 6. 2013
RO schvaluje:
1a/62/2013 – RO schvaluje uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO s p.
Martinem Klenčíkem za organizaci
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR,
Středisko Hraničář Trutnov, se sídlem
Horská 73/5 Trutnov 54101, za cenu
109 Kč (poměrná část roční sazby za
využívání systému zavedeného obcí
o nakládání s KO).
2a/62/2013 – RO schvaluje odpis
pohledávky firmy FOREST GAMP
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s.r.o., 72, Horka II, 285 22, IČO
27865240 ze dne 31.10.2011, splatné
dne 14.11.2011 za těžební zbytky ve
výši 4 092 Kč z důvodu likvidace této
firmy.
2c/62/2013 – RO schvaluje finanční dar ve výši 20 000 Kč manželům
Sukovým, Rudník – Javorník čp. 93
z finančních prostředků darovaných
obci Rudník městem Javorník.
2d/62/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 10 000 Kč vlastníkům nemovitostí nebo uživatelům bytů, kteří
byli postiženi povodní 2.6.2013, dle
následujícího seznamu:
Arnultovice: čp.93, čp.50, čp.57,
čp.59, čp.61, čp.39, čp.63, čp.35,
čp.29, čp.82, čp.20, čp.19, čp.12,
čp.17, čp.106, čp.3, čp. 60,
Rudník: čp.355, čp.362, čp.423,
čp.34, čp. 41, čp.111, čp.177, čp.79,
čp.90, čp.96, čp.113, čp. 61, čp.481,
čp.495, čp.451, čp.439, čp.298,
čp.301, čp.309, čp.75 (nájemní byt),
čp.485 x 3,
čp.288 x 4
Rudník-Javorník: čp.13, čp.120
3b1/62/2013 – RO schvaluje výzvu
na dodavatele protipovodňového varovného systému dle předloženého
znění.
3b2/62/2013 – RO schvaluje seznam obeslaných firem dle návrhu
3b3/62/2013 – RO schvaluje členy
výběrové komise na VPS ve složení:
Machač (náhradník Vondrák), Kozůbek (náhradník Kozůbková), Šedivý
(náhradník Jirásek), Maloch (náhradník Stuchlík), Lhota (náhradník
Skalský).
RO ukládá:
3a/62/2013 – RO ukládá tajemníkovi OÚ vypracovat odpověď panu
Martinu Vicencovi ve věci žádosti
o vyřešení problematiky sesuvu zeminy u čp. 96 Arnultovice, že obec Rudník neuznává odpovědnost za vzniklý
stav. Termín: 08.07.2013
Výpis přijatých usnesení
z 63. jednání rady obce
dne 8. 7. 2013
RO schvaluje:
1a/63/2013 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 424/1 –
trvalý travní porost o výměře 154 m2,
v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
1b/63/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemek p.p.č. 812/4 – trvalý
travní porost o výměře 378 m2, v kat.
území 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.
1c/63/2013 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p.p.č. 443/3 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
77 m2, v kat. území Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1e/63/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemek p.p.č. 103/1 – ostatní
plocha o výměře 2.892 m2, v kat. území Bolkov. 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.
1f/63/2013 – RO schvaluje uzavření
“Smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne IV-12-2007740/1, Rudník knn
od TS1235 příp.čp. 285 Sýkora RD,
na p.p.č. 4112 – ostatní plocha, v k.
ú.Rudník, mezi obcí Rudník (povinný) a ČEZ Distribucí, a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín (oprávněný).
Cena za zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu bude činit 1 000
Kč bez DPH.
1g/63/2013 – RO schvaluje pronájem bytu č. 19 v Rudníku čp. 75,
na dobu určitou, od 15.06.2013 do
31.12.2013.
1h/63/2013 – RO schvaluje pronájem bytu č. 2 v Rudníku čp. 411, na
dobu určitou, do 31.10.2013, pod
podmínkou úhrady kauce ve výši 3
měsíčních nájmů před uzavřením nájemní smlouvy.
2a/62/2013 – RO schvaluje přijetí
finančního daru ve výši 70 000 Kč od
Moravskoslezského kraje.
2b/63/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 3000 Kč paní XY, bytem
Arnultovice, 543 72 Rudník.
2c/62/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 2 000 Kč paní XY, bytem
Rudník, 543 72 Rudník.
2d/62/2013 – RO schvaluje po projednání hospodářský výsledek a účetní závěrku za rok 2012 Základní škole
a Mateřské škole Rudník.
3a/63/2013 – RO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců obce Rudník
v pozici uklízeč veřejného prostranství na dobu určitou do 31.08.2013
v max . počtu 10.
Výpis přijatých usnesení
z 64. jednání rady obce
dne 29. 7. 2013
RO schvaluje:
1a/64/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 698/6 – ostatní plocha
o výměře 10 m2, v kat. území Rudník.
1b/64/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky
p.p.č. 1547/2 – trvalý travní porost
o výměře 74 m2 a p.p.č. 4379 – ostatní
plocha o výměře 3.745 m2 , vše v kat.
území Rudník.
1c/64/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky
p.p.č. 1781 – ostatní plocha o výměře
785 m2 a st.p.č. 158 – zastavěná plocha o výměře 71 m2, vše v kat. území
Javorník v Krkonoších.
2b/64/2013 – RO schvaluje přijetí
finančních darů od obcí, právnických
a fyzických osob.
2c/64/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 10 000 Kč vlastníkům nemovitostí nebo uživatelům bytů, kteří
byli postiženi povodní 2.6.2013, dle
následujícího seznamu:
Arnultovice: čp.51, čp.46, čp.49,
čp.66, čp.44, čp.40, čp.36, čp.37,
čp.30, čp.31, čp.27, čp.18, čp.97,
čp.16, čp.14, čp.13, čp.89, čp.62,
čp.10, čp.56, čp.98, čp.8, čp.67, čp.9,
čp.104,
Rudník: čp.359, čp. 11, čp.268, čp.
271, čp. 344, čp.346, čp.12, čp.13,
čp.14, čp.369, čp.370, čp.16, čp.209,
čp.339, čp.348, čp.287, čp.273,
čp.286, čp.27, čp.31, čp.26, čp.33,
čp.235, čp.239, čp.36, čp.39, čp.40,
čp.43, čp.65, čp.80, čp.343, čp.79,
čp.90, čp.96, čp.113, čp.61, čp.288,
čp.315, čp.316, čp.317, čp.266,
čp.267, čp.477, čp.495, čp.364,
čp.305,
Javorník: čp.6, čp.124, čp.128,
čp.120, čp.93, čp.141.

2d/64/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 10 000 Kč místostarostovi
obce Rudník.
3a1/64/2013 – RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Mgr. Michalem Trkalem, Matoušova 515/12, 150
00 Praha 5. k realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr manažera projektu Rudník – kanalizace“
3a2/64/2013 – RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Mgr. Michalem Trkalem, Matoušova 515/12, 150
00 Praha 5. k realizaci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku: „Rudník
– kanalizace“
3a2/64/2013 – RO schvaluje uzavření mandátní smlouvy se společností
EU centrum a.s.,IČ: 27645649, Drahobejlova 1452, Praha 9, k realizaci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava 18. bytovek““
RO pověřuje:
1e/64/2013 – RO pověřuje v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb. odbor
správní, rozpočtu a financí, rozhodováním o novém a opakovaném uzavíraní smluv o nájmu hrobového místa
dle § 25 zákona č. 265/2001 Sb.
RO bere na vědomí:
2a/64/2013 – RO bere na vědomí výtěžek z akce „Po vodě 2013“ v částce
83 720 Kč.
Výpis usnesení z 19. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 7. 6. 2013
ZO schvaluje :
1/19/2013 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013, kterým se
rozpočtové výdaje zvýší o 100 000
Kč na krizové situace a 1 000 000 Kč
na odstraňování povodňové škody.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 1.100 000 Kč.
Výpis usnesení z 20. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 27. 6. 2013
ZO schvaluje :
1/20/2013 – ZO po projednání
schvaluje celoroční hospodaření obce
Rudník a závěrečný účet za rok 2012
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 s výhradou.
Nápravná opatření již byla provedena.
2/20/2013 – ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Rudník na
celoroční činnost ve výši 170 000 Kč
na rok 2013.
Výpis usnesení z 21. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 29. srpna 2013
ZO schvaluje :
2a/21/2013 – ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3203
– ostatní plocha o výměře 144 m2,
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.
2b/21/2013 – ZO schvaluje „ Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 57/512/2013 na p.p.č. 3716
– ostatní plocha, ostat. komunikace
o výměře 237 m2, v obci a kat. území
Rudník, kterou předkládá Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec
Králové a pověřuje starostu jejím
podpisem.
2c/21/2013 – ZO schvaluje prodej
části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostatní
plocha o výměře cca 250m2 a části pozemku p.p.č. 3066/2 – ostatní plocha
o výměře cca 10m2 kat. území Rudník,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice
č. 5/2008, přílohy č.1. Smluvně bude
zajištěn přístup na pozemky z důvodu
oprav a údržby VO formou věcného
břemene. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2d/21/2013 – ZO schvaluje prodej
části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Smluvně bude zajištěn přístup na
pozemky z důvodu oprav a údržby VO
formou věcného břemene. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
2e/21/2013 – ZO schvaluje prodej
části pozemku p.p.č. 2070/6 – ostat-

ní plocha o výměře cca 250 m2, kat.
území Rudník, za cenu 30, – Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Smluvně bude zajištěn přístup na
pozemky z důvodu oprav a údržby VO
formou věcného břemene. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
2f/21/2013 – ZO schvaluje prodej
pozemku p.p.č. 3655 – trv.travní
porost o výměře 105 m2, kat. území
Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2h1/21/2013 – ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1006C13/54,
č. 7361N13/54“ na p.p.č.738/2,
739/1 a 865/2 v obci Rudník, k.ú.
Arnultovice ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu mezi Českou
republikou – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3 (budoucí povinný) a obcí
Rudník (budoucí oprávněný) a pověřuje starostu jejím podpisem.

oprava
Ve speciálním čísle Rudnických novin, věnovaném
povodním 2013 je chybně uveden dar od
Moravskoslezského kraje – dar činil 75 000 Kč.
2h2/21/2013 – ZO schvaluje jednorázovou paušální úplatu za užívání
pozemků p.p.č.738/2, 739/1 a 865/2
v obci Rudník, k.ú. Arnultovice ve
výši 7.520 Kč, České republice – Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
2i1/21/2013 – ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách zřízení
stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání
nemovitosti“ na p.p.č. 880/2, 880/3,
893/1 a 2630 v obci Rudník, k.ú. Arnultovice ve vlastnictví Královéhradeckého kraje – Správa silnic, mezi
Správou silnic Královéhradeckého
kraje příspěvková organizace se síd-

lem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové – Plačice (zástupce) a obcí
Rudník (investor) a pověřuje starostu
jejím podpisem.
2i2/21/2013 – ZO schvaluje jednorázovou peněžitou náhradu, která
činí 1.809.192 Kč s DPH, Správě
silnic Královéhradeckého kraje –
příspěvková organizace se sídlem
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice. Stanovená finanční
částka bude uhrazena po podpisu této
smlouvy na základě vystaveného daň.
dokladu v termínu splatnosti, při realizaci stavby.
K tisku připravila
Kamila Vejdělková

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky, ze dne 28. 08. 2013,
byly vyhlášeny podle čl. 63
odst. 1 písm. f) Ústavy České
republiky a podle § 1 odst. 3
a § 55 zákona č. 247/1995 Sb.
,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Volby se uskuteční
 v pátek 25. 10. 2013
od 14:00hod.
do 22:00 hod.
 v sobotu 26. 10. 2013
od 08:00 hod.
do 14:00 hod.
ve volebních místnostech,
které zůstávají stejné jako
u předchozích voleb.
Občané mají možnost v době
své nepřítomnosti v místě svého
trvalého pobytu zažádat si o voličský průkaz. Žádost musí být
podána u obecního úřadu, kde
má volič trvalé bydliště v zákonem stanovené lhůtě a musí mít
všechny náležitosti vyplývající ze
zákona. Vyhotovený voličský průkaz si občan převezme v určenou
dobu buď osobně na příslušném
obecním úřadě, nebo mu bude
tímto obecním úřadem zaslán.
Na voličský průkaz bude voliči
v době konání voleb umožněno
hlasování kdekoliv na území Čes-

ké republiky, poté kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Volební lístky budou dodány
voličům do domovních schránek
nejpozději do 24. 10. 2013.
V den voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voličské průkazy

 Žádost o voličský průkaz
Od 28. 08. 2013 do 18. 10.
2013 mají voliči možnost zažádat
si na obecním úřadě o voličský
průkaz. Podání může být učiněno
buď v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
zaslané do datové schránky nebo
osobně.
Dne 23. 10. 2013 končí lhůta
pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.
 Vydání voličského průkazu
Od 10. 10. 2013 mají voliči
možnost vyzvednout si na obecním úřadě voličský průkaz buď
osobně nebo může být vydán
i osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu anebo jej obecní úřad
voliči zašle.
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Místem konání voleb v obci Rudník
jsou tyto volební místnosti :
Okrsek č. 1 – KD Arnultovice–pro voliče v části obce Rudník
–Arnultovice.
Okrsek č. 2 – ZŠ a MŠ Rudník–pro voliče bydlící od zámku
po autobusovou zastávku u ZŠ a dále bydlící na trase křižovatka
u MZ Liberec, směrem sídliště Terezín a Lázně Fořt tj. čp. :
3, 5, 9, 11–17, 22–24, 26, 27, 29–33, 45, 67, 69, 82, 209, 235,
259, 268, 271, 273, 286, 287, 295, 306, 311, 320–333, 336–
341, 344, 346–348, 351, 354–360, 362, 369–371, 374, 380,
391–407, 409–443, 445, 450, 451, 454, 456, 457, 460, 461,
463, 464, 466–471.
Voliči z tohoto okrsku mohou také volit v místnosti klubovny
TJ-Ski Rudník a to v pátek 25. 10. 2013 od 16:00 hod. do 17:00
hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 09:30 hod. do 10:30 hod.
Okrsek č. 3 – Pension Heřman–pro voliče bydlící od čp. 327
po konec obce směr Vrchlabí, včetně Janovic a Bolkova, tj. čp. :
61, 77, 79, 84, 86–93, 96, 98–105, 107–110, 112, 114, 115,
117, 119–124, 126–129, 131, 135, 139–150, 154, 156, 159,
164, 169, 170, 176, 183, 189, 192, 193, 195, 204, 207, 208, 210,
211, 214, 218, 220–225, 228, 229, 248, 249, 252, 275–276,
281, 285, 290, 297, 307, 312, 327, 349, 353, 361, 367, 368,
375, 378, 446, 448–449, 500–508, 514–517, 519, 523, 536.
Okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou službou (DPS) Rudník–
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, 62–66, 70–76, 78, 80, 81, 83, 111, 177–
182, 184, 185, 239, 243, 255, 266, 267, 272, 278, 288, 293, 294,
298, 299, 301, 303–305, 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 mohou také volit v místnosti Požární zbrojnice do přenosné schránky a to v pátek 25. 10. 2013 od 16:00
hod. do 17:00 hod. a v sobotu 26. 10. 2013 od 09:30 hod. do
10. 30 hod.

Jana Janovská, matrika
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POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Vážení sousedé, i letos je program Svatováclavských slavností sestaven dle osvědčeného
schématu, který nabízí program pro děti i dospělé, doplněný žánrově pestrou směsicí
hudebních vystoupení.
Opět začneme popolední dechovkou a skončíme předpůlnočním rockem (nabídneme neznámý Listolet i notoricky známé
songy od Beatles), po roce znovu
uvítáme Hannibala z Valdštějna,
taneční vystoupení předvedou
„naše“ děti, Stanislav Wajsar
připravuje přednášku z historie
obce a pan farář mši svatou. Nebude chybět ani tradiční koncert
v kostele sv. Václava. Letos se
však neuskuteční v neděli, ale
již v pátek večer a Svatováclavské slavnosti tak zahájí. V podání hostinské rodačky Moniky
Obermajerové – Šramlové zazní
v akusticky velmi příhodném

prostoru české melodie ze známých muzikálů, písně Radůzy,
Marie Rottrové a dalších.
Ze sobotního programu bychom rádi upozornili na
slavnostní otevření
Hadí stezky, která vzniká díky
skupině nadšenců
ve
svahu nad
Obecním
úřadem.
Během
Slavností budete
mít možnost ji prozkoumat.
Pro milovníky starých časů
chystáme ve spolupráci se Státním okresním
archivem v Trutnově výstavu,
která nabídne nejen oblíbenou
prohlídku obecních kronik a dal-

Obecní knihovna
v Rudníku
Automatizace knihovny je finančně náročná
záležitost, proto jsme využili dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK3.
Prvním krokem bylo podání žádosti o dotaci. Součástí dotace byl detailní popis hardwaru a softwaru, který musí počítače obsahovat.
S touto záležitostí jsme se obrátili na pana Pavla Kněžourka ( správce našich sítí) a příslušnou Okresní knihovnu v Trutnově. Byli jsme
úspěšní a získali dotaci ve výši 32 000 Kč .
Nyní můžeme začít realizovat samotný projekt.
V první fázi bychom chtěli knihovnu přemístit
do nových bezbariérových a více vyhovujících
prostor, do současné (minimálně využívané)
obřadní síně v budově DPS. Nemine nás nákup nových pracovních stolů a pro samotný
provoz budeme potřebovat výkonné počítačové sestavy se čtečkou, připojení k internetu
a především specializovaný knihovnický program „Clavius REKS“, který umožňuje široké využití a tím zjednodušení práce. Základní
funkce tohoto programu jsou: registrace čtenářů a uživatelů, půjčování a vracení dokumentů,
tisk (výpůjček, čárových kódů, průkazů čtená
ře), dále poplatky, pokuty a statistický deník
knihovny. Půjčování a vracení dokumentů
bude probíhat pomocí čtečky a čárových kódů,
jimiž je potřeba opatřit celý knihovní fond. Každá kniha bude mít unikátní čárový kód. Zároveň systém vede k evidenci všech výpůjček,
takže se nemusí pracně počítat. Automatizací
knihovny chceme dosáhnout především zkvalitnění služeb našim čtenářům. To vše uvažujeme zrealizovat do konce roku 2013.
Edita Horní, referent majetkového odboru
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ších dokumentů, ale především
fotografie domů a jejich majitelů
pořízené hostinských fotografem
E. Walterem v roce 1928. Možná
v jeho fotoalbu najdete
i Váš dům!
Jako novinku, z které
bychom
rádi učinili
tradici,
vyhlašujeme
soutěž
o nejlepší
pouťový koláč.
Vyzýváme
tedy všechny příznivce
pečení, aby přinesli ochutnat svůj
moučník (nejlépe včetně
receptu). Návštěvníci Slavností bodováním vyberou nejlepší,
Vy získáte věcnou cenu, ostatní

získají novou inspiraci a všichni
dohromady si pochutnáme.
Tradicí na Slavnostech již
zavedenou je věnování dobrovolného vstupného na obnovu
některé z drobných památek
obce. Předloni jí byla cínová křtitelnice v kostele sv. Václava, loni
kamenný kříž na Pastvině. Letos
získané prostředky chceme investovat do znovu vztyčení kříže,
který stával u památné lípy při
cestě z Janovic k pivovaru.
Doufejme, že bohatou programovou nabídku Slavností podpoří i pěkné počasí. Těšíme se na
setkání s Vámi!
Program
Svatováclavských
slavností 2013 najdete na poslední straně těchto Rudnických
novin.
Za Kulturní komisi
a další pořadatele
Olga Hájková

den otců 2013
Třetí ročník netradičních chlapských
soutěží nazvaný Den otců proběhl nejen mezi „otci“ v sobotu 13. července společně s koncertem PO VODĚ
2013 na fotbalovém hříšti.
Letošní ročním byl výjimečný, že se
rozšířil o účast hasičů a policistů, kteří
nám pomáhali při povodních.
Základem programu netradičních
disciplín bylo pití piva, které bylo podmíněno soutěží v převozu kamaráda na

kolečku, běhu po mokré podložce s přivázáním na pružném laně, běh se sudem
piva a na závěr disciplína, která je velmi
oblíbená, jak u soutěžících, ale hlavně
u diváků, a to je moták. Krásné slunečné
soutěžní dopoledne pozvolna přešlo na
hudební produkcí koncertu PO VODĚ,
kde proběhlo vyhodnocení a předání
medailí.
Za občanské sdružení DOMOV
Aleš Maloch

SELSKÁ OLYMPIÁDA PODRUHÉ
Putovní soutěžní klání v ryze
selských disciplínách našlo letos své místo v Arnultovicích,
na louce u bývalého ovčína.
Slunečné počasí poslední srpnové soboty přispělo k dožínkové atmosféře, dokreslené
soutěžícími ve stylovém oblečení, balíky slámy, zemědělskou
technikou či vůní pečených
brambor.
Akce započala zapálením
„olympijského ohně“ jednou
z nejstarších občanek Arnultovic, vitální 89-letou Edeltraud
Potůčkovou, která zavzpomínala
na Arnultovice svého mládí. Historii a současnost této části Rudníku připomněl i hlavní organizátor olympiády Jirka Vondrák.
Poté bylo přistoupeno k vlastnímu klání, jehož se zúčastnilo
odhodlaných 13 žen a dívek a 11
mužů. Jejich snažení přihlíželo
několik desítek zvědavců, kteří
se povětšinou náramně bavili.

V koulení balíku slámy, hodu vidlemi, kosení louky, dojení umělé
kozy a přepravě nákladu v nůši,
respektive na trakaři nakonec
nejlépe obstáli Lenka Seidlová
a Martin Halada. Zasloužený
odpočinek pak všem zpříjemnila
vícežánrová kapela Coolna. Věříme, že Selská olympiáda přispěla k oživení společenského dění
v Arnultovicích, nad jehož současným nedostatkem oproti minulosti si v úvodu akce posteskla
pamětnice paní Potůčková.
Akci pořádalo o.s. Domov – pro
náš Rudník ve spolupráci s SDH
Arnultovice zajišťujícím občerstvení a prezentujícím hasičskou
techniku a Ekofarmou Arnultovice, která představila super moderní traktor a vlastní produkci bio
hovězího masa. Zvukovou aparaturu zapůjčila Zumba Trutnov.
Za o.s. Domov Olga Hájková
a Markéta Lhotová
Foto Anděla Veselá

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na
http://anves.rajce.idnes.cz

akce vor 2013
Sdružení PEFC ČR se rozhodlo
navázat na obnovenou tradici voroplavby a v letošním roce uspořádalo plavbu na vorovém prameni pod svou vlajkou. Při stavbě
voru se postupovalo dle možností
autentickým způsobem a osvědčenými postupy prověřenými
staletími. Vor plul na Černé řece,
jak se odedávna v plavecké hantýrce říkalo Vltavě. Trasa letošní
voroplavby byla výrazně ovlivněna červnovými povodněmi a vor
nakonec plul pouze ze Štěchovic
do Prahy, kde na Výtoni po tři dny
vozil zájemce z řad veřejnosti. Na

náplavce se při této příležitosti
pod patronací PEFC ČR uskutečnila prezentace lesnických
firem a zajímavý program, jehož
společným tématem bylo právě
dřevo, jakožto jedinečný materiál
a obnovitelná surovina. V holešovickém přístavu byl následně vor
rozebrán a plavené dřevo bylo věnováno obci Rudník. Firma Progles jej zdarma do obce odvezla
a zastupitelé obce nyní rozhodnou o jeho smysluplném využití.
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Andrea Pondělíčková
Více na www.vor2013.cz
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROk
Trochu chladněji, než jsme
byli o prázdninách zvyklí, začal v pondělí 2. září 2013 nový
školní rok 2013/2014.
Zahájení žáků 2. – 9. třídy
proběhlo tradičně na chodbě 2.
stupně a novou 1. třídu přivítala
třídní učitelka Mgr. Marcela Pavlíková na chodbě 1. stupně. Všechny žáky přišel pozdravit pan starosta Ing. Aleš Maloch a malým
prvňáčkům předal velké kornouty
s bonbony, aby jim vstup do světa školáků co nejvíce zpříjemnil.
Při přebírání malých dárečků se některým z tváří značilo nedočkavé těšení, jiní
ostýchavě váhali. Všem žáčkům
přeji šťastný začátek školní docházky a chuť
zvládat každodenní povinnosti. Myslím, že stejné
přání patří také rodičům, které bude 19 prvňáčků denně potřebovat.
V červnu příštího roku opustí
naší školu 21 žáků 9. třídy. Jejich
pohodový zářijový začátek brzy
vystřídá hledání nových škol, navštěvování dnů otevřených dveří a vyplňování přihlášek. Už teď
přejeme všem úspěšný výběr.
Není tajemstvím, že v současné
době je na trhu práce nedostatek
absolventů technických oborů, ať
učňovského školství, tak středních škol.
Má přání zatím patřila žákům
1. a 9. tř., ale nezapomínám ani
na ostatní žáky školy a jejich rodiče. Mějte příjemný školní rok
s takovými školními výsledky, aby
byli všichni spokojení. Pro člověka je totiž nejúčinnější motivací
k učení zažitý úspěch.
Vy, kteří jste již ke škole přijeli,
nebo si tudy občas krátíte cestu,
už víte, jaká změna za prázdniny nastala. Obec Rudník zajistila
zpevnění prostranství před hlav-

ní bránou pod školní jídelnou ke
zvětšení parkovací plochy. Všichni ve škole jsme kvůli bezpečnosti dětí rádi, že už auta nebudou
(snad z nedostatku místa) zajíždět před hlavní vchod školy. Teď
už jen dodržovat úsporné parkování. Nutnou úpravu si vyžadovalo také travnaté okolí budovy.
Ani uvnitř školy se o prázdninách nezahálelo. V učebně angličtiny byla opravena podlaha
a položeno nové lino. V obou třídách školní družiny se vymalovalo, sundaly se koberce a nahradily
se také novým linem. Vymalovaná třída čekala na
žáky 5. třídy. Opraveny máme také zdi
v kuchyňce a šatnách. Novinkou
pro návštěvníky
školy budou návleky u hlavního
vchodu a ovladač
umožňující vycházejícím rodičům dostat se ze školy ven. Na
vpuštění dovnitř budovy budou nadále sloužit zvonky u dveří.
Důležitou změnou pro žáky
jsou noví členové pedagogického sboru. Učitelka angličtiny a Tv
na 2. st. a informatiky v 5. a 6. tř.–
Bc. Lucie Pospíšilová, učitelka
angličtiny na 1. st., výtvarné výchovy na 2. st. a pracovních činností - Mgr. Kateřina Ďurechová a na hudební výchovu na 2. st.
k nám bude dojíždět Iva Faltová
Dis. ze ZUŠ Hostinné.
Ráda bych se v závěru opřela o moudrá a nadčasová slova
T. G. Masaryka, který tvrdil, „že
učit se má jen užitečnému, ale s výhradou, která jasnozřivě předvídá vývoj, vyžadující, aby se člověk
stále více přizpůsoboval novým
a novým požadavkům. Vyučování
nemá jen dávati vědomosti, nýbrž
naučiti metodě a myšlení.“
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

První třída
Letos jako i jiné roky přišly děti
do 1. třídy dobře připravené z MŠ
i z domova. Nastoupilo 14 chlapců a 5 děvčat. Hned po vzájemném představení a po shrnutí
prvních dojmů mohu konstatovat vstřícnost ze strany rodičů
a vřelost ze strany dětí. Velmi mě
to těší, protože první třída je tím
nejdůležitějším rokem, neboť
děti musí zvládnout čtení, psaní
a počítání přes desítku a získávají
vztah ke škole. Z toho budou čerpat celý první stupeň. Proto je třeba doma denně kontrolovat jejich
připravenost a hlavně si s nimi
o škole povídat, protože každé
dítě chce zažít úspěch a chce být

chváleno. Těším se na spolupráci
s rodiči a nejvíc na práci s dětmi.
Mgr. Marcela Pavlíková, uč. 1. třídy

Jindřich Černý, Václav Fišar,
Lucie Kaucká, Daniela Kordová, Nela Krůtová, Ondřej
Kutáček, Aneta Nováčková,
Ladislav Perný, Kryštof
Pomahač, Jindřich Slovák,
Pavel Smeták, Tomáš Stuchlík, Vojtěch Szücs, Filip
Švajdler, Zuzana Turynová,
Lukáš Vejdělek, Matěj Vondra, Martin Voňka, Jaroslav
Vejvoda

Výhled na začátek školního roku 2013/2014
Po slavnostním zahájení školního roku 2013/2014 a vřelém
přivítáním prvňáčků nám začnou obyčejné pracovní školní
dny.
Ihned na začátku však proběhne několik akcí. Například
akce, které jsou vázány na přízeň počasí. Z důvodu absence hřiště u školy (což je jedna
z věcí, které bychom chtěli co
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nejdříve řešit) pojede celý první
i druhý stupeň 17. a 19. 9. 2013
na pronajatý atletický stadion
do Vrchlabí, kde proběhnou
projektové dny „Atletika pro každého“. Již z minulých let víme,
jak úspěšně se naše děti zhostily
různých disciplín, ať už běhů, či
skoků a hodů.
Dne 1. 10. 2013 se zúčastníme
XVI. ročníku Krkonošských sportovních her ve Vrchlabí, kde změ-

říme své síly se žáky okolních škol.
Na konci září navštíví naši
osmáci a deváťáci divadelní představení „Marilyn“ v Klicperově
divadle v Hradci Králové.
Ještě v září připravují učitelky
anglického, německého a českého jazyka program a akci k Evropskému dni jazyků.
Učitelky prvního stupně
mají naplánovaný výlet do
Špindlerova Mlýna do aqua-

parku z výtěžku za sběr starého papíru. Stejně jako budou
odměněni
nejlepší
sběrači
poukazem na vyhlídkový let.
Nový školní rok nám začíná bohatou činností, ale naše krédo je
co největší sepětí teorie s praxí
a názorností, a tak se těmto aktivitám nebudeme ani v budoucnosti nikterak bránit.
Mgr. Vladimír Tremer

www.zsrudnik.cz

ZAMYŠLENÍ NAD
DOMÁCÍMI ÚKOLY

zájmové kroužky
Jelikož tu máme začátek září, přichází naše škola s aktuální nabídkou kroužků pro letošní školní rok. Záleží nám na
tom, aby naše děti trávily čas smysluplně a vyplnily ho činnostmi, které je baví. A jaké kroužky tedy letos nabízíme?
Pondělí

12:45–13:30 flétna pro 1. až 3. tř. (K. Ďurechová)
13:00–14:15 deskové hry pro mladší žáky (M. Vaňátková)
14:30 sborový zpěv 1. st. a od 15:15–16:00 h sborový zpěv 2. st.
(ředitel Hučík ze ZUŠ Hostinné)
16:00–17:00 rock n´roll (G. Bendová)
15:30–16:30 psaní všemi deseti pro žáky i veřejnost (A. Jerjeová)
— zdravotnický kroužek (I. Koderičová) čas se upřesní podle
věku žáků
Úterý

12:30–13:15 angličtina pro 1. a 2. tř. (K. Ďurechová)
13:00–14:15 kroužek šikulka pro malé i větší (M. Vaňátková)
14:30–16:30 vaření, kromě 1. tř. (L. Kollárová) zaplatí si jen
suroviny
15:15–16:30 volejbal pro 2. st. (H. Ježková, L. Pospíšilová)
15:15–17:00 deskové hry pro pokročilé (J. Vaňátko)
Středa

12:45–13:30 flétna 1. –3. tř. 2. skupina (K. Ďurechová)
13:00–14:00 taneční kroužek (L. Kollárová)
14:00–15:00 sportovní kroužek (P. Sekerková)
15:10–16:00 dílna tvořivých rukou 1. st. (K. Ďurechová)
15:00–17:00 modeláři (P. Čeřovský)
15:00–17:00 keramika (J. Jiřičková)
Čtvrtek

8:00–9:00 pro MŠ, od 13:00–14:30 pro ZŠ logopedický kroužek (L. Kollárová), asistence pí Festové
15:15–16:00 sportovní aerobik (P. Dikorasová)
v sudých týdnech od 16:00 břišní tance i pro dospělé (I. Vinitchuk)
Pátek

12:45–13:30 střelecký kroužek (P. Holubka)
13:45–15:00 sportovní hry pro chlapce 2. st. (Vl. Tremer)
13:00–14:00 nápadníček aneb od všeho trochu (M. Vaňátková)
Taková je tedy letošní nabídka kroužků pro naše žáky. Zda se
nakonec otevřou, záleží samozřejmě na tom, zda budou mít děti
o kroužky zájem.

Kolem domácích úkolů
žáků se v poslední době rozvinula bohatá diskuse v kruhu odborníků i mezi veřejností. Názory se pohybují od
ryze odmítavých, z důvodů
přetěžování dětí, až po doporučující, kvůli kvalitnějšímu učení.
Domnívám se, že tak, jak to
v životě bývá, platí všeho s mírou. Samozřejmě že není dobře, jestliže dítě tráví většinu
svého volného času nad učením. Přesto však má domácí

vatelkou Lenkou Kollárovou.
Hravou formou se zaměřuje
na nápravu vad řeči i obohacení slovní zásoby dětí.
V dalších ročnících bychom
opět nějaké výhody domácích
úkolů našli. Mám na mysli
hlavně úkoly, vedoucí ke krátkému procvičení probraného
učiva, např. u jazyků přiřazení
slov ke vzorům nebo upevnění
matematických operací. Každý
z nás je jiný a někteří mají rádi
při soustředění větší klid. Často
pak zjistí, že doma vidí zadaný
příklad srozumitelněji a učivo

Zásady správné přípravy do školy:

 K zaznamenávání zadaných úkolů jsou vhodné malé sešitky.
 Domácí příprava na předmět by měla začít týž den, kdy byla
látka ve škole vyložena. Křivka zapomínání jasně ukazuje, že
po dvou až třech dnech bude stát učení víc úsilí.
 Žák by měl mít přibližně stálý čas, kdy usedá k učení.
 Při učení by si měl dopřát plné soustředění. (ruší zapnutá televize, počítač, či hlasitá hudba).
příprava stále několik pozitiv.
V 1. třídě se jedná především
o procvičování písmenek a následně čtení. Ani sebebarevnější učebnice nebo moderní
technika totiž nenahradí u jedince pravidelné hlasité vyslovování. Dnešní děti umí často
ovládat chytré telefony a na
youtube si samy vyberou oblíbenou pohádku, ale váznou
jim vyjadřovací schopnosti.
Ve spolupráci s paní učitelkou
Festovou z Hostinného probíhá na naší škole logopedický
kroužek, vedený paní vycho-

mu tzv. dojde. Podle uznávaného psychologa Dr. V. Mertina
je zadávání přiměřené domácí
přípravy vhodné pro to, aby
měl žák zažité, že je zcela samozřejmé učit se i doma a přijít si
na efektivní způsob. A dodává,
že na druhém stupni a následně
po základní škole, mají někteří
s učením problémy jen proto,
že si proces učení neosvojili
jako jistý „stereotyp“ v nejlepším slova smyslu a neberou ho
jako součást svého života.
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Nový školní rok v naší mateřské škole začal slavnostně.
Všichni jsme se moc těšili na
nové kamarády, kteří vystřídají
naše prvňáčky.
Poslední srpnové týdny se nesly ve znamení příprav. Společně
s dětmi jsme využívaly krásného počasí k letním radovánkám
a paní učitelky navíc chystaly
dárečky a zdobily prostory školky
pro uvítání nových dětí.
Do oddělení Berušek od září
nastoupila Leontýnka Urbanová, Domča Šedivý, Saša Rylka,
Kristýnka Schejbalová, Alička
Vrchovská, Emily Peterová, Ka-

rolínka Vydrová, Justýnka Lhotová a Vojtík Jindřišek.
K Myškám přibyl Danek Veselý, Honzík Štemberka, Marianka
Klápštová, Lucka Nováčková
a Tomášek Balog.
U Sluníček jsme nově přivítali Nikolku Brádlovou, Vojtíka Draškóciho, Míšu Votočka
a Editku Jiroušovou.
Nové kamarády ostatní děti velice rychle přijaly mezi sebe. Mezi
vyprávěním zážitků z prázdninových výletů a dobrodružství
nám začátek září utekl velmi
rychle. Jedno velice milé překvapení udělalo radost úplně všem.
Z dětských úst se ozvalo nadšené
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volání: „ jů,
máme
nová
kola!“ Opravdu dvě dětská
kola, která nikdo nerozezná od
nových. Jak se to
stalo? Pan Josef Hylmar nám přes prázdniny
z vyřazených a nepoužitelných
kol „vykouzlil“ kola jako nová.
Ani nevíme jak mu moc poděkovat. Navíc dětem kola opravil
včetně nových součástek úplně
zadarmo. Věřím, že najdeme
nějaký způsob jak se mu odvděčíme. Rozzářené dětské oči a radost z jízdy na kolech dokazují,

že dětem pan Hylmar připravil
na začátek nového školního roku
bezvadný dárek.
Těšíme se, že letošní rok bude
celý veselý a příjemný jako byl
jeho začátek.
Děti a učitelky mateřské školy
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MODROBÍLÝ SVĚT MZ
12. září bude zapsáno v kalendáři červeně. A pro Rudník
také modro-bíle. To jsou totiž
barvy více než půlstoletí trvající značky MZ Liberec. Byla
to velká sláva, když podnik
otevřel v areálu někdejšího
Texlenu nový výrobní komplex.
Skutečně moderní provoz 21.
století, zázemí, které lze oprávněně nazvat „chloubou Rudníku“. Celá akce začala pár minut po jedenácté.
Technologie pro
bezpečnou a spolehlivou
zdravotní péči

Už při vstupní prezentaci
v prostorné recepci všechny pozvané oslovila velkorysost a do
očí bijící novota. Barvy doslova zářily – bílá jako typická pro
zdravotnictví obecně, modrá jako
vlajková loď MZ. Na trase k hlavnímu podiu se nedalo zabloudit,
všude pozorní pořadatelé a usměvavé sličné hostesky. Montážní
hala byla pro tento výjimečný
den přeměněna v přednáškový
sál, expozici výrobních prostředků i občerstvovací zařízení. Není
proto divu, že pod zavěšenou
cedulí s nápisem LISOVÁNÍ RAMEN se nabízelo všemožné pití
nealkoholické, stejně jako pivo
z Čech a víno z Moravy, ÚPRAVNA VÍČEK lákala sladkostmi
všeho druhu a širokého výběru
a SKLAD AL PROFILU byl jídelním centrem (filety z mořských
ryb, ragú, studené speciality
švédského stolu, saláty aj.).
Podstatnou částí programu
dne doslova otevřených bran,
závor i dveří bylo dění na podiu.
Po nezbytném uvítání hostů následovalo promítnutí dokumentu
o historii, současnosti i záměrech
MZ s komentářem generálního
ředitele Martina Hájka (ve druhé
části zvláště zaměřeno na obec
Rudník a podnikové aktivity v lo-

kalitě). Poté se dostali ke slovu
také vybraní hosté (Ing. Daniel
Vavřina, předseda HealthCare
Institute o.s. a organizátor konference Efektivní nemocnice,
JUDr. Jaroslav Kopeček, předseda Asociace výrobců a dodavatelů
zdravotnických prostředků (AVDZP), Ing. Tomáš Kolář, generální ředitel a jednatel společnosti
LINET spol. s r.o.), kteří neskrývali uspokojení z realizace jednoho stavebního úkolu – následovat
má budova školícího střediska
– a radost ze vzájemného setkání
i poznání. Další část byla určena
na prvním místě odborníkům
v oboru a obchodním partnerům,
v obsáhlých prezentacích zazněla
zajímavá fakta i čísla, stejně jako
konkrétní rady, návody, nabídky.

Těžko říci jestli nejlepší na
konec, ale většina pozvaných se
nejvíce těšila na prohlídku provozu. Vybrána byla hala s konečnou
montáží. Laik jen stěží zaznamená (natož docení) drobná specifika či komplexnost linky, ale
může vidět prostředí, systém, návaznost, efektivitu, zájem lidí. Ve
skupinkách jsme se loučili s provozem, mnozí také vyzkoušeli,
zda funguje červeno-bílá čára na

Analytik
Asistent projekce (závod Liberec)
Hlavní účetní
Konstruktér
Kooperant
Obsluha CNC obráběcích strojů (závod Liberec)
Programátor CNC obráběcích strojů (závod Liberec)
Technolog
Více informací na: www.mzliberec.cz/kariera
Kontakt: prace@mzliberec.cz
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Václav Chadraba
(Rudnické noviny)

→ Úvodní slovo,
Mgr. Ing. Martin Hájek, generální
ředitel a předseda představenstva
MZ Liberec, a. s.

Všechno co děláme,
je pro zdraví

MZ Liberec, a. s.
hledá do svého týmu zaměstnance na tyto pozice:

>
>
>
>
>
>
>
>

podlaze vyznačující tzv. zakázanou zónu. Fungovala a zvědavce
doslova vypískala. Jinak rozloučení bylo srdečné a s malým
dárkem na cestu. Po 14. hodině
jsme opouštěli areál s pozdravem
a přáním mnoha úspěchů. Pro
MZ stejně jako pro Rudník.

↑ Exkurze výrobou, Ing. Erich Hudrlík, ředitel výroby MZ Liberec, a. s.
↓ Hlavní provozní budova MZ Liberec, a.s.

↓ Hosté

téma

Svatováclavská legenda,
skutečnost a tradice
V posledních dvaceti letech se
v Rudníku obnovily mnohé tradice a mezi nimi i tradice konání svatováclavský slavností
připadajících na den 28. září.
V rudnickém kostelíku, zasvěcenému svatému Václavu,
je v tento čas, vedle modliteb
a církevní hudby, připomínána
svatováclavská legenda o násilné smrti knížete Václava, prostranství před obecním úřadem se stává místem zdařilých
oslav světských. Nejde však jen
o lokální záležitost. Celostátně
je 28. září státním svátkem –
Dnem české státnosti. Událost
tedy významná.
Legenda

Využijme zářijové číslo Rudnických novin k oživení školních
vědomostí či vlastní četby týkajících se vzpomínané legendy.
Vzdejme se na okamžik veškeré
kritičnosti, přestaňme lpět na
prokazatelných historických faktech a přijměme svatováclavskou
legendu jako dramatický příběh
z úsvitu českých dějin.
Začíná úmrtím Václavova otce,
knížete Vratislava. Vladařský stolec je prázdný. Václav však na něj
usednout nemůže, chybějí mu ta
správná léta. A to právě v čase,
kdy se vinou jeho matky, knížecí
vdovy Drahomíry, vyhrotil ostrý konflikt s její tchýní, kněžnou
Ludmilou. Ta je zbožnou křesťankou, ochránkyní chudých, chromých, slepých a sirotků, zatímco
Drahomíra setrvává v pohanské
víře, v zášti a krutosti. Václav, vlivem výchovy zbožné babičky, se
stává oddaným stoupencem křesťanské víry. Vládychtivá Drahomíra z obav, že přijde o moc, o bohatství i o syna, volí krajní řešení
sporu. Vraždu! Nechává Ludmilu
roku 921 na Tetíně zloduchy Tunnou a Gommonem zabít. Ne
mečem, nýbrž uškrcením! Proč
právě tak? Za pravé mučednictví
se v těchto dobách považovalo
prolití krve, a v roli mučednice ji
snacha z hluboké nenávisti vidět
nechce. Spíše si přeje, aby Ludmila upadla v úplné zapomnění.
Druhá část příběhu patří Václavovi. Ten dospěl a Čechy za
jeho vlády vzkvétají. Velice zbožný, o chudé a nemocné pečující,
schopný a hlavně mírumilovný
panovník odvádí od roku 929 pravidelně mocnému německému
vládci Jindřichu l. Ptáčníkovi každoroční poplatek 120 volů a 500
hřiven stříbra. Václavova křes-

ťanská dobrota a přátelský vztah
k Sasku jsou však trnem v oku jak
pohanské Drahomíře, tak i jeho
mladšímu bratru Boleslavovi,
pánu na Staré Boleslavi. Ten, chtivý moci, řeší nenávist k vládci jak
jinak než vraždou, prostředkem
i v těchto dobách odsuzovaným,
ale určitě ne výjimečným, ba ani
mezi urozenými. Lstivým pozváním Václava na křtiny svého syna
Strachkvase (v jiné verzi na posvícení) chystá Boleslav zrůdný čin.
V pondělí 28. září, když nic netušící Václav vchází do boleslavského kostelíka k pravidelné ranní
modlitbě, vztáhne na něj vražednou ruku. Zdatný Václav se však
ubrání a snadno sráží soka k zemi.
Nevolí jako pravý křesťan krvavou
odplatu, nechce být poskvrněn
bratrovou krví. Boleslavovi kumpáni - Tita, Čista, Tuža a Hněvsa
krvavý zločin záhy dokončí. Český
kníže – mírumilovný panovník
- v pondělí 28. září snad v roce
929, snad 935, leží u vrat chrámu
v ratolišti vlastní krve a umírá. Tolik smutná legenda. Nyní se zase
vraťme ke kritickému nazírání.
Skutečnost

Viděno kritickýma očima lze
k první vraždě říci, že o uškrcení
první české kněžny Ludmily nevědí dějepisci dosud zhola nic.
Událost však nepopírají! O knížeti Václavovi, čtvrtém z nejstarších
přemyslovských vládců, životopisná data, detaily z jeho soukromí nebo z politické činnosti zcela
chybějí. Údaje o něm pocházejí
výhradně z církevních zdrojů,
ze svatováclavských legend, a ty
jsou z hlediska historie nevalné
ceny. Jediná zpráva o něm, která pochází z jiných zdrojů než
z legend, se nachází v tehdejší
saské kronice. Sděluje, že český
panovník se stal roku 929 poplatným zakladateli saské vládnoucí
dynastie Jindřichu I. Ptáčníkovi.
Nic víc! Údaj tedy velice skoupý!
Nic o tolik známém ročním poplatku 120 volů a 500 hřiven stříbra, zaručujícím Čechám mírové
sousedství s mocnou říší. Vůbec
nic. Ten Čechům „vyměřil“ až
v 19. století Fr. Palacký, ovlivněn
mylným zápisem Kosmovým.
Zcela jasný není ani motiv boleslavské bratrovraždy. Církev jej
sice vidí ve Václavově nábožnosti,
ale důkaz, že se Václav stal obětí
pro víru, chybí. Vždyť i Boleslav
byl křesťanem! Spíše šlo o motiv politický, mocenský, světský.
Boleslav, kterého pobuřoval Vác-
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lavův poplatný vztah k Sasku,
toužil po vladařském stolci. Pro
tuto vidinu udělal vše, tak jako
mnozí Přemyslovci pozdější. Ti
se vzájemně věznili, mučili, své
soky kastrovali, vypalovali jim oči
a přitom zůstávali navenek zbožnými křesťany.
Ani datum brutálního činu
nemá stoprocentní platnost. 28.
září bylo zřejmě vybráno církví,
až když se Václav stal svatým.
Uváděný rok 929, dlouho považovaný za právoplatný, spíše
patří prvnímu odvodu poplatku
saskému vladaři, český vladař
snad nemohl být tolik nenáviděn za první splátku. Rok 935 je
sice věrohodnější, Boleslav mohl
využít Ptáčníkova mocenského
oslabení vlivem mrtvice, na kterou další rok umírá, a zmocnit se
bratrovraždou vlády v Čechách,
ale i takto vykonstruované datum
vzbuzuje jisté rozpaky. Rozpaky
budí i místo a průběh události.
Mohla se odehrát i jinde a jinak,
něž líčí křesťanské legendy. Méně
katastroficky, méně symbolicky,
např. Václavova smrt právě u vrat
chrámu a právě v den posvícení.
Svatováclavská tradice

Mučedníkem se Přemyslovec,
vládce, kníže Václav také nestává
bezprostředně po vraždě. Jím je
označen až o půl století později!
V ten čas potřebuje církev pro
plnoprávné založení pražského
biskupství někdy v letech 972
– 975 domácího světce konajícího zázraky. A tehdy se téměř
zapomenutý či odsuzovaný Václav církevní propagandě hodí.
Gloriola světce obdařeného boží
přízní, světce konajícího zázraky,
slouží nejen křesťanské církvi, ale
i přemyslovské politice. Václav je
vnímán jako ochránce českých
panovníků i české země v dobách
příznivých i zlých. Vzpomeňme
třeba na jeho vůdcovskou úlohu
mezi Blanickými rytíři. Jeho kult,
cíleně církví pěstovaný, narůstá.
Narůstá i v očích poddaných i lidí
hluboce nábožensky založených.
V konečné glorifikaci je svatý
Václav prohlášen patronem celého českého národa!
Vzniká tak svatováclavská tradice, která sehrála v našich dějinách významnou roli, převážně
roli pozitivní. Ke sv. Václavu se
lidé obraceli v modlitbách jak ve
věcech osobních, tak i celospolečenských. Jeho jméno spojovalo
národ v kritických situacích, ve
válkách, při hladomorech, ve

staletích germanizace. Bylo symbolem národa a vlasti. Sloužilo
však i k šíření myšlenek a postojů
opačných. Rozporuplnost Václavovy osobnosti to umožňovala.
Záleželo jen na úhlu pohledu.
Byla mu vyčítána jeho křesťanská
pokora, jež vedla až k poraženectví, často je stavěn do protikladu
k revolučním husitům, je spojován i s obhajobou práva německých nároků na českou zemi.
V jistých situacích bylo připomínáno, že už v 9. století sám český
kníže uznával nadřazenost cizího
vládce! Tato historicky nedoložená interpretace našich dějin je
zneužita hlavně v dobách protektorátu: kolaborantům a zrádcům
byl udílen řád svatováclavské
orlice.
Pozitivní role svatováclavské
tradice však v Čechách přetrvala. Ve vzrušených chvílích, bolestných i radostných Češi, byť
převážně ateisté, se ke svému patronu opakovaně obraceli. Svíčky
a květy pokládané v takových situacích u světcovy sochy na Václavském náměstí v Praze či manifestace lidí, svolávané k tomuto
památnému místu, tomu nasvědčují. Nabízí se otázka. V čem spočívá síla svatováclavské legendy,
jejíž historická faktografie je nevalné ceny, a ona přesto přetrvává
živě v národní tradici více jak tisíc
let? Co myslíte?
Stanislav Wajsar
(inspirace v Toulkách
českou minulostí)
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PODZIM PLNÝ FOTBALU
Zpráva o stavu fotbalu a oddílu Tělovýchovná jednota
Rudník. Během letní přestávky nastaly zásadní změny ve vedení klubu. S nejvyšší funkcí (prezident,
předseda) se po více než
třiceti letech ze zdravotních
důvodů rozloučil Milan
Hák – za práci velké díky –
a skončila také jeho pravá
ruka v roli sekretáře Michal
Privara (změna bydliště).
Nahradil je tandem zkušených někdejších hráčů a do
dneška funkcionářů Milan
Matěna a Pavel Gašpar. Nejen tyto přestupy znamenaly
změny na lavičkách jednotlivých mužstev.
Do sezóny 2013/14 vstoupily v mistrovských soutěžích
celkem čtyři týmy – přípravka
(šéfem Josef Rudolf), starší
žáci (Jaroslav Čáp), dorost
(Tomáš Hájíček), dospělí (Miroslav Housa, Juraj Sucháň).
Za zmínku stojí reorganizace
I.B třídy (hraje ji A tým). Původních 28 mužstev ve dvou
skupinách bylo přelosováno
do čtyř skupin po osmi s tím,
že se hraje na podzim stejně
jako na jaře dvoukolově a lepší o sestup, horší o sestup. Zajímavostí je fakt, že se jedná
o soupeře z blízkého okolí, což
připomíná derby i jistou rivalitu (Hostinné, Dolní Kalná,
Mladé Buky, Žacléř aj.)
V čase uzávěrky je odehráno
pět prvních kol a TJ Rudník je
(pro někoho možná překvapivě) na čele tabulky. Jakou zásluhu na tom má větší počet zápasů odehraných doma nebo
práce nového trenéra Sucháně
st. je těžké vystihnout. Do úz-

kého kádru i do základní sestavy se vrátili odchovanci M.
Zeman a Beláň, forma i zdraví
drží letitým oporám, nelze si
stěžovat na bojovnost či obětavost na hřišti, body přibývají…
Dorost jsme přihlásili po
pauze zaviněné nedostatkem
hráčů a s tímto problémem
bojujeme zatím nadále. Početní převahu v sestavě mají
mladíci, kteří přišli ze žáků
a na přestup si budou muset
zvyknout. Že je s čím a na
čem pracovat dokazují úvodní
podzimní kola. Pár porážek,
ale také vítězství v Janských
Lázních, remíza s Úpicí… Víc
zkušeností přinesou mistráky,
víc umu hlavně treninky, pak si
sedne také složení jedenáctky
a přijde více spokojenosti náročného trenéra. Pravda je jasná podobně jako letitá – podle
úrovně dorostu se bude odvíjet
kvalita áčka dospělých!
Starší žáci vyhráli v loňské
sezóně, co se dalo. Následníci
silného ročníku, který přešel
do dorostu, to zákonitě nebudou mít jednoduché, i když
jsme je nechali „spadnout“
o jednu soutěž níže. Dávají se

v sobotu

5. října 2013
v 800–1000 hod. od Obecního úřadu v Rudníku
(Trasa č. 1 – start od 930 hod)

ČERVENÁ KARTA

dohromady, hledají se na hřišti i v civilu, nemají vysloveného
(vyslovené) tahouna typu Baloga (ten je vytížený až dost),
bodíky jim budou naskakovat
dosti obtížně. Ale v mládežnických kategoriích je všechno
možné, na výkonnostní skoky
se nemusí čekat celý rok, dějí
se i malé zázraky. Jen chtít
a odevzdávat potřebné.
Přípravka představuje ty
nejmladší, což ale vůbec neznamená, že by byla na chvostu v zájmu dění. Čas těchto
malých fotbalistů teprve přijde, ale stojí za to postavit se
jednou u lajny a podívat se, jak
si vedou s kulatou mičudou.
Těžko soudit, kdo bude střelcem krajského formátu nebo
brankářem vládnoucím velkému vápnu, ale když si uvědomíte, že řada z nich ještě před
rokem chodila na hřiště s brekem a s mámou za ručičku,
žasnete nad tím pokrokem.
Hra je nevyrovnaná, lepší soupeři nás častují nakládačkami,
ale už dokážeme i vyhrát. To je
pak radosti!
Václav Chadraba

V životě obecně a ve fotbale zvlášť
znamená stop, rozuměj vyloučení. Pak
ještě následuje trest, případně pokuta
navíc. A není odvolání, protože fotbalový
rozhodčí je nejvyšším pánem (nejen) na
hřišti. Připomínat některé problematické verdikty je zcela zbytečné, stěžovat si
je až dvojsečně nebezpečné. Odkopnutý
míč se rád vrací zpátky do vlastní brány.
Přesto existují situace, kdy už nejde
mlčet. Mám na mysli srpnové (2013)
mistrovské utkání I.B. třídy Janské
Lázně v. Rudník…
Hrával jsem fotbal dlouhé roky. Od
malých žáčků po staré pány. Rozhodčích
jsem potkal stovky, možná tisíce. Hanba
mluvit. V paměti mi zůstal na prvním
místě Franta V. Když skončil s aktivním
fotbalem, dal se na pískání. Nikdo mu
moc nevěřil a přece to dotáhl na úroveň
krajského přeboru. Často na mistráky jezdil společně s námi hráčským
autobusem. My do Vlašimi, Franta do
Benešova. Vysadili jsme ho někde u hřiště a pokračovali s tím, že ho za dvě, tři
hodinky na stejném místě vyzvedneme.
Když na zpáteční cestě přistoupil, sdělovali jsme si navzájem postřehy – a samozřejmě výsledek. Jak to skončilo? Franta
ještě ve dveřích významně povytáhl obočí
a ledabyle prohodil 2:1 pro domácí. Pak
si sedl vedle mě a začal: „Výsledek byl
jasný už před zápasem, pravá kapsa
dvě (pochopil jsem, že bankovky), levá
jedna… To když rozhodčí přijede na
zápas, tak nejdříve zajde do svojí kabiny
a pověsí na věšák sako. Pravá pro domácí, levá pro hosty a jde jako zkontrolovat
hřiště, brány, sítě, pořadatelskou službu
a vůbec. Podle matematiky kapes se
neodvíjí celé utkání, ale konečný výsledek
určitě…“ Oba jsme se zasmáli. Pravda,
nebo fotbalová latina?
Kolik asi bylo v pravé kapse, když
hrál Rudník o první místo v Janských
Lázních… Po více než hodině hry domácí
prohrávali 0:2 a rozhodčí se činil zasloužit si aspoň lázeňský pobyt, nevynechal
jedinou příležitost, zkoušel všechno
možné. Třeba opakované provokace
s gestikulací, zjevné plivání směrem
k fanouškům Rudníku (hlavní sudí)
a zarputilé mávání autů jen jedním směrem či hrátky s ofsajdy (pomezní čili asistenti). Sedm minut před koncem řádné
hrací doby domácí šťastně dostrkali míč
do gólu a rozhodčí rozehráli trapnou komedii. Jako shnilá třešnička na žluklém
dortu se pak vyjímala vyrovnávací branka na 2:2 z dálkového postavení mimo
hru. A ještě než rozhodčí tuhle frašku
ukončil, stačil udělit červenou kartu
(vyloučení). Ne snad svému kolegovi na
pomezí, ale už během hry střídajícímu
Zemanovi (Rudník), který se neudržel
a v závěrečné mele se přimotal do hřiště.
Otrávení návštěvníci mluvili o zkažené sobotě, otrávení sponzoři o vyhazovaných financích, otrávení hráči o tom, že
takový rozhodčí by měl dostat pár facek
nebo jednu do nosu. Za to by pak byla
oprávněně červená karta!
/aba/
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Orientační běh o prázdninách
Orientační běžci měli o prázdninách celou řadu vícedenních
závodů a také dvě mistrovství
světa – juniorů a dospělých.
Na všech těchto akcích měl náš
oddíl své zástupce, ať současné
nebo oddílové odchovance.
Hned na začátku července se
konalo v Hradci Králové mistrovství světa juniorů. Do reprezentačního družstva se probojovala
také Lenka Svobodová, která
jinak závodí za hradecký oddíl.
Závody se konaly nejen v Hradci
Králové, ale třeba také v Odolově
nebo Radvanicích. Reprezentace
ČR slavila velký úspěch, když získala zlatou medaili v závodě štafet a to v juniorech i juniorkách.
Hned další týden bylo mistrovství světa dospělých ve Finsku,
kde startoval Jan Petržela, odchovanec našeho oddílu. Naše reprezentace zde však takový úspěch
neslavila, nepřivezla žádnou medaili.
Téměř každý týden o prázdninách se konal nějaký vícedenní

závod. Při mistrovství v Hradci
Králové pořádali hradecké oddíly
doprovodné šestietapové závody.
Zde se mi podařilo obsadit druhé
místo. Z rudnických závodníků
exceloval na Slovensku ve Velké
ceně Slovenska Tomáš Lazák.
Kromě něho zvítězili ve svých
kategoriích také další členové oddílu Tereza Petrželová a Jan Bendák. I na dalších prázdninových
závodech měl oddíl své zástupce
a nevedl si vůbec špatně.
Na podzim nás čeká ještě důležitý úkol – 6. října pořádáme
veřejný závod v Bernarticích
v rámci česko-polské spolupráce.
Pokud byste si chtěli tento sport
vyzkoušet, najdete vše na http://
vcp2013.ltu-ob.cz/rozpis/.
Oddíl se snaží stále k tomuto
sportu přivádět děti a mládež.
Od podzimu bude tak při škole
v Mladých Bukách otevřen kroužek „Pohyb v přírodě“, kde kromě
orientačního běhu děti poznají
i další aktivity, např. lyžování na
běžkách.
Stanislava Kutáčková

SVĚT VIDĚNÝ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Co třeba slyší pilot tam nahoře?
To už je horší s motorem a vrtulí za zády, navíc šumění šňůr,
vítr… se sluchátky jsem to nikdy nezkoušel, já jsme pro plný vizuální zážitek, chci slyšet, co dělá padák.
Co fotografování?
Tímhle směrem jsem se vydal právě letos, abych se mohl podělit s lidmi o část těch zážitků, tak jsem si pořídil malou kameru
a zkouším to. Nezapomenu na setkání s dravcem někde kolem
Černé hory. Jako by se usmíval mému snažení, pozoroval mě
snad dva, tři metry za padákem… A sen? Časem člověk zjišťuje,
že nejkrásnější místa jsou tam, kde bydlí. Třeba zrovna Rudník!
Václav Chadraba

Více na www.youtube.com na kanále: doctorczech
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(pokračování ze str. 1)

VÍTE, ŽE...
 Akční rádius průměrného
rogala je do 300 km na
jedno natankování
 V aktivním provozu jsou
běžně jedno- a dvousedadlové stroje
 Rozhodnutí o přistání
je v kompetenci pilota,
nemusí žádat o povolení
 V první etapě ultralehkých letadel vévodil
strojům motor Trabant
 Průkopníci těchto adrenalinových sportů vyráběli
na koleně a létali na černo
 Jednou z prvních celorepublikových soutěží byla
od roku 1987 Mělnická
Ludmila
 S 80. roky minulého století přichází největší rozvoj,
brání mu Svazarm
 V roce 1990 je založena
v ČR střešní organizace
LAA – Letecká amatérská
asociace
 Legendární je přelet Beringovy úžiny v roce 1992
(posádka Zítka, Černý)
 Při létání platí rovnoprávnost, ženy ve funkcích
pilotů stejně jako navigátorů
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matrika
Obec Rudník srdečně zve
Vás a Vaše přátele na

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Říjen: Babolková Jana, Růžičková Jana, Vlasák Vladimír, Boháčová Hana,
Jirkalová Anežka, Jungová Věra, Krob Michael.
Listopad: Hyška Stanislav, Fraňková Jaroslava, Zejfart Josef, Mikeš Adolf,
Klugová Emilie.
Prosinec: Bittnerová Eliška, Dymáková Eva, Jirásková Jana.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Švihálek Bedřich, Horáková Tereza, Beneš Vojtěch, Kuběnka Jonáš,
Linhart Frederik.
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Lupínek Jiří.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

pátek
↑ Začátkem srpna oslavili v Pensionu Zámek v Rudníku zlatou svatbu
manželé Václav a Vojtěška Vikovi.

↑ V srpnu uzavřeli manželství
U křížku na Bolkově Lukáš Kurka
a Daniela Richterová.

Kalendárium
kulturních, společenských
a sportovních akcí 2013

Termíny a bližší
informace k akcím
najdete vždy na

www.rudnik.cz
jarmark, přednášky,
koncerty, mše
(u OÚ a v kostele sv.
Václava)

27.–28. 9. Svatováclavské
slavnosti

Obec Rudník

5. 10.

TJ-Ski Rudník

turistický pochod
akce pro děti, kulturní dům Arnultovice

Rudnickej vejšlap

19. 10.

Halloween

SDH Arnultovice
- Rudník

říjen

Drakiáda

TJ-Ski Rudník

akce pro děti

30. 11.

Mikulášská
besídka

SDH Arnultovice
- Rudník

akce pro děti, kulturní dům Arnultovice

7. 12.

Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu

Obec Rudník

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

14. 12.

Adventní koncert

o.s. Domov - pro
náš Rudník

kostel sv. Václava

prosinec

Vella 2013

TJ-Ski Rudník

lyžařský nebo turistický pochod

31. 12.

Silvestrovské
mazání

TJ-Ski Rudník

lyžařský nebo turistický pochod

31. 12.

Rudník vítá nový
rok

TJ-Ski Rudník

tradiční silvestrovské setkání na
Pastvině U Křížku
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27/9

→ kostel sv. Václava
19.00

koncert Moniky Obermajerové – Šramlové (zpěv,
klávesy) – české populární melodie v netradičním prostředí
host: Pavel Obermajer (kytara, klávesy, zpěv)
vstupné 100 Kč

sobota

28/9

→ podium u Obecního úřadu
13.00
14.30
15.00
16.00
18.00
20.00
22.00

dechovka Podzvičinka

zahájení starostou obce a šlechticem Hannibalem
z Valdštejna s chotí
slavnostní otevření „Hadí stezky“
vystoupení rudnických dětí
Vrchlabský dixieland
elektrofolkový projekt Listolet
The Beatles revival Basketles
Lucky Losers rock‘n‘roll

→ Dům pro seniory

10.00–19.00 výstava „Putování Heřmanovými Sejfy v roce
1928“ (dobové fotografie domů, obecní kroniky a další
archiválie)
partner výstavy: Státní okresní archiv Trutnov
15.30
přednáška Stanislava Wajsara „Střípky z rudnické
historie“
→ kostel sv. Václava
16.00

mše svatá

| Řemeslné dílničky a atrakce pro děti
| Soutěž o nejlepší pouťový koláč (přineste ochutnat
svůj oblíbený moučník, návštěvníci Slavností vyberou ten nejlepší
a Vy budete odměněni)
| 	Přehlídka místních výrobců
| 	bohatá nabídka občerstvení
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na obnovu janovického kříže.

