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PO TĚŽBĚ ZLATA ZBYLY JENOM SEJPY
Radko Tásler. Doktor přírodních věd bydlící ve Svobodě
nad Úpou. Zanícený jeskyňář,
který musel prolézt už od mládí každou díru v okolí. A když
mu byly Krkonoše s podhůřím
těsné, vydal se na Moravu i dál.
Doma hledal rozsáhlé podzemní dómy a našel řadu stop po
dolování a vůbec těžbě. Drahých kovů i rud. Něco viděl,
něco vyfotil, něco sepsal, spoluotevřel muzeum, zpřístupnili důl Kovárna. Čas od času zajede také přednášet. Tak jsem
ho poznal u Petry na Bolkově.
(Středověk) Chlapík si to po ránu
pěkně vyšlapuje s košíkem k lesu.
„Tak na houby, sousede, na houby?“, vyzvídá známá místní
drbna a vzápětí slyší odpověď:
„Žádný houby, jdu na kameny
a možná, že bude i trocha zlata!“
(Současnost) Jde možná potomek
našeho chlapíka z úvodu po stejné cestě ke stejnému lesu. Jen
košík už má jiný. Ze zahrádky
u posledního domu slyší: „Tak
na drahé kameny, nebo aspoň na
zlato?“ – „Bejvávalo. Budu rád,
když přinesu pár hub do hrnce!“
Pro předvánoční číslo RN jsme
si zvolili trochu pohádkový
námět – zlato v historii a lokalitě
Rudníku.
Začneme třeba ve 14. století,
geologicky je doloženo, že by se
tady v našem kraji mohlo získávat
zlato. Soustředíme se na potoky,
které stékají z Krkonoš. Asi před
třiceti roky jsme dělali průzkum,
jestli by se ještě něco nenašlo. Jestli nám tam starci něco nenechali…
Rýžovalo se z potoků a dokazují to
mimo jiné pahrbky – sejpy – z horniny v okolí a jednalo se vlastně
už o přerýžování jednou vytěžené
lokality. To je případ známého
Jiřského příkopu v katastru Javorníku, jedné z nejzáhadnějších památek po staré hornické činnosti
v Krkonoších. 675 metrů délky se
šířkou až třicet metrů a hloubkou
dvacet metrů. Už před uváděným
rokem 1764 se muselo rozvolnit,
vykopat a přemístit jednoduchou
technikou přes 75 tisíc krychlových metrů horniny. Jaké měli

vybavení? To ani přesně nevíme,
to bylo region od regionu. Obecně motyka a rýžovací pánev, šlo
se potokem proti proudu, a když
něco našel, podíval se také po okolí, když nic, tak šel dál. Až si prošel
třeba celé údolí. Případně se dělala už jistá zařízení – náhony, žlaby.
To nedělali určitě kvůli nějakému
železu, ale drahému kovu – a zlatinky jsme tam i našli. Kolik a kdy
se toho zlata vytěžilo, to jsme se
nedopátrali a zůstává otázkou,
jestli se někdy vůbec dopátráme.
Co se dělo s vytěženým bohatstvím dále?
Povinností bylo zlato odevzdat
do královské mincovny, kam šlo
ve skutečnosti, se můžeme jen
dohadovat. Z oblasti Rudníku
neexistuje jediný zápis o odevzdání, tak se mohlo i krást. Panovník byl daleko – a šizen. Všude, kde chcete kutat, musíte mít
nějakou hornickou míru. Vyjma
rýžování na potoku, na to žádná míra důlní nemusela být. Jen
když se kopalo do země. A bylo
lhostejné, zda půl metru nebo několikanásobek.
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ážení přátelé, blíží se konec roku a s ním i poslední letošní vydání Rudnických novin. Dovolte mi
tedy krátké zhodnocení
posledního čtvrtletí letošního roku.
POVODNĚ – Během podzimu
jsme pokračovali v odstraňování škod
po letošní ničivé povodni. Podařilo
se zprovoznit nebo zcela nahradit
některé další lávky a mosty. V současné chvíli je před dokončením obecní
most k Soukupům v Javorníku a lávka
od „Soudku“ k Bryknarům v Arnultovicích. Tyto zmiňované stavby byly
realizovány jako zcela nové na místě
totálně zničených. Stejná investice je
plánována na začátek příštího roku
přes potok Čistá v místě naproti zámku k vodní elektrárně. V současné
chvíli jsme ve fázi přípravy výběrového řízení na dodavatele prací oprav
obecních cest a mostů ( ostatních ).
Během zimy bychom měli znát vítěznou firmu a v první polovině roku by
mělo být hotovo. V souvislosti s povodní měli i postižení vlastníci nemovitostí možnost prostřednictvím
obce zažádat o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši až třiceti tisíc
korun na byt. Většina místních toho
využila a po doložení potřebných dokumentů dotaci skutečně odbdržela, což je velmi dobře. Obec Rudník
není poskytovatelem dotace, pouze
její zprostředkovatel. Další věc, která místní obyvatele trápí, jsou sesuvy
strání ohrožující některé nemovitosti. Tento problém také řešíme. Koncem listopadu jsme zaregistrovali na
Státním fondu životního prostředí
v Praze žádost o poskytnutí dotace
na stabilizace svahů. Jelikož se jedná
ve většině případů o svahy, které nejsou v majetku obce, potřebovali jsme
souhlasy majitelů se zásahy na jejich
pozemcích, dále byl třeba projekt na
každý sesuv zvlášť, což bylo poměrně náročné. Nakonec bylo statikem
a geologickou službou vybráno devět
nejnebezpečnějších sesuvů a na ty
bylo požádáno. Celkové náklady na
stabilizaci svahů jsou dle projektu 11
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milionů Kč. Dotace by pokud dopadne měla činit 10 milionů.
DPS – Koncem října se zhotovitelské firmě podařilo dodržet termín
a kupodivu i cenu dle nabídky z výběrového řízení a došlo k převzetí díla.
To znamená, že budova pečovatelského domu září novotou. Kvalita odvedené práce je výborná a až na drobné
nedostatky vše proběhlo k naší spokojenosti. K dnešnímu dni máme i na
obecním účtu peníze z dotace ze státního fondu.
KANALIZACE – Projektová dokumentace na odkanalizování Arnultovic je již hotova, dotace od Královéhradeckého kraje na její pořízení nám
byla přiznána a stavební povolení už
máme rovněž vydáno. Letos jsme tedy
opět pokročili blíž realizaci. Stavba by
měla začít koncem příštího roku.
18 BJ – Všem nechvalně známá
kauzička minulých vedení obce se
nám snad daří zvládnout s přijatelným závěrem. V několika minulých
číslech jsem vás informoval o mimosoudním vyrovnání se zhotovitelskou firmou a následných opravách.
Původně jsme měli v plánu opravit
jednu a další rok zbylé dvě bytovky.
Souhrou okolností a hlavně tím, že
se nám do výběrového řízení z důvodu pozdního termínu prací nikdo
nepřihlásil, vypíšeme VŘ po Novém
roce a opravovat vítězná firma začne
všechny tři domy najednou v létě příštího roku.
Ještě bych vás rád seznámil s plány
na příští rok:
STAVBY: krom již výše uvedených
akcí, bych chtěl zmínit pokračování prací na stezce od OÚ na Bělidlo.
V roce 2014 vznikne prováděcí projektová dokumentace a stavební povolení, dále projektová dokumentace
na revitalizaci budovy pošty, která
bude spočívat v zateplení a výměně
oken včetně barevného řešení fasády
a následně podání žádosti o dotaci na
SFŽP. V plánu máme i demolici zříceniny sokolovny, která tu straší už hodně dlouho. Na jejím místě by mělo v
budoucnu vzniknout nové sportoviště.
BEZPEČNOST: Z kraje roku by
se měl objevit i nový informativní radar při příjezdu do obce směrem od
Trutnova. Během příštího roku by
mělo dojít k instalaci přechodů pro
chodce u pošty a zdravotního střediska a rekonstrukce veřejného osvětlení
v Terezíně.
INFORMOVANOST: Realizace
nového obecního rozhlasu a systém
protipovodňového varování se opozdila a dojde k ní až v první polovině
roku 2014 z dotace SFŽP.
Další záměry se určitě budou objevovat během roku.
Na závěr mi dovolte popřát vám
všem klidné prožití Vánoc a do roku
2014 jen to nejlepší.
Aleš Maloch, starosta obce
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Zimní údržba komunikací
v naší obci
Ačkoliv si počasí k dnešnímu dni s nadílkou sněhu prozatím dává na čas a doposud bylo shovívavé, určitě nás
čeká období, kdy nám to vynahradí a s padajícími vločkami přijdou nejen radosti… Tím mám na mysli každoroční zimní údržbu komunikací a to po celé obci. Troufám
si říct, že „nováčci“, kteří vloni s vyhrnováním obecních
cest začínali, se až na malé drobnosti osvědčili, případně
se setkali s Vaším pochopením. Proto nedochází k žádným změnám a zde je malé připomenutí :
1) Arnultovice – p. Müksch
2) Lázně Fořt, Terezín, Bělidlo směr k poště
– p. Kuhn-Gaber
3) Leopoldov, Javorník – p. Vondrák
4) Kolonky, pošta a směr pivovar, Janovice
– Farma Rudník
5) Pivovar směr Bolkov – p. Maček
V polovině prosince by nám mělo být dodáno dle smlouvy o dílo nové posypové zařízení, které bude prozatím nainstalováno na naši současnou Multicar. Tím bychom už
neměli být závislí na Městské správě v Hostinném, která
nám posyp na větších úsecích realizovala. Závěrem bych
rád vyslovil přání, aby letošní nadílka sněhu byla přiměřená, abychom údržbu komunikací v zimním období zvládli
bez větších problémů a komplikací.
Za majetkový odbor Lukáš Skalský, technik MO

PROVOZNÍ DOBA OÚ O VÁNOCÍCH
PRO VEŘEJNOST
Pondělí 23. 12. 2013...................... 8:00–12:00 hodin
Pátek 27. 12. 2013.............................. .úřad uzavřen
Pondělí 30. 12. 2013...................... 8:00–12:00 hodin
Úterý 31. 12. 2013................................ úřad uzavřen
24.–26. 12. 2013, 1. 1. 2014................ úřad uzavřen
V případě mimořádných neodkladných událostí volejte
tel. 606 121 904.

Volné byty
v Domě pro seniory
v Rudníku čp. 75
V Domě pro seniory se v současné době nachází čtyři
volné byty. Byty jsou jednopokojové, cca 25m2 s vlastním sociálním zařízením.
Případní zájemci se mohou přihlásit telefonicky na tel.
499 440 281, 606 062 760 nebo osobně na OÚ – majetkový odbor (budova pošty), kde jim budou sděleny
další podrobnosti.
Podmínkou pro přijetí do DPS je soběstačnost, minimální věk 65 let nebo invalidní důchod.
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1O OTÁZEK PRO

studny
Letošní červnová povodeň prošla
naší obcí a zanechala spoušť nejen na obecním majetku, ale i na
majetku v soukromém vlastnictví. Mnoho rodinných domů a nejeden bytový dům byly zaplaveny.
Součástí těchto staveb je i napojení na zdroj pitné vody a svedení
odpadních vod.
V části obce je veřejný vodovod
a veřejná kanalizace, tam byli majitelé objektů ušetřeni komplikací
s čištěním těchto zařízení, o to se
postaral provozovatel sítí Vodárenská společnost Lánov s.r.o..
Majitelé objektů, kteří nemají možnost napojení na veřejnou síť, nebo
prostě jen napojeni nejsou, měli
o starost navíc. Bezprostředně po
povodních a v následujících dvou
měsících obec Rudník takto postiženým lidem zajistila částí svými
náklady a částí pomocí finančních
prostředků poskytnutých Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje
vyvezení a vyčištění cca 100 septiků
a 12 domovních ČOV. Na likvidaci povodňových škod na septicích
a domovních ČOV se podílely firmy
Jiří Vlček, Svoboda nad Úpou, VaK
Trutnov a Marius Pedersen a.s.,
Vrchlabí, i přes velkou ochotu a nasazení všech zúčastněných zůstalo
mizivé procento těchto zařízení
nevyvezeno. Příčinou byly technické problémy – nestabilní povrch
příjezdových cest, absence mostů.
I v těchto případech si firmy často
poradily a odpadní vody vyčerpaly,
nejdéle však do vzdálenosti 10m, při
delší vzdálenosti není možné zajistit
potřebný sací výkon.

Zároveň s likvidací povodňových
škod na septicích a domovních ČOV
bylo obcí zajištěno čištění studní
u těch lidí, kteří o pomoc požádali,
celkem bylo povodní postiženo 27
studní. Prvotní čištění provedli sami
majitelé studní spolu s SDH Javorník, SDH Meziměstí, SDH Velichovky, SDH Železnice, Vladimírem
Soukupem, Kruh u Jilemnice. Následovala desinfekce studní a první
bezplatné krácené rozbory vzorků
vody, které lidem postiženým povodní, poskytl ZÚ Ústí nad Labem,
pracoviště Trutnov spolu s KHS Hradec Králové, pracoviště Trutnov. Této
možnosti využilo 26 majitelů studní.
Bohužel se ukázalo, že až na jeden
případ, neodpovídá voda ve studních
parametrům pitné vody. Majitelé
studní byli s touto skutečností seznámeni a následovalo další čištění
a desinfekce studní za pomoci SHD
Javorník a další rozbor vzorků vody,
v tomto případě už jen těch ukazatelů, které byly překročeny a neodpovídaly parametrům pitné vody. Radou
obce Rudník bylo odsouhlasena pomoc majitelům studní formou úhrady nákladů spojených s rozborem
vzorků vody ze studní. Této možnosti
využilo 17 majitelů studní a výsledky byly daleko lepší, než při prvních
rozborech, pouze 4 studně neměly
parametry pitné vody. Po celo dobu,
kdy tato akce probíhala, byla majitelům postižených studní poskytována
zdarma balená voda z humanitární
pomoci a v okamžiku, kdy byla tato
voda vyčerpána, zajistila potřebné
množství obec Rudník.
Radka Votočková

Změny na obecním úřadě
Jak se dočtete na jiném místě
tohoto vydání Rudnických novin,
byla 3. prosince slavnostně otevřena nová obecní knihovna v prostorech DPS. O provoz obecní knihovny se bude nově starat pan Roman
Turyna, který spolu se stávající
knihovnicí paní Janou Levinskou,
jistě vytvoří skvělé podmínky všem
návštěvníkům knihovny. Provozní
doba obecní knihovny bude nově
40 hodin týdně. Místo pana Turyny v technické četě od 01.01.2014
zaujme pan Petr Spurný, kterého
znáte jako“řezbáře“, jenž vytvořil
např. krtečka v mateřské školce
a nebo zvoničku u DPS. Nárůst

prací spojených s údržbou veřejných prostranství a obce vůbec je
zřejmý. Péče o zeleň nebyla v minulosti prioritou a nyní je třeba částem obce, které se ztrácí v náletové
zeleni, věnovat náležitou péči.
Rád bych na tomto místě poděkoval pracovníkům, které jsme
měli v létě zprostředkované přes
úřad práce. Jistě Vám neunikla práce, kterou odvedli, např. zeleň na
prostranství u zastávky pod školou
je naprosto dokonalá. Škoda, že
nemůžeme jejich služeb využívat
stále, práce je více než dost.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Provozní doba sběrného místa Rudník v období vánočních svátků:
pátek 27. 12. 2013....................................................... 7:00–11:30 hod
sobota 28. 12. 2013...................................................... 9:00–11:00 hod
čtvrtek 2. 1. 2014....................................................... 14:00–17:00 hod
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Juraje Sucháně
Po experimentu s tím, že fotbalový celek TJ Rudník fakticky neměl
jistý čas trenéra, se situace v sezóně 2013/14 změnila. Jen pár dní
před prvním mistrovským utkáním podzimu byl do funkce jmenován Juraj Sucháň starší (v kádru
je také jeho syn Jura). Ze začátku
panovala vzájemná nedůvěra, na
konci listopadu na něho samotní
hráči skládali chvalozpěvy.
1 Zní to jako fotbalová pohádka. Nebo jinak – malý zázrak.
Co se tedy změnilo?
Každá hra musí mít svůj řád a k tomu je zapotřebí člověka,
který za to odpovídá. Prvním předpokladem úspěchu ve společné práci je pak respekt. Vzájemný respekt.
2 Od čeho je vlastně trenér – připravuje a vede tréninky,
určuje sestavu, koučuje mužstvo při zápase, vymýšlí sportovní
kalendář…
… a má na starosti řadu dalších věcí. Na prvním místě je vedení mužstva, při zápasech by měl každý hráč vědět, co se od
něho očekává, jak se má chovat, trenér pak je vůdčí osobností
kolektivu. Vysvětlit taktiku a vyžadovat její dodržování.
3 Co chcete ještě učit třicetiletého fotbalistu krajské I. B
třídy?
Fotbal se už asi nenaučí, ale mohl by pochopit třeba taktiku,
herní systém, respekt ke spoluhráčům i protihráčům. Musí si
uvědomit, že ani v té I.B třídě si nemůže jeden každý dělat na
hřišti co chce.
4 Fotbal je víc o hlavě nebo o noze?
Myslím, že je to asi tak napůl. Do balónu umí kopnout každý,
ale v hlavě to má srovnané jen málokdo.
5 Sestava. Určení jedenáctky bývá nejčastěji jablkem sváru
mezi trenérem a okolím. Dotýká se hráčů, vedení klubu, diváků, úspěchů či neúspěchů…
Samozřejmě, že si dělám na každý zápas přípravu, ale nejdůležitější je zdravotní stav hráčů, ten se může od posledního
tréninku podstatně změnit. Dám na názor hráče, a proto musím
mít v záloze hned několik variant.
6 Poslední slovo patří trenérovi, ale s kým ta jména konzultujete?
Než jsem se do toho trošku dostal, tak jsem dost věcí – a sestavu zvlášť – probíral s „radou starších“, s těmi nejzkušenějšími,
oporami celku. V závěru podzimu jsem se už víc osamostatnil.
Při výběru sestavy se někdy nesmí myslet jen na nejbližší sobotu
a možné tři body za výhru. Sezóna je dlouhá a kádr dost úzký,
experimenty se nenosí a jizvy zůstávají.
7 Velkým trumfem trenéra je střídání. Když se povede, je
vyhráno, když ne…
Je to momentální rozhodnutí. Člověk by měl mít cit pro hráče
i pro čas střídání, respekt pro existující sportovní formu – ale
v součtu je to pokaždé loterie. Neexistuje nějaký návod k použití
ani vzor.
8 Nejlepší parta je tehdy, když se vyhrává – a když se nedaří?
Tak se jasně ukáže, jaká ta zmiňovaná parta opravdu je. Když
dlouhodobě nepřibývají body, musí přijít změna a ne kosmetická, ale razantní. Všelék nenosíte po kapsách, ještě tak v hlavě.
Začnete s hráči, se sestavou, změna taktiky – nebo taky změna
trenéra!
9 Proč myslet na nejhorší?
Protože to tak funguje. Jak jsem přišel, tak můžu odejít.
10 Letošní fotbalový podzim byl z rudnického pohledu skoro
bezproblémový…
Úplně bezproblémový nebyl. Byly tam i věci, které se mi nelíbily. Poslední dvě kola nám dost nevyšla, asi jsme si vybrali
i štěstí předem. Ale vcelku je to příjemné ohlédnutí. Splnili jsme
cíl, postoupili do čtyřky a nemáme kam spadnout, ale máme
o co hrát. Možná se trochu změní kádr, slibujeme si od zimní
přípravy, kdy bude na něco víc času.

Připravil Václav Chadraba
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jak se máme na obci
Tento článek do Rudnických
novin píši 2. prosince 2013,
tedy přesně půl roku po červnové povodni. Vzpomínám na
onu noc, která přinesla zkázu
do našeho Rudníku. Sám s Jardou Urbanem na úřadě, všude
kolem mě spousty vody, neustále zvonící telefony, kroužící
vrtulník a svítání, které ukazuje rozsah katastrofy právě
uplynulé noci.
V té chvíli jsem myslel na to,
co nás čeká v nejbližších dnech
a měsících. Nápor prvních týdnů
po povodni byl pro nás všechny
na úřadě obrovský, ale jistě neznamenal nic oproti situaci, ve
které se nacházela spousta Vás –
mít zničený domov. Mohu se jen
domnívat, jak hrozné okamžiky

i s nepředstavitelným nárůstem
administrativy. Ve sdělovacích
prostředcích bylo mnohokráte
zmiňováno, že finanční prostředky ze strany státu jsou pro obce
postižené povodní připraveny.
Bohužel realita ukázala, jak vzdálení jsou úředníci v Praze od obcí
postižených povodní. V nedávné
době jste mohli zaslechnout informaci, že Rudník vrací dotaci
Ministerstvu dopravy. Na základě žádosti byla obci převedena částka 9 500 000,00 Kč jako
neinvestiční dotace na opravu
komunikací a staveb sloužících
dopravě. Škody na komunikacích
a mostech jsme vyčíslili na 21,5
miliónů Kč. Rozdíl mezi dotací
a skutečnými náklady musí hradit
obec, a to tak, že je vloženo celé
pojistné plnění ve výši 10 mili-

na účet Ministerstva dopravy.
Zbývá nám tedy 6 miliónů od Ministerstva dopravy a naše spoluúčast se nemění – 10 miliónů Kč
+ 15 %. Tento problém jsme přednesli na Ministerstvu dopravy
a bylo nám přislíbeno, že proběhnou jednání s Ministerstvem pro
místní rozvoj (MMR) o převodu
prostředků s tím, že přes MMR
bude možné hradit i investice. To
bylo před dvěmi měsíci, doposud
žádný posun. O něco prozíravější jsou evropští úředníci, kteří
v rámci přípravy Fondu Solidarity tuto podmínku neuplatňují.
O tyto prostředky jsme se již přihlásili. V současné době se čeká
na schválení v Evropském parlamentu. Vedle této přetřásané dotace jsme se přihlásili i do dalších
programů, jako např. sanace se-

SÁHNEM pro dotaci. Administrace těchto záležitostí je neskutečně náročná a realita je víc než
hodně vzdálená od významu slov
„sáhnout si pro dotaci“. Bohužel
se nárůst administrativy dotýká
všech oblastí činnosti úřadu, ne
jen ve věci dotací.
Za vším, co se na úřadě vyřídí, je třeba vidět konkrétní lidi,
Vašeho starostu a místostarostu,
Vaše úředníky. Člověka, který
má své hranice možností určené a pokud bude mít den jen 24
hodin, nikdo s tím nic neudělá.
Myslím, že mohu bez jakýchkoliv
pochybností prohlásit, že všichni do jednoho považují za cíl své
práce spokojenost Vás, občanů
Rudníku a pokud se někdy něco
nepovede úplně na 100 %, tak
prosím o shovívavost, je toho

to byly a přesto v těchto chvílích
mnoho z Vás, kterým voda ublížila nejvíc, nešetřili slovy uznání na
adresu úřadu. Z těchto i pozdějších reakcí usuzuji, že je obecní
úřad v čele s vedením obce vnímán jako funkční celek, který dostál svému poslání.
Obecní úřad se v období po povodních nemusel vyrovnat pouze
s organizací a zajištěním odstraňování povodňových škod, ale

ónů Kč a přidáno 15 % zbylých
nákladů. Problém spočívá v tom,
že z této dotace nelze hradit investice (pořízení nové věci) a lze
provádět pouze opravy do původního stavu, což je v případě
zcela zničených mostů problém.
V takových případech se již jedná
o investici a tyto prostředky od
Ministerstva dopravy nemohou
být použity. Z toho důvodu jsme
převedli částku 3,5 miliónů zpět

suvů od MŽP a také z Operačního
programu ŽP, pomoc postiženým
povodní ve výši 30 000 Kč pro
domácnost od MMR a další. Toto
vše vedle těch „běžných“ dotací,
jako např. zateplení DPS, rekonstrukce knihovny, nákup komunální techniky, kanalizace Arnultovice, oprava křížku, dětská
hřiště atd.. Musím se vždy usmát
dobře míněným radám o tom, jak
každý problém lze řešit tím, že si

doopravdy hodně. Když se paní
ředitelka krajského úřadu JUDr.
Křečková zmínila, že náš úřad je
velmi kladně hodnocen na republikové úrovni, byl jsem pyšný, ale
když slyším slova chvály od Vás,
od Rudničáků, tak jsem šťastný,
protože v tom je smysl naší práce.
Přeji Vám pěkné Vánoce, klidný rok 2014 a děkuji!

zvelebování svých domečků a zahrad se v okamžiku proměnily
na obraz zkázy. I přes počáteční
beznaděj se podařilo něco neuvěřitelného. V lidech se probudilo kamarádství, dobrovolnictví,
solidarita, ale hlavně to pravé
sousedské soužití, kdy jeden pomáhá druhému. Když na to dnes
vzpomínám, mám hřejivý pocit
u srdce a někdy i slzu na krajíčku.
To, co jsem zažil během jednoho
týdne, někteří nezažijí ani za řadu
let. Potvrdilo se mi, že v nouzi
poznáš pravý charakter člověka,

a proto dnes mohu říci, že mi bylo
a je ctí se spoustou lidí pracovat
a žít v naší obci. Važme si svých
sousedů a lidí, kterým není život
v obci lhostejný. Děkuji všem
dobrovolníkům, kteří neúnavně
již několik let pracují pro obec,
a to jen proto, aby se nám tu lépe
žilo a bylo nám navzájem dobře.
Přeji všem spoluobčanům,
sousedům a kamarádům, šťastné
a veselé Vánoce a úspěšný nový
rok 2014.

V

ážení spoluobčané,
přišel adventní
čas, čas pohody a rozjímání.
Dovolím si, i já,
malinko rozjímat nad událostmi končícího
roku, který se významně zapsal
do historie obce. Zpočátku se
zdál jako zcela normální. Všední
starosti a pohoda byla v okamžiku vystřídána za bezmoc a beznaděj. Bylo to brzo ráno, kdy se obcí
prohnala povodeň. Léta práce na
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Jiří Stuchlík, místostarota

Jiří Jirásek

Poděkováni

Za obec Rudník děkuji
Komunistické straně Čech
a Moravy, jmenovitě Okresnímu výboru KSČM v Trutnově
za zorganizování finanční
pomoci pro obec. KSČM byla
první politická strana, která přispěla na odstraňování
škod po povodních částkou
53 910 Kč. Děkujeme.
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Slavnostní otevření nové knihovny
První prosincové úterý v podvečerních hodinách byla slavnostně otevřena naše nová, automatizovaná obecní knihovna.
Hosty, kteří se slavnostního
aktu zúčastnili, přivítal a provoz
knihovny zahájil starosta obce
Aleš Maloch. K příjemné atmosféře svými vánočními koledami přispěly děti z místní základní školy.
Pozvání přijal i pan Stanislav Wajsar, bývalý kronikář, učitel, ale
hlavně milovník historie a knih.
Slavnostní událost obohatil přednáškou o počátcích knihovnictví
v naší obci a přednesem povídky
ze své vlastní literární tvorby.
Co otevření nové knihovny
předcházelo? Po získání dotací
z ministerstva kultury se knihovna přestěhovala do většího a především světlejšího prostoru bývalé obřadní síně v přízemí budovy
DPS, který disponuje vlastním
vstupem. Místnost byla vybavena
novým nábytkem, dvěma počítači a pro naše nejmenší čtenáře zde
byl vytvořen i dětský koutek.
Z Městské knihovny Trutnov,
která plní a koordinuje i regionální funkce, bylo pro naše čtenáře
zapůjčeno 2080 knih. Naše velké
díky patří jejím pracovníkům,

zejména pak paní ředitelce Jaroslavě Maršíkové a metodičce paní
Blance Maňhalové, a to nejen za
samotnou zápůjčku knih, ale i za
vstřícný přístup, pomoc s administrací při podání žádosti o dotaci,
s vytvořením webových stránek
naší knihovny a se zaškolením
nového knihovníka pana Romana
Turyny a stávající knihovnice paní
Jany Levínské, kteří se o naše čtenáře budou starat. Bez toho by
automatizace knihovny zůstala
pouhým naším přáním.
Novinky v knihovně se však
neomezily jen na nový prostor
a samotnou automatizaci jejího
provozu. Nová otevírací doba
byla oproti dřívější, značně omezené, rozšířena na 40 hodin týdně
a kromě knihovnických služeb
budou návštěvníci moci zdarma
využívat počítač s internetovým
připojením.
Doufáme, že v dnešní době,
která knihám příliš nepřeje, a kdy
lidé mají tolik jiných možností,
jak trávit volný čas, naše knihovna čtenáře přesto přitáhne a bude
hojně navštěvována!
Za majetkový odbor
Edita Horní,
referentka majetkového odboru

Půjčovní doba
knihovny v Rudníku
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
SO:

9:00 –11:30
13:00 –18:30
13:00 –15:00
13:00 –18:30
13:00 –15:00
9:00 –12:00

Knihovna nabízí tyto služby :
půjčování knih z vlastního fondu knihovny
půjčování knih z výměnných fondů
Městské knihovny Trutnov
meziknihovní výpůjční službu
veřejně přístupný internet
knihovna@rudnik.cz
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PO TĚŽBĚ ZLATA ZBYLY JENOM SEJPY
pokračování ze str. 1

VÍTE, ŽE…

Tušíme, co to bylo za lidi, kteří
se zabývali rýžováním, kutáním,
kopáním všeho druhu?
Zpočátku to určitě byli dobrodruzi. Pokud tam to zlato těžili ve
větším, pak už musela existovat
nějaká organizace. Není lehké
na to odpovědět… Horník musel
všechno potřebné nosit s sebou,
místo dostal přidělené od nějakého hlavního těžaře a co vytěžil,
musel odevzdat, ne že by si to strčil do kapsy. Všechno na základě
určitých dohod. Když si zničil nářadí, byl to jeho problém. Prostě,
nebyli to žádní zaměstnanci, ale
muži pod ochranou patronky svaté Barbory nebo svatého Prokopa.
Víme teď už s jistotou, po čem
vlastně v Krkonoších šlapeme?
Ne zcela. Překvapení byla, jsou
a budou. Hlásí se Obří důl. A tam
u vás u Rudníku? Zase Javorník.
Uvázli jsme nějak na mrtvém
bodu, nevíme, kudy dál. Něco
tam bude, ale teď nejsem schopen
říct víc. Přijde to za dva roky nebo
za deset…
Doly na zlato v dávných dobách
poskytovaly velké výnosy a horníci byli velmi dobře placeni. Z té
spousty peněz se však stali pyšnými a domýšlivými. Jednou v neděli,
když právě zvony vyzváněly ke mši,
bavili se horníci u jednoho dolu
hrou v kuželky. Tu k nim přistoupila stará žebračka a prosila je

o almužnu. Horníci se jí nejen vysmívali, ale jeden dokonce sebral
kámen ze stěny a dal ho stařeně
místo peněz. To žebračku rozzlobilo tak, že sáhla do zástěry,
vyndala plnou hrst prosných semen a hodila je do blízké šachty.
Setmělo se, dalo se do deště a oblohu začaly křižovat blesky. Do
rachotu hromů se nesl třesoucí se
hlas žebračky: „Neštěstí na vás.
Proklínám vás. Tolik tisíc let uběhne, kolik jsem zrníček do šachty
vhodila, než zase najdete zrnko
zlata.“ Bouře ustala a stařena se
rozhněvaně odbelhala. Horníci
začali mít problémy s průvaly podzemních vod, zlaté žíly postupně
slábly a výnos byl stále menší.

↑ Javorník: Na katastru
obce Javorník ve východních
Krkonoších, mezi Rudníkem
a Jánskou horou, se nachází tzv.
Jiřský příkop. Není tu od přírody,
je umělého původu; vyhloubit jej
musela být po čertech těžká práce.
Monumentální rýha Jiřského
příkopu přetíná celý skalní hřbet
mezi dvěma potoky, Stránským
a Žabím, a je dlouhá 675 metrů.
Provoz v dolech musel být nakonec
úplně zastaven…
Kdy to bylo? Kdy ještě přijdou
zlaté žně?
Václav Chadraba

▶ První zmínky o kutání
až dolování v Krkonoších a okolí pamatují
11. století
▶ Nejstarší odvod zlata je
znám z dolu Zlatý lev
v Dolních Lysečinách,
v Peci byly měděná
a arzenová huť
▶ Dosti bohatá naleziště
nabízel Černý Důl –
černé a červené žíly
s obsahem zlata
▶ Na jeden gram zlata
bylo zapotřebí 200 až
300 získaných malinkých zlatinek
▶ Úspěšný den pro „zlatokopa“ přitom znamenaly už dvě zlatinky
▶ Pojem sejfy (z němčiny,
česky sejpy) se někdy
vysvětluje jako ´pahrbky´ po rýžování zlata
▶ Začátek 19. století je
časem postupného
zániku dobývání zlata
▶ Těžbu drahých kovů
a rud v regionu nahrazuje v současnosti
vápenec
▶ Rudník (spíše Heřmanovy Sejfy) je spojován
se získáváním mědi
▶ Naposledy se vrtalo do
Krkonoš s průzkumem
wolframu či smolince
(uran)

Kříž v Javorníku jako nový
Kamenný kříž při odbočce
z hlavní silnice do Javorníku září novotou.
Jeho obnova, blíže popsaná v 2. čísle letošních Rudnických novin, probíhala
během měsíce října. Restaurátorské kamenické práce
prováděl sochař Roland Hantl z Mladých Buků, obnovy
kovových částí se ujal jeho
syn – umělecký kovář. Jím
zrenovovaný obvodový plůtek, podobně jako nově instalovaná lucerna, přispěly ke
zkrásnění a zvýraznění této
památky. Naopak chybějící
kamenné prvky byly na kříži
doplněny nenápadně. Také
finální povrchové ošetření
kříže působí decentně a přiznává tak jeho stáří. Ostatně,
přijďte se přesvědčit sami.
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A ještě dodatek: Při restaurování hlavy Krista se
zjistilo, že byla původně
opatřena kovovými (nejspíše
zlacenými) „paprsky“, které
byly někým uřezány. Našel-li by se mezi občany pamětník nebo majitel dokumentu
(popisu, fotografie) tuto
skutečnost dokazující, mohl
by být tento výrazný zdobný
prvek na kříži obnoven.
Renovaci, která kříži prodloužila životnost o několik
desetiletí, financovala ze
svého rozpočtu obec Rudník
částkou 39 600 Kč, 50 400
Kč bude uhrazeno z dotace získané na tento projekt
z Programu obnovy venkova
prostřednictvím Místní akční skupiny Krkonoše.
Olga Hájková
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Jaké byly letošní Svatováclavské slavnosti?
Na tuto otázku si odpoví každý
účastník Slavností jinak. K nám
pořadatelům se donesly některé
podněty, za které děkujeme a doufáme v další. Na tomto místě tedy
jenom krátké ohlédnutí: Letošní
Svatováclavské zůstanou spojeny
s otevřením Hadí stezky klikatící
se nad budovou obecního úřadu.
Po ní mezi „svůj lid“ netradičně sešel se svou chotí šlechtic Hannibal
z Valdštejna, který Slavnosti, jakožto donátor kostela sv. Václava,
symbolicky zahajuje. V rozhovoru
se starostou připomenutím řádění
přírodních živlů ve své době povzbudil postižené letošní povodní
a vyslechl povídání o vzniku Hadí
stezky z úst jednoho z organizátorů Luboše Hampla. Poté byla
stezka přeříznutím závory a rozříznutím „hadího“ dortu slavnostně otevřena. Nově upravenou pěšinou s lavičkami pak návštěvníci
proudili až do večerních hodin.
Na podiu se zatím odehrával
hudební program (Podzvičinka
pro dobrou náladu, Vrchlabský
dixieland pro pohodu, Listolet pro
ty kdo rádi objevují nové, Beatles
revival pro pamětníky chtivé tance
a Lucky Losers pro roztančené),
okořeněný tanečním vystoupením
secvičeným dětmi ve školní družině. Opodál rozvinuli své stánky
s občerstvením a výrobky místní

i přespolní, spolkaři i jednotlivci,
kteří měli chuť se zapojit . Pro děti
byly k dispozici řemeslné dílničky,
byť v menším množstí než obvykle
(za tuto výtku děkujeme...).
V sousedním Domě pro seniory
probíhala již tradiční přednáška
Stanislava Wajsara na rozličná
témata z historie obce. Kulisu jí
vytvořila výstava fotografií rudnických domů z roku 1928. V kostele sv. Václava se uskutečnila mše
svatá, koncert Moniky Šramlové
– Obermajerové proběhl tamtéž
již v pátek večer a Slavnosti tak
symbolicky zahájil.
Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne byla dražba
objektů vyřezaných během dne
motorovou pilou, vtipně moderovaná Slávkem Šmídem a starostou. Organizátoři se rozhodli
vydraženou částku 7 500 Kč věnovat na dobudování zastřešení
posezení na Hadí stezce. Podobně
velkorysí jste byli i Vy – návštěvníci Slavností. Na obnovení tzv.
Janovického kříže byla formou
dobrovolného vstupného vybrána
částka 11 900 Kč. O historii kříže
a jeho obnově, která se uskuteční přístí rok, se více rozepíšeme
v příštím čísle Rudnických novin.
Děkujeme všem!
Za pořadatele Olga Hájková
Foto Anděla Veselá

Více fotografií najdete na
http://anves.rajce.idnes.cz

ROzsvěcení vánočního stromku, mikulášská
nadílka a po čertech... dobrý koncert!

Více fotografií najdete na
http://anves.rajce.idnes.cz
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hlasujte pro náš vánoční stromek na
www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez
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PLAZÍME SE S HADY NA KOPEC
V rámci letošních svatováclavských slavností byla otevřena
Hadí stezka – pěšína směřující od
obecního úřadu na Hadí vyhlídku. O realizaci se postarala parta
nadšenců a za podpory obce zde
odvedli pořádný kus práce.
Kdo jsme?

Parta normálních lidí střední
generace (ve věku 25–35 let), kterou spojuje sport, kultura a zájem
o dění v Rudníku. Víme, že umíme pro sebe zorganizovat i velkolepé víkendové akce. Tak jsme
se rozhodli investovat svůj čas,
práci, nástroje a vytvořit i něco
pro ostatní.
Jak to vzniklo?

Za dlouhých letních večerů,
kdy nebylo kam jít, jsme se rozhodli, že obnovíme právě klikatou stezku nad úřadem, kterou
se lze rychle dostat na místo,
kde se dá úžasně pozorovat západ slunce nad zeleným údolím
Rudníka (směrem na Terezín).
Na tom místě nakonec za podpory obce napevno instalujeme
bezpečné parkové lavičky, které
by měly vydržet hodně let i bez
další údržby.
Po stezce je možné se dále dostat na větší cestu, jež vede buď na
silnici v Leopoldovu nebo třeba až
na Soví vrch. Cesta je momentálně rozježděná od lesní techniky,
tak snad ji vrátí do původního
stavu, aby byla schůdná a sjízdná
třeba i na kole. Touto cestou se lze
dostat až na modré turistické značení (rozcestník pod Kapličkou za
Červenou výšinou).
Chceme také dokázat starší
i mladší generaci spoluobčanů,
že se umíme spojit pro jeden cíl
a dotáhnout ho do konce. A pokud možno, ostatní do toho zapojit také. Udělat tak něco pro sebe,
naše děti, ale i všechny ostatní
bez ohledu na věk či zájmovou
skupinu nebo bydliště. Situace
v Rudníku je myslím už lepší a lidi
mají větší zájem něco změnit. Tak
jsme taky něco udělali.
Obnovujeme starou cestu,
kterou už jednou někdo s velkým
úsilím postavil možná z podobného důvodu. Pokusíme se dodatečně dohledat v archivech nějakou
zmínku o tom, kdy cesta mohla
vzniknout. Domníváme se, že
může být i 100 let stará. Byl bych
rád, kdyby se našel nějaký pamětník nebo dochovaná fotografie,
která by domněnku potvrdila.
A proč název Hadí vyhlídka? To
si asi každý domyslí sám… (vede
k ní serpentina a bacha na hady…)
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Další projekty? Chtěli bychom
na „horní stanici“ udělat piknikové posezení. Snad bude znovu
opravena horní cesta tak, aby se
tam dalo vyjet i na kole. Obnovit
starší cesty, případně je propojit
s novými se nám zdá jako zdravá
investice pro nás, pro lidi. Dalším projektem bude třeba park
nad fotbalovým hřištěm…
Luboš Hampl
Foto Anděla Veselá

P. S. Článek byl napsán před půl
rokem. Pak přišla velká voda a jiné
starosti. Nedalo mi to a poslední
listopadovou neděli jsem se vypravil na místo činu. Kupodivu jsem
nebyl sám. Na stezku vzhůru do
kopce se vydala rodinka se dvěma
dětmi. Sám jsem došel spadaným
listím kolem svíjejících se hadů
(dřevěných) až do prvního patra
k paní sově. Ta si hověla na podstavci z moudrých knih a shlížela
dolů. U cesty se závorou svědčily
čerstvé piliny o víkendové práci.
Z kulatiny se postupně zvedalo
něco jako základ čtvercové miniroubenky. Těžko říci, kdo z té
třicítky nadšenců zvěčněných na
soklu „hadího totemu“ – a také
tvůrců – tvořil brigádnický tým.
Dobře to ví určitě i vládce našich
hor Krakonoš, který spočívá hned
vedle jako na márách. V nadživotní velikosti a ze dřeva čeká na
dotvoření a svoji roli… A v týdnu
začalo sněžit. To už asi hadi usínají zimním spánkem. (aba)
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Ozvěna svatováclavských slavností
Letošní vydařené svatováclavské slavnosti v Rudníku
opět poctil svou přítomností
a šlechtickým slovem dávný majitel Heřmanových Sejfů Hannibal z Valdštejna s manželkou
Kateřinou Berkovnou z Dubé
a Lipé. (Pochopitelně, že jen jako
a v dobovém divadelním přestrojení.) Aby obě zajímavé šlechtické
postavy nezůstaly v podvědomí
účastníků slavností pouhými
pouťovými atrakcemi, nabízíme
zájemcům - čtenářům RN ždibec
historie týkající se Valdštejnů
a samotného Hannibala.
Valdštejnové přicházejí

Valdštejnové, bohatý a rozkošatělý šlechtický rod v Čechách
a na Moravě, jehož kořeny sahají
až k počátkům 13. století, k nám
přicházejí v roce 1521. Panství,
k němuž náleželo město Hostinné
se zámkem a vsi Heřmanovy
Sejfy, Čistá v Krkonoších, Prosečné, Javorník, Arnultovice,
Lánov a Olešnice, tehdy kupuje
od svého švagra Jana Vartemberka Zdeněk z Valdštejna, horlivý utrakvista,
luterán. Ten však v roce
1525 umírá a panství po
jedenáctiletém poručnictví
své matky přebírá syn Jiří
(1536-1584). Byť mlád,
dovede dobře hospodařit,
a tak postupně panství rozšiřuje o Poličany, Dubenec
a Miletín. V otázkách víry
je i on rázným zastáncem
luteránství. Na jeho příkaz musel v roce 1539
Hostinné opustit katolický
duchovní. Po jeho smrti
si dominium mezi sebou
rozdělilo osm synů. (Ze
tří manželství měl 17 dětí,
13 synů, 4 dcery.) Naši
oblast získali Jan Kryštof
(1577-1616) a Hannibal
(1576-1622). Prvnímu patřila polovina Hostinného
a zámku, vsi Fořt, Čistá
v Krkonoších a Javorník.

Kvalitu svých další studií zúročil na univerzitě ve Frankfurtu
nad Odrou, kde se stal v roce
1595 rektorem. Zabýval se genealogií a heraldikou, v latině
sepsal rodopisný spis „Stemmatografia…“, vytvořil rodostrom
(Stammbaum) od Adama po
Krista, rodostrom českých
vládců od Karla po Ferdinanda
II. a rodostrom rodu Valdštejnů.
A jejich provedení? Byly to obrazy v olejomalbě. Původně prý
zdobily stěny nově postaveného
valdštejnského zámečku (pozdějšího pivovaru) a posléze byly
přeneseny do oratoria nedalekého kostela. Zachovaly se do
současnosti, jsou uloženy v depozitáři Krkonošského muzea ve
Vrchlabí.
V roce 1596 se Hannibal vrací na své panství, žení se s již
zmiňovanou Kateřinou Berkovnou z Dubé a Lipé. Péči
o panství, o výstavbu nového
zámečku (1602) a školy však ve
větší míře přenechává své rázné
a hospodárné manželce. Spolu
zajišťují renesanční přestavbu

kostela prostřednictvím stavitele Carola Valmadiho. V roce
1607 jej vybavují pozoruhodnou
křtitelnicí s prohlubní pro křest
dětí, v roce 1614 novým zvonem.
Na kamenný portál svatostánku nechávají umístit svá jména,
letopočet 1598 a rodové erby
Valdštejnů (čtyři zlatí lvi v modrém poli) a Berků (dvě zkřížené
ostrve – větve, každá se čtyřmi
suky). V roce 1607 ocenil císař
Rudolf Hannibalovy intelektuální schopnosti. Jmenoval jej královským radou, pověřil funkcí
královského mincmistra a úřadem krajského hejtmana v Hradci Králové. I přes tuto hvězdnou
karieru Hannibal příliš dobrým
hospodářem nebyl. Podle místní kroniky poskytl císaři v roce
1610 významnou peněžní pomoc
(s nenávratnou vizí!) při řešení
císařských vojenských nesnází
ve válce s Turky. Ve stejném roce
zničil požár téměř celé Hostinné.
Obnova města pak velice zatížila Hannibalovu finanční solventnost. A navíc! V roce 1615
nerozvážně kupuje Heřmanice

(rodiště Albrechta z Valdštejna),
aniž by byl schopen pokrýt celou
platbu. Upadal do dluhů, jednotlivé části svého panství postupně
ztrácel, až v roce 1619 celé jeho
zboží získal luterán Bernhard
z Fünfkirchenu. Po porážce českých stavů roku 1620 panství
připadá Albrechtu z Valdštejna.
Hannibal zemřel v roce 1622
v Hradci Králové, pohřben byl
v Heřmanových Sejfech.
Dovětek pro zvídavé

V něm se nelze nezeptat.
V jakém příbuzenském vztahu
byl náš Hannibal k nejslavnějšímu z Valdštejnů?
Byl strýcem Albrechta Václava
Eusebia Valdštejna, frýdlantského vévody a generalissima císařských vojsk, zavražděného roku
1634 v Chebu. Ale to už je na jiné
povídání. Co říkáte?
Stanislav Wajsar

↓ Reliéf Hanibala z Valdštejna
a jeho ženy Kateřiny Berkové
z Dubé a Lipé na průčelí kostela
sv. Václava v Rudníku.

Hannibal
z Valdštejna,
vzestup a pád

Hannibalovi připadla
druhá polovina Hostinného a zámku, vsi Arnultovice, Heřmanovy Sejfy
a Bolkov. Byl to člověk ambiciózní, ve své době velice
vzdělaný, uměnímilovný.
Úspěšně vystudoval tehdy
vážené a široko proslavené
zhořelecké gymnázium.
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PŘEHLED AKCÍ ZŠ A MŠ RUDNÍK
V 1. A 2. ČTVRTLETÍ 2012-2013
17. 9. Projektový „Sportovní den“ na atletickém stadionu
ve Vrchlabí pro 1. stupeň
19. 9. Projektový „Sportovní den“ na atletickém stadionu
ve Vrchlabí pro 2. stupeň
23. 9. Divadelní představení „Marilyn“ V Hradci Králové
pro žáky 8. a 9. třídy
26. 9. Atletický pětiboj v Hostinném pro 2. – 5. třídu
23. – 27. 9. Sportovně – turistický pobyt v Bílém Potoce v Jizerských horách hrazený OÚ Bílý Potok
4. 10. Projekt „Les ve škole“ pro žáky 1. stupně
5. 10. Projektový den „Mezinárodní den jazyků“
8. 10. Fotbalový turnaj v minikopané pro žáky 2. stupně
17. 10. Schůzka s rodiči žáků 9. třídy spojená s prezentací
středních škol Královéhradeckého a Pardubického
kraje
22. 10. Focení v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ
24. 10. Florbalový turnaj pro dívky 8. a 9. třídy v Hostinném
24. 10. Fotbalový turnaj „Coca-cola školský pohár“ v Pilníkově
31. 10. Projektový den „Halloween ve škole“ aneb „Škola
naruby“
5. 11. Program SVC Trutnov pro žáky 9. třídy
7. 11. Výlet do Prahy pro žáky 2. stupně s celodenním programem „Praha město alchymie“
13. 11. Třídní schůzky
14. 11. Okresní kolo vítězů okrskových kol v minikopané
v Trutnově
19. 11. Návštěva zástupců středních škol Královéhradeckého kraje
22. 11. Školní kolo Olympiády z dějepisu
26. 11. Jazykový projekt „e-Twinning Evropské komunity
škol“ žáků 7. třídy
29. 11. Školní kolo Olympiády z českého jazyka
2. 12. Návštěva představení „Vánoční hvězdička“ v KD
Střelnice Vrchlabí
3. 12. Vánoční fotografování v MŠ a ZŠ
5. 12. Mikulášská besídka a nadílka v MŠ a ZŠ
10. 12. Vánoční Jarmark s představením žáků ZŠ, dílnami
pro děti i dospělé a vánočním prodejem
15. 12. Návštěva adventní Vídně pro žáky 2. stupně
18. 12. Návštěva pracovnic PPP Trutnov
20. 12. Vánoční besídky s předáváním dárků

Olympiády z českého
jazyka a dějepisu
Během posledních dvou listopadových pátků, tedy 22. a 29.
11., proběhly na naší škole jako
již tradičně olympiády, a to z dějepisu a českého jazyka. Jsou
určeny pro žáky 8. a 9. ročníků,
ale letos se našli dva zájemci i ze
7. třídy, kteří si chtěli vyzkoušet
svoje dějepisné znalosti. Zájem o obě olympiády byl velký,
zvláště v 9. třídě, na češtinu se
přihlásilo 15 žáků, na dějepis
dokonce ještě o dva více. Téma
letošní dějepisné olympiády
znělo „Město v proměnách času“
a nejlepším řešitelem se stala
Bára Vondráková z 9. třídy, v 8.
třídě získal nejvíce bodů Adam
Kaprál.
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V olympiádě z českého jazyka
se žáci museli „poprat“ s úkoly
zkoušejícími jejich logické uvažovaní, tvořivost a důvtip. A jako
vždy byl součástí také slohový
úkol, tentokrát měly děti napsat
příběh začínající větou „Možná
se vám už také stalo, že…“ Nejlepšími řešiteli se staly šikovné
dívky z 9. třídy – Markéta Mačková, Bára Vondráková a Petra
Cermanová. Všechny mají možnost postoupit do okresního kola
v Trutnově.
Všem zúčastněným děkuji za
jejich zájem a snahu.

Fotbalové úspěchy
našich borců
Žáci naší základní školy se
v tomto školním roce zúčastnili
hned několika fotbalových turnajů. Nejprve jsme 8. 10. 2013 jeli
na okrskové kolo v minikopané
do Vrchlabí. Ze všech šesti zúčastněných škol jsme se umístili
na 1. místě a postoupili do dalšího kola. Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Balog, který byl s 8
góly zároveň nejlepším střelcem.
14. 11. 2013 jsme se zúčastnili
okresního kola v Trutnově, kde se
hrálo na umělé trávě. Porazila nás
pouze ZŠ V Domcích Trutnov, přičemž její hráči hrají nejvyšší soutěž v republice. Zbylé zápasy jsme
ale vyhráli a skončili na 2. místě.

Dalším úspěchem bylo druhé
kolo Coca-cola školského poháru
v Pilníkové, kterého se zúčastnily
ZŠ Pilníkov a ZŠ Mládežnická
z Trutnova. Opět jsme celé kolo
vyhráli a bez jediného obdrženého gólu jsme jich sami dali pět.
Na jaře se tedy utkáme již s vítězi
okresů.
Pod těmito úspěchy jsou podepsaní hráči: Balog David, Vydra Josef, Kováč Jakub, Mišútka
František, Andrle Jan, Kaprál
Adam, Vydra Tomáš, Fišer Dominik, Rodr Matěj a Kašpar Pavel.
Za celý tým Josef Vydra

VÍTĚZ PODZIMNÍ
FOTOSOUTĚŽE ALBATROSU
Žák 4.třídy ZŠ Rudník Vítek
Turyna neváhal a se svým tatínkem se zapojil do soutěže o nejstarší knihu vydanou Albatrosem.
Štěstí se usmálo právě na Vítka. Odměnu si převzal přímo
na naší škole, kam zavítala paní
Mgr. Rychlá z Albatrosu a osobně
mu předala krabici plnou knížek.

My jsme byli u toho a společně
jsme listovali knihami s různou
tématikou.
Myslím, že si Vítek výhru opravdu zaslouží, protože právě on je
jeden z těch čtenářů, kteří si knihy
pravidelně objednávají.
Třídní učitelka Hana Ježková

Mgr. Lucie Dvořáková
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Halloween 2013
Než mohl vypuknout tento
strašidelný den, vyzdobili jsme si
třídu i školu. Změnili jsme školní
řád a vymysleli název třídy.
Převlékli jsme se do kostýmů
a mohla začít první hodina. To
k nám (do 5. třídy) přišla paní
učitelka Pichlová a měla v ruce
lahvičku s čirou vodou, která prý
byla kouzelná. Měli jsme štětec
namočit do té kouzelné vody
a něco namalovat nebo
napsat. Vidět to
však nebylo.
Třetí hodinu nám
devátá třída
namíchala
lektvary ze
šťáv. Bylo
to dobré
a sladké.
Všem to
chutnalo.
Ve škole
byla i paní,
která malovala
na
obličej.
Skoro všichni
se nechali namalovat. Poté
jsme se o velké
přestávce venku
fotili. Po focení přišlo to nejlepší, na co
se všichni jistě těšili – diskotéka. Na
diskotéku musel
každý přinést jako
vstupné nějaké občers- tvení.
Bylo tam toho až moc. Paní Pospíšilová moderovala různé sou-

těže např. nejroztomilejší strašidýlko, nejstrašidelnější strašidlo,
nejlepší taneční skupiny nebo
samostatné tanečníky. Diskotéka
byla dlouhá, ale zábavná. Já jsem
si to s holkami moc, moc užila.
Velmi se mi tento den líbil
a chtěla bych ho zažít znovu.
Anna Sládková

Dívčí florbal
aneb holky do toho!
Ačkoliv jsme při tělesné výchově tento sport moc netrénovaly,
rozhodly jsme se, že se zúčastníme dnešního (24. 10. 2013) florbalového turnaje v Hostinném.
Celkem 9 děvčat z 8. a 9. třídy
si vyzkoušelo hru pod dohledem
dvou rozhodčích na velkém hřišti
obehnaném mantinely. Navzdory

omláceným nohám a 3 prohrám
se naše dívky nevzdávaly a bojovaly dál, nakonec v posledním zápase porazily Gymnázium Vrchlabí
a umístily se na krásném 4. místě.
Atmosféra byla příjemná v duchu fandění, bojování a okoukávání strategií jiných týmů.
Holky děkujeme!

Chemicko–dějepisná
exkurze
Dne 7. listopadu 2013 v 7 hodin ráno jsme odjížděli od školy
autobusem do Prahy, kde nás
čekala spousta zajímavých míst
a nových zážitků. Autobus nás
dovezl až k Národnímu technickému muzeu, kde jsme měli za-

kde si nás páni alchymisti rozdělili
na dvě skupinky, protože prohlídka tady měla dvě části. Viděli jsme
laboratoř magistra Kellyho, rekonstrukci domu, ze kterého doktora Fausta odnesl ďábel a mnoho
dalších úžasných věcí. Na závěr

jištěnou prohlídku Chemie kolem
nás, vstup do rudného dolu včetně výstavy o dolování a prohlídku historických aut, letadel a lokomotiv. Kluky a paní učitelku
Dvořákovou samozřejmě nejvíce
zajímala právě tato část prohlídky, oproti tomu dívkám a paní
učitelce Pichlové se asi nejvíce
líbila Chemie kolem nás.
Po prohlídce v muzeu jsme vyrazili k Pražskému hradu, kde na
nás už čekal pan alchymista, který
nám vyprávěl o alchymistech působících kdysi v Praze. Jeho povídání bylo zajímavé a taky docela
zábavné. Dovedl nás až do Muzea
alchymistů a mágů staré Prahy,

nás čekala alchymistická show, to
bylo už asi 5 hodin, takže se začalo
stmívat. Potom jsme mohli ochutnávat lektvary, které prodávali
v místní kavárně.
Konečně po ochutnávce jsme
vyrazili na malé občerstvení do
Mc´Donaldu, kde jsme si mohli
koupit svačinku, nebo spíše večeři, na kterou se všichni moc těšili.
A už nás čekala jen cesta na autobus a domů.
Mně se tento den moc líbil,
hlavně ta alchymistická show.
Jednou bych si tento výlet chtěl
zopakovat.

podzim v mateřské škole
Podzim jsme si v naší školce
letos pěkně užili. Počasí nám
celkem přálo, tak jsme mohli
venku pozorovat podzimní změny – plno krásných barev a podzimních plodů, hrát si v lese i na
zahradě.
Navštívil nás kouzelník. Překvapil děti mnoha kouzly a některé se dokonce staly jeho šikovnými pomocníky.
Od poloviny září se 21 dětí
z naší školky přihlásilo do sportovní školičky. Všechny děti se
vždy moc těšily na pondělí, kdy je
osvědčení trenéři opět seznamovali se základy míčových sportů,
vedli je k obratnosti a radosti
z pohybu.
Nezapomněl na nás ani kašpárek Nazdárek, který nám v listopadu přivezl hezkou pohádku
plnou písniček.
Začátek prosince očekávají

vždy děti trochu s obavami. Přijde
letos Mikuláš s čertem? Jestlipak
bude mít zase knihu hříchů? Mikuláš opravdu přišel. Vzal si s sebou dva andílky
a letos moc hodného čertíka. Děti
pochválil, co už vše dovedou
a když slíbily, že odčiní své malé
hříšky – každého obdaroval. Děti
mu předvedly básničky, písničky
a už tradičně si na závěr s čertem
zatančily čertovský tanec.
Jsme rádi, že nám Mikuláš
s čertem přinesli i trochu sněhu.
Hned se nám bude venku lépe
dovádět a čekání na vánoce nám
rychleji uteče. Stromeček, dárečky pro rodiče, babičky i výrobky
na jarmark máme vyrobené – tak
teď už budeme užívat příjemný
adventní čas.
Všem přejeme radostné a pohodové vánoce.
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Děti a učitelky MŠ

Jakub Kašpar, 9. třída
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mz liberec, a. s.
MZ Liberec, a. s. hledá do svého týmu zaměstnance
na tyto pozice:
>
>
>
>
SPOLEČNOST MZ LIBEREC
PŘISPĚLA NA SOCIÁLNÍ
AUTOMOBIL

kterému přistoupila společnost
MZ Liberec k partnerství na tomto charitativním projektu.

Společnost MZ Liberec se stala
již potřetí partnerem projektu Sociální automobil.

Společnost MZ Liberec
podporuje kvalitu
zdravotní péče
v nemocnicích

Dne 1. 10. 2013, při příležitosti Dne seniorů, byl Pečovatelské
službě ve Vrchlabí slavnostně předán sociální automobil, na který
darem přispěla naše společnost.
Slavnostního předání automobilu ve Vrchlabí se za MZ Liberec
zúčastnil Ing. Erich Hudrlík, ředitel výroby a místopředseda představenstva společnosti. Automobil
pro Pečovatelskou službu Vrchlabí je již třetí v řadě sociálních automobilů, na které finančně přispěla
naše firma. V roce 2012 byly s naší
účastí předány vozy Středisku pro

ranou péči v Liberci a dětskému
domovu ve Frýdlantě.
Sociální automobil je projekt
organizovaný společností Kompas, který je postaven na zcela
jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se snaží
o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech
a zařízeních, která svou činnost
zaměřila na výchovu, vzdělání,
rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handicapovaných lidí.
Vozový park je v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti,
mládež nebo dospělé, zpravidla
ve špatném technickém stavu.
Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení
převáženi vozidly, jejichž stáří
se blíží někdy i dvaceti letům.
V současné době, není v silách
těchto ústavů a zařízení pořídit si
vůz s odpovídajícími parametry
a jsou nuceny stále více spoléhat
na sponzorství nebo charitativní činnost různých organizací.
A to je také jeden z důvodů, kvůli
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Ve dnech 25.– 26. 11. 2013
proběhla v Clarion Congress
Hotelu v Praze-Vysočanech konference „Efektivní nemocnice 2013
– Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“. Společnost MZ
Liberec se již po druhé připojila
k hlavním partnerům této akce.
Konferenci „Efektivní nemocnice“ pořádala již 8. rokem nezisková organizace HealthCare
Institute. Akce se, stejně jako
v loňském roce, konala pod oficiální záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky
MUDr. Přemysla Sobotky.
První část konference se věnovala tématu „Finance rok 2014 –
pojišťovny a nemocnice“. Druhým
klíčovým tématem bylo „Aktuální
legislativa ve zdravotnictví.“
Během prvního diskusního
dne proběhla v režii MZ Liberec
v rámci bloku: „Prezentace odborníků ve zdravotnictví“ přednáška
na téma: „Outsourcing činností
pro systémy medicinálních plynů
- efektivní řešení pro zdravotnická
zařízení“. Tu za společnost přednesl Mgr. Petr Lajžner, ředitel divize medicinálních plynů.
Společnost MZ Liberec soustavně usiluje o spolupráci v oblasti zvyšování kvality zdravotní péče v nemocnicích. Proto,
mimo jiné, akci podpořila čtyřmi
dárkovými poukazy v celkové

Hlavní účetní (závod Rudník)
Konstruktér (závod Rudník)
Kooperant (závod Rudník)
Technolog (závod Rudník)

> Nákupčí (závod Liberec)
> Obsluha CNC obráběcích
strojů (závod Liberec)
> Programátor CNC obráběcích
strojů (závod Liberec)

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

hodnotě 200 000 Kč. Ty byly určeny vítězům soutěže o „Nejlepší
nemocnici 2013 z pohledu SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTů“ a dále
o „Nejlepší nemocnici 2013 z pohledu SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTů“ – a to
ve dvou Kategoriích – Fakultní
nemocnice a Nemocnice.
Slavnostního vyhlášení vítězů
soutěže a předání dárkových certifikátů se za MZ Liberec ujal generální ředitel společnosti a předseda
představenstva, Mgr. Ing. Martin
Hájek. Dárkové certifikáty převzali z jeho rukou představitelé
vítězných nemocnic. Za skupinu
Hospitalizovaných pacientů to
byli v Kategorii Fakultní nemocnice ředitel Fakultní nemocnice
v Motole JUDr. Ing. Miloslav Lud-

vík, MBA, pro Kategorii Nemocnice náměstek pro právní služby
a personalistiku Masarykova onkologického ústavu Mgr. Radek
Policar.
Za skupinu Ambulantních pacientů ceny převzali v Kategorii Fakultní nemocnice ředitel Fakultní
nemocnice Hradec Králové prof.
MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D., za Kategorii Nemocnice
náměstek pro právní služby a personalistiku Masarykova onkologického ústavu Mgr. Radek Policar.
Vážení čtenáři,
jménem společnosti MZ Liberec
Vám přeji hodně štěstí a zdraví
po celý rok 2014.
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka

↑ Generální ředitel firmy Mgr. Ing. Martin Hájek (vlevo) předává
dárkový šek řediteli Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Romanu Prymulovi, CSc., Ph.D.

PF 2014
Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči

Šťastné proži� vánočních svátků,
mnoho životních a pracovních úspěchů
v roce 2014.
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MOTORKY SE VRÁTILY DO RUDNICKÉ ROKLE
Historie

K nejvýznamnější akci rudnických svazarmovců patřilo vedle
úspěšné činnosti střeleckých oddílů (Rubena, Dřevostroj) pořádání
motokrosového závodu, který nesl
po dvacet let své existence název
Rudnická rokle. Jeho historie začíná v roce 1966, kdy se poprvé
zrodila myšlenka uspořádat místní podnik – terénní závod o putovní pohár Secheza Rudník. Mladí
adepti z naší obce našli vhodný
terén, patřičně ho vyzkoušeli a pojmenovali Rudnickou roklí.
Od roku 1966 se sportovní areál díky brigádnickému nadšení
svazarmovců neustále zdokonaloval a v Rudnické rokli se mohly pořádat podniky vrcholové,
na úrovni mistrovství republiky.
Zároveň se postupně vytvořil
dostatečný kádr obětavých organizátorů, navíc s potřebnými
odbornými znalostmi. Závodní
dráha (délka od 1600 do 2100 m
s velkým počtem zatáček a terénních vln), byla velice přehledná
pro diváky, pro jezdce pak o to víc
náročná. Vedle např. Mistrovství
Československa ve třídě 125 ccm
se tu jel dvakrát i autokros.
Po roce 1980 se začalo nedostávat finančních prostředků na
vrcholné motokrosové podniky,
jezdily se nižší soutěže. Úpadek
vyvrcholil v roce 1986. Po dvaceti
letech existence, tradice a slávy
přišel konec. Jednu kapitolu dodělala navíc ruka žháře, hlavní
budova závodiště vyhořela do
základů.
V týdnu před závodem

Do rokle jsem se vypravil čtyři
dny před datem obnovené premiéry. S holínkami připravenými
v igelitce a s vyhrnutými kalhotami. Od krámu jsem šel pomalu
pěšky, vyhýbal jsem se větším
loužím a mazlavému blátu. Cestou do kopce mě předjela Praga
V3S plně naložená kamením.
Skučela podobně jako já. Když
jsem opustil lesík, otevřel se přede mnou areál Rudnické rokle.
Proti minulým rokům, jak jsem
to znal z bloudění za houbami,
se podstatně změnil. Zmizely
bariéry starých pneumatik stejně
jako rezivějící trubky někdejšího
prostoru vymezujícího start a cíl.
Přibyla nová dominanta představující nejspíše věž rozhodčích. Co
se moc nezměnilo, byla samotná
trať. Hnědočervená stuha ladně
se kroutící uprostřed zelených
strání a různě mizející za stromy. Lákavá, provokující, s úseky,
které nahoru nevylezete a dolů

sjedete jen po zadku, se skoky nahánějícími už od pohledu strach.
Blížil jsem se ke skupině chlapíků s lopatami, kteří rozhazovali
kamení a upravovali cestu napříč závodištěm někam dál snad
k parkovišti a depu. Jeden mladík
s krumpáčem kopal něco jako
malý odvodňovací příkop. Nedívali se na mě zrovna přátelsky,
spíše jako na nezvaného vetřelce,
který zdržuje. Přesto mi mobilem
přivolali šéfa. Přijel na čtyřkolce.
Motokrosová sobota

Podle programu začínaly volné
tréninky ráno před osmou. Od
nejmladších přes veterány až po
ty nejlepší. Do oběda se musela
stihnout dvě kola. Po poledni celá
akce vrcholila finálovými jízdami.
Mluvil jsem s řadou návštěvníků.
(Jenom poznámka na okraj: Fanoušek motoristického sportu
je fajnšmekr i tvrďas. Na rokli
se musí dojít, místo na stráni se
musí vystát, hodiny na sluníčku,
v dešti, větru i prachu, v teple
i v zimě. To není skoro salónní
golf, bílý tenis ani přehlídka na
dostizích… Pak se divte, že přijde
k chuti občerstvení). Líbil se jim
areál, trať, zázemí, doprovodný
program – i výkony. Jedni nedali
dopustit na ty špunty, kteří se odvážně pouštěli do propastí (rokle
je prý málo). Druzí vychutnávali
eleganci veteránů, další potěšily
souboje mistrů.
S časovým odstupem už není
ani tak důležité, kdo všechno stál
na bedně (stupně vítězů) v jednotlivých kategoriích, od toho
jsou zpravodajská média. Vyhrál
motokros – a lidé kolem. Pořadatelé, závodníci, diváci. Díky za
XXI. ročník, těšíme se na příští…
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Václav Chadraba
Foto Rudolf Procházka
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Podzimní úspěchy
a zakončení sezóny orientačních běžců
Podzimní část sezóny byla
opět nabitá závoděním. Co
víkend, to oblastní, případně
celorepublikový šampionát.
Z těch nejdůležitějších na domácí scéně nutno zmínit mistrovství republiky na klasické trati, kde
se podařilo dorostenci Janu Bendákovi postoupit do finále A a zde
získat 8. místo. Bez trutnovské
účasti nezůstalo ani mistrovství
štafet a družstev v Jablonci nad
Nisou, na které se probojovala
štafeta žen a obsadila konečné 32.
místo. Kromě žen startovala také
štafeta veteránů – mužů a ti obsadili 34. příčku. Ostatní trutnovští
závodnici a odchovanci běželi za
své hradecké a pardubické kluby. Týmovým zážitkem byl závod
družstev, na který Trutnov postavil
jednu dospěláckou sedmičlennou
štafetu a jednu pětičlennou veteránskou. Za družstvo dospělých
nastoupili také běžci z Rudníku
– Tomáš Lazák, Tereza Koderičová a Tomáš Svoboda. Tato štafeta
skončila na pěkném 43. místě, veteráni pak na ještě lepším 34. místě. Kromě mistrovských soutěží
se konaly také oblastní závody, ze
kterých nejvíc vítězství nasbírali
Stáňa Kutáčková a Marek Killar.
Jména trutnovských běžců byla
k vidění i na světových soutěžích.

Lenka Svobodová nás reprezentovala na mistrovství Evropy dorostu v Portugalsku, kde se jí nejvíce
podařil sprint, získala 6. místo. Jan
Grundmann si vyběhl postup na
Evropský juniorský pohár ve Francii, kde si nejlépe vedl ve štafetě,
která nakonec obsadila 8. příčku.
Kromě závodní činnosti je oddíl
aktivní i na pořadatelské úrovni.
Letos organizoval závod na česko-polském pomezí okolo Jánského vrchu, s centrem v Bernarticích - v lokalitě Rybníček. Závodu
se zúčastnilo přes 500 závodníků
a byl vyhodnocen jako druhý nejlepší závod východočeské oblasti.
Od září také funguje kroužek
zvaný Pohyb v přírodě při ZŠ
Mladé Buky, který navštěvuje
okolo dvaceti dětí. Hlavní náplní
je běh a orientace v přírodě, dále
pohybové hry venku i v tělocvičně, horolezectví a běžkové lyžování. Některé děti se již na podzim
zúčastnily několika oblastních
závodů v orientačním běhu a nevedly si vůbec špatně.
Každá sezóna má však svůj konec. A tak se na začátku listopadu
zhruba šedesát běžců a kamarádů
orientačního běhu rozloučilo s tou
letošní tradičním „Posledním kufrem“, tedy oddílovým závodem,
který definitivně uzavírá závodní
činnost. Letos byly na programu

tříčlenné štafety na mapě Permoník v Dlouhém lese u Rudníku
– Leopoldova. První úsek běželi
veteráni a méně zkušení dospěláci.
Druhý úsek závodily děti z kroužku. A třetí finišovali nejlepší dorostenci, junioři a elitní dospěláci.
Tratě si přišli vyzkoušet také kamarádi a rodiče začínajících dětí. Po
štafetách se všichni přesunuli do
kulturního domu v Rudníku, kde
proběhla závěrečná schůze. Byla
vyhodnocena celá uplynulá sezóna
a proběhlo také vyhlášení nejlepších závodníků oddílu. V dorostencích si cenu odnesl Jan Bendák a ve
veteránech Marek Killar.
Stanislava Kutáčková

www.ltu-ob.cz

SEZÓNA JE V POLOČASE - A RUDNÍK V ČELE
Před časem vyslovil fotbalový
internacionál
Tomáš Pospíchal větu o tom,
že „fotbal nemá
logiku“. Není
podstatné, které skutečnosti
ho k tomuto prohlášení vedly,
pravdou zůstává, že jeho slova
mají platnost i po letech a v celé
fotbalové kráse i šíři.
Tak například – reprezentace
nepostoupí na mistrovství světa
a trenér je vypoklonkován až když
je pozdě, kluby jen těžce přežívají
konfrontaci evropských soutěží
a všichni (skoro) jsou spokojeni, direktoriát jen stěží hledá
volné termíny a přitom si dovolí
přerušit nejvyšší soutěž v půli
podzimu, mistrovské zápasy začínají brzy po zimě na těžkých
terénech a v létě je dlouhá pauza,
rozhodčí nezvládají a ovlivňují
zápasy, ale jsou chráněni takřka
poslaneckou imunitou, vstupné
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se neustále zvyšuje a návštěvy
ohlašují propady… Rudník se
roky zachraňuje v I. B třídě, aby
soutěž v polovině letošní sezóny
vedl (bez podstatnějších změn
v sestavě) a sebral jednu z finančních prémií nadřízeného fotbalového orgánu.
Po letošní reorganizaci soutěže se hraje krajská I. B třída ve
čtyřech skupinách po osmi cel-

cích a to na podzim dvoukolově.
První čtyři vstupují do jarních
bojů o postup, spodní čtyřka
o sestup. Konkrétně ze skupiny
A (Jičínsko) doplní ´naši čtyřku´
(Rudník, Trutnov B, Hostinné,
Miletín) staří známí z minulých
let – Sobotka, Kopidlno, Libáň
a Jičín B. A také na jaře každý
s každým dvakrát, jednou doma,
jednou venku. Nejlepší postu-

pují, nikdo nepadá do okresního přeboru. Všichni se mohou
soustředit na hru a vítězství. I.
A třída je možná lákavá, ale míč je
kulatý a fotbal přece nemá logiku.
Domácí hráči i činovníci zvolili
vyčkávací taktiku – uvidíme, půjdeme naplno zápas od zápasu…
(aba)

Výsledkové ohlédnutí za končícím fotbalovým podzimem (s jedinou větou komentáře):

TJ Rudník – Baník Žacléř 2 : 0 (0:0).................................................... Nevyhrál fotbalově lepší, ale šťastnější
TJ Rudník – Mladé Buky 2 : 2 (1:0)...................................................................Remíza doma rovná se ztráta
TJ Rudník – Dolní Kalná 3 : 2 (1:0)..................................................Dvě třetiny duelu v deseti a přece tři body
Janské Lázně – TJ Rudník 2 : 2 (0:1).................................................. Souboj o první místo rozhodli rozhodčí
TJ Rudník – Miletín 1 : 0 (1:0)..................................Rychlý gól byl nakonec jediný – a Rudník v tabulce první
Trutnov B – TJ Rudník 3 : 6 (1:2)...................................................... Útoky byly lepší než obrany, náš nejlepší
TJ Rudník – Tatran Hostinné 6 : 1 (2:0)..................................... Derby jsme jasně vyhráli, zranění Havránka
Mladé Buky – TJ Rudník 5 : 5 (3:2)................................... Ostudný začátek nás připravil o očekávanou výhru
Baník Žacléř – TJ Rudník 1 : 3 (0:2)...................................................... Domácí hráli, my jsme stříleli branky
Dolní Kalná – TJ Rudník 3 : 4 (2:1)............................................ Rozdílové góly padají také v poslední minutě
TJ Rudník – Janské Lázně 5 : 0 (2:0).......................................Podle fanoušků nejpovedenější utkání podzimu
Miletín – TJ Rudník 0 : 2 (0:0).......................................... Spanilá jízda se nezastavila ani daleko od domova
TJ Rudník – Trutnov B 1 : 5 (1:3)............................Každá šňůra má svůj konec, tenhle byl krutý i spravedlivý
Tatran Hostinné – TJ Rudník 3 : 2 (1:1)..................... Dali jsme první i poslední gól a přece zbytečná porážka
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7. Rudnickej vejšlap 5. 10. 2013
Tak se nám opět sešel rok s rokem, máme první říjnový víkend. A ten je pro TJ-Ski Rudník ve znamení „akce vejšlap“.
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí nám Krakonoš svým
mohutným fukem rozehnal temná oblaka, pokynul sluníčku k zahřátí všech účastníků a vykouzlil
celkově nádherný podzimní den.
Nabídl všem pestrou škálu barev
a čerstvé povětří. Inu tak, jak se
na podzimní počasí sluší a patří.
Start byl tradičně z OÚ, tentokrát přímo ze sálu. Počet a délka
tras byl zachován. Ranní ptáčata na nejdelší trasy se dostavila
již před 8:00 hodinou. Všichni
účastníci měli k dispozici mapku
trasy, užitečné rady z řad organizátorů, neodmyslitelné tatranky;
dětičky navíc i bonbony. Obrovská bota zhotovená motorovou
pilou z masivu se stala příjemným
symbolem vejšlapu.
Startovním heslem bylo „sejdeme se v hospůdce, totiž v cíli, v hospodě se přeci neříká“. Takže dobrá nálada nechyběla. Odměnou
v hospodě, totiž v cíli, byl diplom,
stůl, prohýbající se pod miskami
výtečného sádla, nakrájených okurek, cibule, pro dětičky delikatesní máslíčko, marmeláda a limča
a kdo chtěl i vuřty si opekl. Nově
byla k dispozici ke koupi i památeční turistická známka vejšlapu.

Z opálených, větrem a sluncem
ošlehaných tváří zářila většinou
spokojenost, což je pro nás organizátory ta nejvyšší známka
odměny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat pracovníkům OÚ za
poskytnutí zázemí, Petře za obětavou přípravu cílového prostředí, všem sponzorům za finanční
a materiální pomoc, Krakonošovi
za jeho dobrotivost a nesmíme
zapomenout poděkovat i celému
realizačnímu teamu.

http://skirudnik.rajce.idnes.cz

Na závěr trocha
statistiky Vejšlapu 2013:

→ Nejvzdálenější účastník dorazil z Brna
→ Nejmladšímu aktérovi bylo
0,13 roku
→ Nejstaršímu ´šlapalovi´ to
ukázalo 73,09 roku
→ Nejvíce bylo pěšáků (ještě cyklo a kombi)
→ Nejméně početná byla kategorie veteránů (5)
→ Nejvíce byli zastoupeni – jak
jinak – dospělí (72)
Velmi si vážíme všech účastníků
vejšlapu, protože bez nich by Vejšlap nemohl být již 7. vejšlapem!
Těšíme se na shledanou opět
za rok!!!
Za realizační team M+Z. Sládkovi
Foto Anděla Veselá
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu oslavili své životní jubileum: Hyška Stanislav, Fraňková
Jaroslava, Zejfart Josef, Stuchlíková Alena, Gažik Gejza, Mikeš Adolf,
Flégl Jaroslav, Taclík Vladimír.
Prosinec: Bittnerová Eliška, Švehlová Anna, Kodenková Jaroslava,
Krejčí Jiří, Víšková Jarmila.
Leden: Munzarová Erna, Koucký Bohumil, Munzar Vlastimil, Tichá
Miloslava, Hynková Vlastislava, Donát Milan, Müksch Josef, Dostálová Svatava, Jenček Jan.
Únor: Malina Jiří, Zemanová Marie, Havelka Jaroslav, Krůta František, Benedová Anna, Krišiková Zuzana.
Březen: Hanušová Alena, Šarounová Františka, Poláková Růžena, Pospíšil Miloš, Parasičová Anna, Kaninská Božena, Kubečková Libuše,
Jung Vítězslav, Kuhn- Gaber Josef, Švehla Emil, Štefanová Marie,
Mikešová Alžběta, Blažek Karel, Mišútka Ján, Smolová Jaroslava.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Hanuš Tadeáš, Šulc František, Lhotová Rozárka, Hájková Lucie,
Boháčová Laura, Frühbauerová Nela, Kaplan Jeremiáš.
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Plecháčová Marie, Puhlovská Eva, Erban Zdeněk, Rychtera Jiří,
Bozo Petr, Čech Oldřich.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

Začátkem prosince oslavila své životní jubileum 95 let naše nejstarší
občanka paní Eliška Bittnerová. Přejeme hodně zdraví a ještě mnoho
krásných chvil strávených mezi svými nejbližšími.

Kalendárium kulturních, společenských
a sportovních akcí 2013/2014
21. 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

18. 1.

Hasičský ples

SDH
Arnultovice

Kulturní dům
Arnultovice, hraje
Black Jack

25. 1.

Myslivecký
ples

tradiční společensMyslivecké
sdružení Rudník ká a kulinářská
- Janovice
událost (sál OÚ)

V říjnu nás navždy opustila, ve věku nedožitých 103 let, paní Marie
Plecháčová. S úctou vzpomínáme.
Poděkování
Děkuji za celou rodinu, za upřímné vyjádření soustrasti nad
smrtí manžela, tatínka a dědečka. Jiřina Rychterová.

Občanské sdružení Domov
– pro náš Rudník
zve do kostela sv. Václava

na tradiční adventní koncert

1. 2.

Krakonošovy
radovánky

o.s. Domov –
pro náš Rudník

závody na sněhu
pro malé i velké
v dobové výstroji,
večerní posezení
(hospůdka U Petry
a protější svah)

únor

Divadelní
představení
pro děti

obec Rudník

sál OÚ

obec Rudník

průvod masek,
dětský karneval,
zabíjačkové hody,
sousedské posezení
v párty stanu u OÚ

1. 3.

Masopust

„Cesta vánoční Evropou“
Iva Faltová (zpěv)
Kateřina Falcová (zpěv)
Michaela Prokopcová (klávesy)

21. 12. 2013 od 1800

Občerstvení pro zahřátí zajištěno.

Termíny a bližší informace k akcím
najdete vždy na www.rudnik.cz
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 65. jednání rady obce
dne 8. 8. 2013
RO schvaluje:
1a/64/2013 – text výzvy pro akci
„Rudník – Kolonky, Rekonstrukce
a technické zhodnocení rodinných
domů“
1b/64/2013 – výběrovou komisi pro
výzvu na akci Rudník – Kolonky, Rekonstrukce a technické zhodnocení rodinných domů“ ve složení Jiří Šedivý,
Ing. Jiří Stuchlík, Ing. Aleš Maloch,
Bc. Martina Poláková, Václav Lhota,
Jiří Šnejdar, Ing. Milan Rak, Lukáš
Skalský.
1c/65/2013 –seznam obeslaných
firem výzvou pro akci „ Rudník –
Kolonky, Rekonstrukce a technické
zhodnocení rodinných domů“ takto :
1. Stavební společnost s.r.o. Hostinné,
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
2. VALC, s.r.o., Hradec Králové, Pražská 13, PSČ 500 04
3. STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543
01 Vrchlabí
4. První stavební Chrudim, Akciová
společnost, Tovární 1130 Chrudim
5. STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6,
543 71 Hostinné
6. Stavonel, s.r.o., Komenského náměstí 39, Kutná Hora
Výpis přijatých usnesení
z 66. jednání rady obce
dne 27. 8. 2013
RO schvaluje:
1a/66/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 698/6 – ostatní plocha
o výměře 10 m2, v kat. území Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 20 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
1c/66/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 1781 – ostatní plocha o výměře
785 m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších,
nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 0,10 Kč/m2/rok,
ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08
ze dne 29.10.2008 a pozemek st.p.č.
158 – zastavěná plocha o výměře 71
m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou za 20 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29.10.2008.
1d/66/2013 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v čp. 340
(Ordinace praktického lékaře).
1i/66/2013 – uzavření „Smlouvy
o právu provést stavbu“ na p.p.č.
812/1 v obci Rudník, k.ú. Arnultovice
ve vlastnictví obce Rudník.
2a/66/2013 – nákup pingpongového stolu z rezervního fondu Základní

a Mateřské školy Rudník.
2b/66/2013 – převedení částky 99.700
Kč z prostředků dotačních neinvestičních na prostředky dotační investiční.
2c/66/2013 – využití finančních prostředků získaných za sběr druhotných
surovin na nákup odměn pro nejlepší
žáky ve sběru druhotných surovin.
2d/64/2013 – odpisový plán zahradního traktoru NJ5.81 21 00. ve vlastnictví Základní a Mateřské školy Rudník
dle předloženého návrhu, doba použitelnosti 8 let, částka ročního odpisu
11.844 Kč.
RO doporučuje:
1e1/66/2013 – ZO schválit kupní
smlouvu na p.p.č. 193 – zahrada
o výměře 1.096 m2, v k.ú. Javorník
v Krkonoších, obce Rudník na základě
uzavřené „Smlouvy nájemní a budoucí
smlouvy kupní“ ze dne 29.06. 2010,
která byla schválena na 26. zasedání
ZO dne 27.05.2010, usnesením č.
2h/26/10.
1e2/66/2013 – ZO prominout smluvní pokutu 1.000 Kč/každý započatý
měsíc, za nedodržení lhůty ukončení
stavby do 29.06.2013 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
1f/66/2013 – ZO schválit bezúplatný
převod pozemků p p.č. 615 – ostatní
plocha o výměře 980m2, p.p.č. 3207
– ostatní plocha o výměře 593m2 a p.
p.č. 3205/4 – ostatní plocha o výměře
130m2, 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.
1g1/66/2013 – ZO schválit 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).
1g2/66/2013 – ZO schválit jednorázovou paušální úplatu za užívání výše
uvedených pozemků ve výši 7.520 Kč,
České republice – Státnímu pozemkovému úřadu se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3.
1h1/66/2013 – ZO schválit 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 Správy silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace se sídlem Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové – Plačice (zástupce)
a Obcí Rudník (investor).
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1h2/66/2013 – ZO schválit a poskytnout 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.
Výpis přijatých usnesení
z 67. jednání rady obce
dne 27. 8. 2013
RO schvaluje:
1a/67/2013 – uzavřít „ Smlouvu o právu provést stavbu“ , na části pozemku p.p.č. 4846 o výměře dočasného
záboru 11,9 m2 v obci a k.ú. Rudník
ve vlastnictví obce, mezi Královéhradeckým krajem se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1b/67/2013 – uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu“, na části pozemku
p.p.č. 534/2 o výměře dočasného záboru 38 m2, na části pozemku p.p.č. 562
o výměře dočasného záboru 120 m2
a části pozemku p.p.č. 469 o výměře
dočasného záboru 100 m2, vše v obci
a k.ú. Rudník ve vlastnictví obce, mezi
Královéhradeckým krajem se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a obcí Rudník, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
1c/67/2013 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 3181 –
ostatní plocha o výměře 80 m2, v kat.
území Rudník.
1d/67/2013 – pronajmout nebytový
prostor v čp. 340 (Ordinace praktického lékaře) v obci Rudník, MUDr. Janě
Svobodové, Voletiny 131, 543 01 Trutnov. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 01.01.2014 za
550 Kč/ m2/rok (ordinace) a 250 Kč/
m2/rok (sociální zařízení, chodby), ve
smyslu usnesení RO č. 2a/44/08 ze
dne 13.11.2008.
1f/67/2013 – smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
číslo 1DHM130111 dle § 50a, § 151n
a násl. občanského zákoníku a smlouvu o souhlasu s provedením stavby(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu
dle § 110 odst. 2 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, za účelem realizace stavby
kanalizace v Arnultovicích, se společností Povodí Labe s.p..
1g/67/2013 – uzavřít „ Smlouvu
o právu provést stavbu“ na pozemku
ve zjednodušené evidenci – přídělový
plán č. 1108 o výměře 1.234 m2, v k.ú.
Javorník v Krkonoších, obce Rudník
ve vlastnictví obce, mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR státní příspěvkovou
organizací se sídlem Na Pankráci 56,

Praha 4 a obcí Rudník, a pověřuje starostu jejím podpisem.
1h/67/2013 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 5, na dobu určitou do
31.12.2013.
2b/67/2013 – dar ve výši 3 000,00 Kč
SDH AVON Automotive – Kroužek
mladých hasičů.
2c/67/2013 – dar ve výši 3 000,00
Kč Základní kynologické organizaci
Rudník č.436, zastoupené předsedou
Michalem Šindelářem na pořádání
charitativní akce na pomoc zdravotně
postiženým dětem, nazvanou „Den
psích sportů“ dne 15.9.2013.
3a/67/2013 – navýšení zaměstnanců
obce Rudník o 1 zaměstnance v pozici
řidič, údržba veřejných prostranství
na dobu určitou do 31.12.2013. Počet
zaměstnanců obce Rudník, nezařazených do obecního úřadu jako úředníci
je stanoven na 5.
RO doporučuje:
1e/67/2013 – ZO uplatnit nárok na
vydání části p.p.č.1666/3 – trvalý travní porost, části p.p.č. 2432/1 – trvalý
travní porost, vše v k.ú. Rudník a části
p.p.č. 330 – trvalý travní porost, v k.ú.
Arnultovice, v soudním sporu o určení
vlastnictví pozemků mezi Obcí Rudník
(žalobce) a Státním pozemkovým úřadem České republiky (žalovaný), za
podmínek že veškeré náklady spojené
s vytyčením a oddělením těchto částí
bude hradit obec Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 68. jednání rady obce
dne 2. 10. 2013
RO schvaluje:
1a1/68/2013 – podání žaloby k soudu
na pana XY, bytem Rudník čp. 411, za
dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
1a2/68/2013 – podání žaloby k soudu
na pana XY, bytem Rudník čp. 311, za
dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
1a3/68/2013 – podání žaloby k soudu
na paní XY, bytem Rudník čp. 494, za
dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
1a4/68/2013 – podání žaloby k soudu
na pana XY, bytem Rudník čp. 414, za
dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
1b/68/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č. 1239 – trvalý
travní porost o výměře 3.322 m2, p.p.č.
2848/2 – trvalý travní porost o výměře
398 m2, p.p.č. 4223 – trvalý travní porost o výměře 16.351 m2, p.p.č. 4229
– trvalý travní porost o výměře 17.497
m2, p.p.č. 3808 – orná půda o výměře
17.711 m2, p.p.č. 4080 – trvalý travní
porost o výměře 8.163 m2 a p.p.č. 4088
příloha

– trvalý travní porost o výměře 675 m2,
vše v kat. území Rudník.
1c/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 867 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1d/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 253/3 – trvalý
travní porost o výměře 1.235 m2 a p.
p.č. 253/4 – ostatní plocha o výměře
434 m2 , vše v kat. území Rudník.
1e/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 863 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Rudník.
1f/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 1652/3 – zahrada
o výměře 185 m2, k.ú. Rudník.
1g/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 211/1 – ostatní
plocha o výměře 408 m2, k.ú. Javorník
v Krkonoších.
1h/68/2013 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.p.č. 157 – ostatní
plocha o výměře 767 m2, k.ú. Javorník
v Krkonoších.
1i/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 140 – trvalý travní
porost o výměře 206 m2, k.ú. Javorník
v Krkonoších.
1j/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 8/3 – ostatní
plocha o výměře 225 m2 a p.p.č. 2780
– ostatní plocha o výměře 97 m2 , vše
v kat. území Rudník.
1k/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2061/12 – ostatní plocha
o výměře 174 m2, kat. území Rudník.
1l/68/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 480/4 – ostatní plocha o výměře 6 m2, kat. území Arnultovice.
1m/68/2013 – dát souhlas s dočasným záborem na části pozemku p.p.č.
3083/2 o výměře 158 m2, p.p.č. 129
o výměře 89 m2 a p.p.č. 130/5 o výměře 28 m2 , vše v obci a k.ú. Rudník ve
vlastnictví obce, společnosti M.I.S. a.s.
se sídlem Kroupova ul. č. 719, 500 02
Hradec Králové zastoupenou Ing. Petrem Kulhavým.
2d/62/2013 – finanční dar ve výši
20.000,00 Kč vlastníku nemovitosti
čp. 310 Rudník, která byla postižena
povodní 2.6.2013.
2b/68/2013 – úhradu nákladů za
opakované rozbory vzorků vody ve
studních zasažených povodní v červnu
2013 v obci Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 69. jednání rady obce
dne 16. 10. 2013
RO ukládá:
2/69/2013 – starostovi obce pozvat na
71. zasedání RO jednatele Občanského sdružení Přátelé Bolkova, pana Jíru.
Výpis přijatých usnesení
z 70. jednání rady obce
dne 30. 10. 2013
RO schvaluje:
1a/70/2013 – uzavření smlouvy se
společností EU centrum a.s. Drahobejlova 1452/54, Praha 9 na zpraco-

vání žádosti o poskytnutí podpory
v rámci OPŽP Oblast podpory 6.6
– Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků
hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod za celkovou
cenu 50.000 Kč.
1b/70/2013 – uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě uzavřené se společností JD
rozhlasy s.r.o. Vigantice 196, Rožnov
pod Radhoštěm pro veřejnou zakázku
Varovný protipovodňový systém pro
Rudník (MIS).
RO jmenuje:
2/70/2013 –k zajištění povinnosti obce dle zákona 132/2006 Sb.
o kronikách obcí, kronikářem obce
Rudník paní Mgr. Olgu Hájkovou od
01.11.2013.
RO ukládá:
3/70/2013 – MO zajistit předání agendy správcovství VO z důvodu ukončení
této činnosti panem Janem Štěpem.
Výpis usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva obce
Rudník dne 17. října 2013
ZO schvaluje :
2a3/22/2013 – ZO uplatní nárok na
vydání části p.p.č. 330 – trvalý travní
porost, v k.ú. Arnultovice, v soudním
sporu o určení vlastnictví pozemků
mezi Obcí Rudník (žalobce) a Státním
pozemkovým úřadem České republiky
(žalovaný), za podmínek že veškeré náklady spojené s vytyčením a oddělením
těchto častí bude hradit obec Rudník.
2b1/22/2013 – uzavření „Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene číslo 1DHM130111 a smlouva o souhlasu s provedením stavby“
mezi Povodí Labe, státní podnik se
sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové (budoucí povinný)
a Obcí Rudník (budoucí oprávněný)
a pověřuje starostu jejím podpisem.
2b2/22/2013 – uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku číslo
1DHM130112“ mezi Povodí Labe,
státní podnik se sídlem Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové (pronajímatel) a Obcí Rudník (nájemce)
a pověřuje starostu jejím podpisem.
2c1/22/2013 – kupní smlouvu na
p.p.č. 193 – zahrada o výměře 1.096
m2, v k.ú. Javorník v Krkonoších, obce
Rudník na základě uzavřené „Smlouvy
nájemní a budoucí smlouvy kupní“ ze
dne 29.06. 2010, která byla schválena
na 26. zasedání ZO dne 27.05.2010,
usnesením č. 2h/26/10, do výlučného
vlastnictví paní Ing. Aleně Pozlerové,
Horská 213, Svoboda nad Úpou.
2d2/22/2013 – bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 3207 – ostatní plocha
o výměře 593m2 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.
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2e/22/2013 – „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.
72/512/2013 na p.p.č. 939/14 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře
2.163m2, v obci a kat. území Rudník,
kterou předkládá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Hradec Králové
a pověřuje starostu jejím podpisem.
2f/22/2013 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na prodej
části pozemku p.p.č. 3705 – ostatní
plocha o výměře 1.949m2, kat. území
Rudník, za cenu 30 Kč/m2, po geometrickém oddělení části tohoto pozemku
pro zajištění přístupové komunikace,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
3a/22/2013 – rozpočtové opatření č.
6/2013, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 485.975 Kč a rozpočtové výdaje
se zvýší o 3.978.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech sníží o 3.492.025 Kč.
3b/22/2013 – přijetí daru ve výši
200.000 Kč od Města Špindlerův
Mlýn, IČ 00278343, se sídlem Svatopetrská 173, 543 71 Špindlerův Mlýn,
zastoupené starostou Bc. Vladimírem
Staruchem.
3c/22/2013 – poskytnutí finančního příspěvku až do výše 50.000 Kč
vlastníkům lávek a mostů na území
obce Rudník poškozených povodní
v červnu 2013, které zajišťují přístup
k nemovitostem. Příspěvek je učelově
vázán na opravu těchto mostů a lávek
a v tomto smyslu musí být vyúčtován.
4a/22/2013 – přijetí dotace od Ministerstva dopravy ČR ve výši 9.504.000
Kč, Č.j. 605/2013-120-STSP/2.
4b/22/2013 – přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
2.280.000 Kč.
4c/22/2013 – přijetí dotace
od
Královéhradeckého kraje ve výši
2.303.736,53 Kč na úhradu či kompenzaci prvotních nákladů povodně z 02.06.2013 v obci Rudník.
4d/22/2013 – přijetí dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 200.000
Kč na úhradu či kompenzaci prvotních
nákladů povodně z 02.06.2013 v obci
Rudník.
4e1/22/2013 – dodavatelem zakázky
“Snižování prašnosti v obci Rudník
(komunální technika)“ firmu SAP
spol. s.r.o., IČ 47543442 se sídlem
Snět 24, 257 68 Dolní Karlovice, za
celkovou cenu 2.680.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/22/2013 – prodloužení termínu pro
podání žádostí o příspěvek na finanční
podporu spolků a sdružení do 20.11.
každého roku.
6a/22/2013 – Obec Rudník jako veřejný zadavatel podle Zákona 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění provede zadání veřejné zakázky
malého rozsahu Oprava mostu u čp.6,
Rudník – Javorník odchylně od Pravidel pro zadávání zakázek malého
rozsahu obce Rudník z těchto důvodů:
Potřeba realizace zakázky vznikla při
povodních v červnu 2013, tzn. za okol-

ností, které zadavatel svým jednáním
nezpůsobil a ani je nemohl předvídat.
Její realizace má proto charakter krajně naléhavého případu a je technicky
provázaná se stavebními pracemi, které v místě provádí ŘSD
Zakázka musí být dokončena v letošním roce s přihlédnutím k předpokládaným povětrnostním vlivům, tzn.
nejpozději do konce listopadu 2013.
6c/22/2013 – ZO souhlasí s tím, aby
realizace zakázky byla zadána jedinému dodavateli, pokud u něj budou
existovat věrohodné informace, že je
z hlediska své odbornosti a zkušeností požadované schopen plnění řádně
a včas dodat.
ZO neschvaluje:
2a1/22/2013 – ZO uplatní nárok
na vydání části p.p.č.1666/3 – trvalý
travní porost v k.ú. Rudník, v soudním
sporu o určení vlastnictví pozemků
mezi Obcí Rudník (žalobce) a Státním
pozemkovým úřadem České republiky
(žalovaný), za podmínek že veškeré náklady spojené s vytyčením a oddělením
těchto častí bude hradit obec Rudník.
2a2/22/2013 – ZO uplatní nárok na
vydání části p.p.č. 2432/1 – trvalý
travní porost v k.ú. Rudník, v soudním
sporu o určení vlastnictví pozemků
mezi Obcí Rudník (žalobce) a Státním
pozemkovým úřadem České republiky
(žalovaný), za podmínek že veškeré
náklady spojené s vytyčením a oddělením těchto častí bude hradit obec
Rudník.
2d1/22/2013 – bezúplatný převod
pozemku p p.č. 615 – ostatní plocha
o výměře 980 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.
2d3/22/2013 – bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3205/4 – ostatní plocha
o výměře 130m2 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.
ZO pověřuje:
4e2/22/2013 – starostu obce činit
právní kroky vedoucí k vyvození právních důsledků jednání splolečnosti
Mgr. Katarina Ďurinová – KJ Trade
service CZ, IČ : 26299747.
6b/22/2013 – Radu obce Rudník, aby
zadala realizaci předmětné veřejné zakázky tak, aby při dosažení sledovaného účelu akce byly finanční prostředky
obce vynaloženy s maximální možnou
hospodárností a efektivitou.
ZO promíjí:
2c2/22/2013 – smluvní pokutu 1.000
Kč/každý započatý měsíc (celkově
2.000 Kč), za nedodržení lhůty ukončení stavby do 29.06.2013 z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek
(povodně 2013).

příloha

