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Francouzi jsou patrioti, nevadí
jim, když je trápí ekipy z Krkonoš?
Je to na hraně. Člověk vidí a nějak cítí, kdo je doma. Pořadatelé,
šest Francouzů na startu, je to ‚jejich‘ závod, jdou si na ruku. Pontier zpočátku vedl, ale nevydržel.
Je ještě trochu nezralý a netrpělivý, až moc chce.
Vloni vyhrál Havrda z Vlčic, letos
Vondrák z Rudníku – jak spolu
vycházíte?
Dobře. Dokážeme vzájemně
komunikovat během závodu,
před startem i v cíli. Není rivalita
ani zášť. Respektujeme se ve stopě, pustíme se. Vídáme se také na
trénincích a je to užitečné pro nás
oba – potkávání se, předjíždění.
Takový nácvik se vždycky hodí.

VONDRÁK A JEHO PSI
POKOŘILI EVROPU
A to hned ze dvou pohledů.
Česká sestava musherů ujela
soupeřům z dalších zemí starého kontinentu a mistři z Podkrkonoší (Vondrák z Rudníku
a Havrda z Vlčic) vítězili pod
dohledem nejvyšší evropské
hory. Velká Odyssea – v originále a celým jménem La
Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc – představuje vrcholný
sportovní podnik svého oboru
a v přeneseném chápání pojmu
‚odyssea‘ opravdu dlouhou, obtížnou a dobrodružnou pouť.
Pro Jirku Vondráka je výzvou
i osudem od roku 2008. Tehdy
skončil pátý, o dva roky později
třetí, letos vyhrál.

První ročník se uskutečnil
v lednu 2005 a byl realizací letitého snu dvou pánů a trochu
dobrodruhů Nicolase Vaniera
a Henryho Kama. Předchůdcem závodů psích spřežení bylo
dálkové, etapové soutěžení na
sněžných skútrech, ale až současná kapitola je prý pro diváky, účastníky i organizátory tím
ideálním souzněním přírody
s člověkem (psem).
Jaká byla ta letošní Velká Odyssea?
Už to vidím s jistým časovým
odstupem a větším klidem. Bylo
to jiné a lepší, než když jsem startoval jako nováček. Jezdím teď

JIŘÍ VONDRÁK (45)
„Mushingem se zabývám už od roku 1992. V tom roce jsem
potkal Honzu Chluma, který byl jedním z tehdy málo početné
skupiny lidí, kteří se věnovali chovu tažných psů u nás. Vědět,
co setkání s ním způsobí v mém dalším životě, objedu ten den
Vrchlabí klidně i přes Šumavu… Dnes tedy chovám čtyřicet psů
plemene evropský saňový pes a aljašský husky. Tento koníček se
mi stal i povoláním. Komerčnímu ježdění se věnuji už deset let
a ve sportu se specializuji na závody na dlouhých tratích.“
www.psisprezeni.cz
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Druhý skončil Slovák Miloš
Gonda…
Češi a Slováci? Vzájemná podpora. Nejen blahopřání na stupních vítězů.
víc hlavou než srdcem a nohama.
Připraveno je 8–10 psů podle
profilu trati, délce etapy a sněhových podmínek. Od začátku se
nikam neženu, protože jsem se
naučil, že celkový vítěz nemusí
vyhrát všechny etapy… Nejhorší
chvíle jsem zažil hned v prologu.
Snad po třech kilometrech od
startu spřežení sjelo z tratě do
ledové vody v nějaké říčce. Dalo
dost práce vrátit se do stopy a vůbec dojet.
Kdy a kde začíná příprava na
lednovou Velkou Odysseu?
Zhruba tři čtvrtě roku před
vlastním startem. Vše, celý sportovní kalendář je podřízený Velké Odyssee, co nejlepší přípravě
22 psů, z nichž se pak vybere ta
konečná čtrnáctka na závody ve
francouzských Alpách. V týmu
jsou vedle mě dva pomocníci, veterináře dodávají pořadatelé.
Náskok 27 minut v cíli je moc
nebo málo?
To se u nás v mushingu takhle
nebere. Někdy dost, jindy málo.
Třeba jeden zraněný pes rovná
se půlhodinová ztráta. A taktika?
Do poslední etapy mě celkové pořadí zas tak moc nezajímá. Vysoké tempo ano, ale žádné bláznění.
Nesledovat soupeře, soustředit se
na to svoje…

Na co musher myslí před startem?
V hlavě si ukládá řadu věcí –
předně profil trati etapy, kde zastavit a dát psům svačinku, kde si
dávat pozor, před kopcem dostat
něco do sebe, jestli má všechno
na případný bivak, nic nesmí chybět…
Jak oslavil 1. místo musher
Vondrák a jak jeho psi?
Žádná velká oslava se nekonala. Nejdřív starost o psy, konečně
dostali nažrat, co snesli – plné
žaludky, teplý box a příjemná sláma. Slavnostní zakončení má potom dva díly. Musher a jeden jeho
pes na stupních vítězů v cílovém
areálu. Večer pak na slavnostní
společenské akci poděkování organizátorům, veterinářům, rozhodčím, sponzorům a všem pomocníkům za neustále bedlivého
sledování novinářů.
Velká Odyssea skončila, kalendářní rok začal…
Už v únoru se pokračuje Memoriálem dr. Václava Vojtěcha
zvaným lidmi z branže ´Ledovka´. To není ani tak ostrý závod.
Schází se kompletní česká longová základna, známe se a na setkání s kamarády se těším.
pokračování rozhovoru
na str. 14
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ážení Rudničtí, opět
za Vámi přicházíme
s naším čtvrtletníkem.
V prosincovém vydání Rudnických novin jsem slíbil, že
Vás po schválení rozpočtu
obce na rok 2013 budu informovat o schválených investicích na letošní rok. Asi
největší investicí letos bude
rekonstrukce našeho domu
pro seniory, která bude spočívat ve výměně tepelné izolace
a fasády spojené s výměnou všech oken a dveří. Od tohoto
kroku si slibujeme jednak důstojnější bydlení pro seniory
a také nezanedbatelné úspory vydané na energiích. Na
tuto akci se podařilo vyjednat podporu ze Státního fondu
životního prostředí a Evropské unie ve výši 90 %; 10 %
všech nákladů zaplatí ze svého rozpočtu obec. Celkové
náklady na projekt budou cca 8 milionů Kč.
Další nákladná investice nás čeká do rekonstrukce
18 bytových jednotek v Leopoldově. V první etapě se
uskuteční výměna tepelné izolace v obvodových stěnách
za lepší mnohem modernější, než byla v roce 2000 a která
již dnes svůj účel neplní tak, jak by asi měla. Dalším krokem bude výměna obvodového pláště za jiný, vyrobený
z mnohem lepšího materiálu. Výměna oken a vstupních
dveří, rekonstrukce teras. Z rozpočtu obce se letos uvolní
prostředky na jednu řadu bytovek a v dalším roce se uvidí,
zda se opraví opět jedna, nebo zbylé dvě najednou. Náklad
na jednu bytovku se bude pohybovat okolo 2 milionů Kč.
Na tuto akci žádná dotace nebude, tudíž ji obec uhradí
plně ze svého rozpočtu.
Nový rozhlasový systém – na tento projekt se nám opět
podařilo získat dotaci ve výši 90 % také ze Státního fondu
životního prostředí a Evropské unie. Akce bude spočívat
ve výměně starého dosluhujícího rozhlasu, který nahradí
nový moderní rozhlas se všemi vymoženostmi moderní techniky. Rozhlas by měl konečně pokrýt celou obec.
Stavba by měla probíhat během léta a podzimu. Celkové
náklady budou okolo 2,5 milionu Kč, z nich obec zaplatí
250 000 Kč, tedy těch zmiňovaných 10 %.
Odkanalizování Arnultovic - tato akce se v letošním
roce uskuteční pouze na „papíře“ a sice v podobě tvorby prováděcí projektové dokumentace. Zakázku vyhrála
projektová kancelář Ing. Čížka z Trutnova za 385 000
Kč. Co se týká realizace samotné, s tou se počítá nejdříve
v roce 2014. Do té doby se musí vyřešit financování stavby. Je o ni zažádáno na Státním fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu životní prostředí, osa I..
Cyklostezka od OÚ na Bělidlo - i na tomto projektu se
bude pracovat formou zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení.
Letos by se nám mělo podařit i umístění několika přechodů pro chodce na silnici u pošty a u zdravotního střediska. Bezpečnost chodců by se tímto krokem měla výrazně zlepšit.
To by bylo z větších projektů v obci na letošek asi všechno. Pokud něco nového přibude, určitě Vás o tom budu
informovat v příštím vydání našich novin.
Dále Vás chci informovat o další změně ve složení obecního zastupitelstva. Dne 18. 2. 2012 se ke mně dostala
smutná zpráva. Po delší nemoci nás opustil dlouholetý
zastupitel pan Inž. Ladislav Šrajer. Pan Šrajer neúnavně působil v obecním zastupitelstvu od roku 1998, tedy
dlouhých 14 let. Dovolte mi, abych celé jeho rodině projevil upřímnou soustrast nad ztrátou milovaného člověka. Bohužel, život jde dál a je nutné zajistit plný počet
zastupitelů. Novým zastupitelem za KSČM se stává první náhradník, kterým je pan František Knížek. Do jeho
nové a mnohdy velice nevděčné práce zastupitele mu přeji
mnoho zdaru.
Přeji Vám všem slunné jarní dny, mnoho zdraví a co nejméně nervů.
Aleš Maloch, starosta obce
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Přehled investičních akcí
v roce 2013
1 Dodatečná kolaudace kabin na
fotbalovém hřišti a jejich částečná
rekonstrukce
Bohužel se jedná o záležitost
z let minulých a jak si mnozí z Vás
vzpomenou tak výstavba tohoto
objektu byla z akcí Z a po ukončení
stavebních prací již nedošlo k dalším krokům k jejich zlegalizování…
V této souvislosti, kdy objekt není
kolaudován, je třeba řešit nevyhovující elektrickou instalaci a nevyhovující sociální zařízení pro veřejnost.
V současné době jsou zpracovávány
projekty, které nám nastíní finanční náročnost obou záměrů. Nejsem
si jist, budeme-li mít dostatek prostředků, abychom tyto záměry mohli
realizovat již letos. Vzhledem k letošním výdajům budeme zřejmě muset
tuto akci oddálit, připravit projekty,
získat stanoviska hygieny, stavebního úřadu atd. a její samotnou realizaci spustit až příští rok. Věříme, že
najdeme pochopení u lidí spojených
s rudnickým fotbalem. O konečném
řešení vás budu informovat v příštím
vydání Rudnických novin.

Veřejné osvětlení
Po delší odmlce se firma ČEZ pustila do příprav realizace rekonstrukce vedení v Terezíně a to úseku od
fotbalového hřiště po firmu AVON
– Automovite. Pro nás to znamená
nutný souběh realizace nového veřejného osvětlení a rozhlasu (viz.
minulé číslo RN). V současné době
probíhá vypracování projektových
dokumentací a během měsíce března se začne tato společná akce řešit
se stavebním úřadem a dalšími dotčenými úřady. Další investiční akcí
týkající se veřejného osvětlení, kterou jsme vzhledem k průtahům s dodavateli prací pro umístění nových
sloupů na „Rafandě“ (domy naproti
bývalému Národnímu výboru) nestihli a rádi bychom dotáhli do konečné fáze, je právě rozšíření tohoto
úseků. Na základě několika jednání
s výše zmiňovanými dodavateli prací
předpokládáme, že k realizaci této
akce dojde v jarních měsících.
2

Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ČISTÁ V KRKONOŠÍCH – ČERNÝ DŮL
Vážení rodiče, zápis dětí do naší mateřské školy
pro školní rok 2013/2014 proběhne ve dnech:

úterý 23. 4., středa 24. 4. od 13.00 do 15.00 hodin.
K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte, očkovací průkaz.

REGISTRUJ JMENO PRIJMENI RUDNIK ČP
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI ARNULTOVICE ČP
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI JAVORNIK ČP
Podrobnější rozdělení na části obce bude provedeno automaticky dle čísla
popisného. Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo: 499 440 201
Administrace Vašeho přihlášení je možná přes webové přihlášení na
www.infokanal.cz/cweb/reg/RUDNIK, kde vyplníte Vaše mobilní číslo.

Výsledek výběrového řízení

dětské hřiště
v Terezíně

PETRUŠI VRKOSLAVOVOU
Na rozcestí pod kostelem sv.Václava zahnete z hlavní silnice.
Pivovarská zeď vás vede kolem
potoka vzhůru do kopce. Po pravačce nemůžete přehlédnout někdejší hasičárnu. Už osmnáct let
slouží jako občerstvovací stanice
s názvem Hospůdka u Petry.

Začátkem roku 2013 proběhlo
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„D+M herních prvků do travnatého terénu na dětské hřiště
v obci Rudník“ .
V rámci výběrového řízení
bylo podáno 6 nabídek a vítězem
se stala firma TR Antoš s.r.o.
z Turnova, s kterou byla dne
21. 2. 2013 uzavřena smlouva
o dílo. Herní vybavení hřiště je
určeno pro děti věkové skupiny
3–12 let. Hřiště bude oploceno
a návštěvníci zde najdou pískoviště, dvě pružinová houpadla,

1O OTÁZEK PRO

multifunkční sestavu s klouzačkou a kreslící tabulí, kolotoč
a v současné době hodně oblíbenou pérovou houpačku tzv.hnízdo, na kterém se může současně
houpat více dětí. Herní prvky budou z kvalitního akátového dřeva
a věřím, že se budou rodičům a jejich dětem líbit. Realizace projektu proběhne v jarních měsících
tohoto roku.
Za majetkový odbor
Edita Horní, referent MO

1 V Bolkově někde mezi
penzionem Heřman a restaurací
Trejbalova chata (dříve Dobrá
míra) – co chce a co dostala do
vínku Hospůdka u Petry?
Nevybírám si hosty, ale některé dokážu po čase i vyprovodit. Montérky,
kravaty, mladí, staří, rodiny s dětmi.
Nevadí mi, když děti lezou po zemi,
vytahují hračky nebo lžičky, pletou
se za pultem, brnkají na piano i na
nervy, hrají stolní fotbálek…
2 Nad vstupními dveřmi do
výčepu a lokálu visí fotografie hospodské z mládí. Žádný prezident
ani císař pán…
To je historie. Tahle moje fotografie kdysi visela na vrátnici Texlenu.
Nejlepší pracovník… pak zmizela
do archívu, kde ji objevili a přinesli do hospody. Hned se našel někdo, kdo zarámoval a kdo pověsil.
Při jednom úklidu jsem podobiznu sundala a strčila za ledničku.
Přišli ale Němci (každoroční hosté) a hned na mě – kde je ´Mireille
Mathieu´? A musela jsem ji vrátit
na místo. Když mi teď řeknou, že
ztrácím podobu, tak se naštvu.
3 K Petře se nechodí jenom na
pivo nebo na Silvestra (sport,
přednášky, koncerty, akce)…
Taky schůze myslivců, dětské
olympiády nebo počítačové hry.
Jezdí sem stálá parta a celý víkend
se odvíjí válka s přestřelkami na
obrazovce, rekordní číslo je 26 počítačů najednou.

Zajímavá čísla z internetových
stánek obce rudník za rok 2012
Počet návštěvníků: 26 099
– z toho nových: 10 107
– z toho opakovaný přístup: 15 992
Počet přístupů z mobilního zařízení: 486
Počet zobrazení stránek: 102 253
Největší počet návštěvníků za den: 200 (15.10.2012)
Průměrná doba trvání návštěvy: 00:02:30
Počet emailů odebírající novinky: 166
Odkud máme návštěvy webových stránek – státy:
Česká republika – 24 921, Německo – 487, Slovensko – 214, USA
– 75, Holandsko – 56, Rakousko – 38, Velká Británie – 26, Norsko –
12, Polsko – 37.

Zdroj: Google Analytics – www.rudnik.cz
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4 Tahle hospoda má prý
otevřeno každý den, 365 dní
v roce a vždy od 14,00, když odbijí
hodiny na kostele.
Tak je to zavedené. Když už tady
bydlím, bylo by mně hloupé schovávat se, neotevřít. Připadám si
jako strážce majáku. A vůbec –
kam bych chodila, když ne z patra domu dolů do hospody – byla
jsem už všude. Hosté na kolech,
běžkách, na jaře pěšáci pořádají
výpravy za bledulkami, kytek jsou
tady celé koberce.
5 Provozní doba je ale jen
údaj orientační, není pro úřady
a vůbec ne hosty. Jaký je rekord ve
výdrži?
Odpovím jinak. Třeba páteční
mariáš, tenhle marný boj s časem

jsem už dávno prohrála. Hraje se
tak dlouho, dokud je to baví. Nejsem hospoda non-stop, a když jde
do úzkých, zamknu výčep a chlapům prodám basičku lahvového,
WC otevřeno. Žádný problém.
Ne náhodou to tady má přezdívky,
třeba HAŠKA (Hasičárna) či KM
(Kontaktní místo).
6 A když přijde čas dovolené,
nemoc, kalamita?
Kalamita je obecní záležitost,
a pokud po celém Bolkově nepůjde elektřina nebo voda, tak
v hospodě jo. Za osmnáct let jsem
nemarodila, asi jsem imunní, na
krátký záskok mám lidi.
7 Jaké jsou speciality na pípě,
na talíři, ve skle nebo v mrazáku?
Krakonoš dvanáctka, černá desítka
Trutnov, všechno se dá přiobjednat. Venku u potoka altán, ohniště,
gril, v mrazáku nanuky. V hospodě
se nevaří, a proto je konzumace dovezených potravin povolena.
8 Patří k hospůdce víc karty
a šachy, nebo televize?
Televize na prvním místě, ale nekoukám na seriály, i když bych třeba chtěla. Tady dominuje sport, takové Nagano – sraz ve čtyři ráno,
každý štamgast měl svoje místo,
pro začátek kafíčko a tatranka…
9 Je hospodská ráda, když
zamyká za posledním hostem?
Tak to neberu. Po posledním hostovi si sednu ještě na dvě hodinky
k počítači. Mám vyděláno, mám
splněno.
10 Ceny se zvedají, hosté bohužel
také. Neblíží se konec hospod
obecně a jedné hospůdky zvlášť?
Pořád slyším – tyhle čtyřky s pivem přežijí všechno. Tak tomu věřím! Funguju taky jako úschovna
zavazadel, předávání vzkazů a peněz, prodejna drogistického zboží.
Prý bych mohla napsat kroniku,
už se tady vystřídaly tři generace
hostů.

Připravil Václav Chadraba
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Úsporné žárovky
kvůli toxické rtuti
do koše nepatří
Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale
i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme
brát ohled na spotřebu elektrické energie.
Podle informací společnosti
EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci
osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné zdroje
o 25–90 % méně elektrické
energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které
poskytují, je navíc stejná.
Klasické wolframové žárovky
proto byly postupně nahrazeny
úspornými světelnými zdroji: jde
zejména o kompaktní a lineární
zářivky a světelné zdroje na bázi
LED technologie. Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu úsporných
žárovek proto roste také potřeba

jejich recyklace v okamžiku, kdy
doslouží: obsahují totiž malé
množství toxické rtuti.
Úsporky se musí
odborně recyklovat
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do
koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné zdroje
je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci
je toxická rtuť, která je uvnitř
světelného zdroje neškodná a pro
svícení nutná.
Zdraví a životní prostředí rtuť
ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství. V úsporných zářivkách je
rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg), například
v klasickém teploměru je rtuti
500krát více. Dalším důvodem
k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin.
V Česku lze nefunkční úsporné
světelné 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.
Více informací o rozmístění
těchto nádob a správné likvidaci
osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.
Bohužel, kvůli nevědomosti či
lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent
doma použitých a vyřazených
úsporných světelných zdrojů.
To představuje značnou ekologickou zátěž více než tisíce tun
směsi skla, plastů, kovů a zhruba
75 kilogramů toxické rtuti ročně.
Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit
vodu v objemu prakticky pěti
vodních nádrží Lipno.

„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje
Matěj Man z organizace Arnika.
Větší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy,
která je nebezpečná především
pro nervovou soustavu.

Rozbitá „úsporka“
není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi
odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně
při náhodném rozbití je vhodné
místnost vyvětrat, střepy zamést
například do zavařovací sklenice
a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky,
ať už rozbité nebo vcelku, do
běžného odpadu ani na skládku
nepatří.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce
2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM,
GE Industrial a NARVA B.E.L./
ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného
materiálového využití a odstranění
zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz

Obec Rudník má Sběrné místo u OÚ v Rudníku, kde můžou
občané obce odevzdat vysloužilé úsporky. Sběrné místo je
otevřeno po-pá od 7:00 do 9:00
hod, ve stř od 14:00 do 17:00
hod (zimní období) a od 16:00
do 19:00 hod (letní období)
a v so od 9:00 do 11:00 hod.

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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INFORMACE K OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
O MÍSTNÍM POPLATKU

za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Vážení občané, následující informace čtěte pozorně, týkají se změn
v oblasti placení místního poplatku
za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2013.
Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při
správě místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), zejména v rozšíření okruhu
poplatníků poplatku a zvýšení horní
hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů
obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Z důvodu uvedené změny legislativy je nezbytné, aby obec Rudník vydala novou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Návrh nové
obecně závazné vyhlášky (s následně popsanými změnami) projednalo
a schválilo dne 13.12.2012 Zastupitelstvo obce Rudník.

S účinností od 1. 1. 2013
přinese obecně závazná
vyhláška následující
změny v oblasti správy
poplatku:
1 nové skupiny poplatníků; kro-

mě fyzických osob, které mají na
území obce Rudník evidován trvalý
pobyt, jsou poplatníky nově:
– fyzické osoby, kterým byl podle
zákona upravujícího pobyt cizinců na
území ČR povolen přechodný pobyt
v obci na dobu delší než 90 dnů,
– fyzické osoby, které podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
– fyzické osoby, kterým byla udělena
mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,

1)

– fyzické osoby, které mají na území
obce ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu trvale žijící.
2 zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního
odpadu za jednoho poplatníka a kalendářní rok OZV v čl. 4 odst. 1 obsahuje sazbu poplatku ve výši 480 Kč.
Sazba poplatku je složena v písm. a)
z částky 250 Kč a v písm. b) z částky
230 Kč za kalendářní rok, stanovené
na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní
rok. Z výsledné částky 377 Kč pak obec
do písm. b) stanovila pouze částku 230
Kč Celková sazba poplatku nepřesahuje maximálně možnou částku, tj.
1000 Kč za kalendářní rok.
Skutečné náklady na svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2011:
927 669 Kč
Počet osob s pobytem v obci Rudník
ke dni 31. 12. 2011:
2 157 osob
Stavby určené k individuální rekreaci,
v nichž není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba:
305 staveb.
Skutečné náklady na osobu a rok
2011: 377 Kč/os.
3 změny v osvobození od placení
poplatku pro tyto skupiny poplatníků:
– poplatníci pobývající v jiné obci,
kteří zároveň v takové obci hradí
úhradu1) za provoz systému nakládání s komunálním odpadem pozn.:
poplatníci budou od poplatku osvobozeni, za předpokladu, že doloží
doklad o platbě poplatku za odpady
v obci v níž žijí.
– poplatníci, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu vlastnictví
stavby nebo hlášeného trvalého pobytu
v obci Rudník, místní část Bolkov čp.
533, 537, 540, 542 a čp. 15, 16, 17, 18,
21, 28, 29, 30, 34 a v místní části Javorník čp. 91, 101, 105 a čp. 2 a 3, kteří hra-

dí úhradu1 za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v Jánských
Lázních. pozn: vlastníci těchto nemovitostí, budou od poplatku osvobozeni, za
předpokladu, že doloží doklad o koupi
pytlů v Jánských Lázních.
4 nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za placení poplatku
v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý.
Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek
zaplacen, vyměřit poplatek jednomu
z nich. Dle zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost
aplikovat až na poplatkové povinnosti
vzniklé v roce 2013 a následující.

S účinností od 1. 1. 2013
se v oblasti správy poplatku nemění:
1 poplatková
povinnost pro
všechny fyzické osoby mající na území obce Rudník trvalý pobyt, nebo
na území obce vlastní stavbu, nebo
rodinný dům určený k individuální
rekreaci, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, zůstává zachována (tzn. tyto
osoby zůstávají i nadále poplatníky).
2 splatnost poplatku je stanovena
pro rok 2013 opětovně jednorázově
a to nejpozději do 30. 6. 2013, pro
poplatkové povinnosti vzniklé v období od 1. 7. do 31. 12. je poměrná část
poplatku splatná nejpozději do 15.
dne v měsíci následujícím po měsíci
vzniku poplatkové povinnosti; platit
však můžete již od ledna.
Poplatek se platí na účet správce
poplatku, a to:
a) hotově v pokladně Obecního úřadu Rudník,
b) poštovní poukázkou vydanou
správcem poplatku,
c) převodem z účtu (číslo účtu je
1303691309/0800, variabilní
symbol pro každého poplatníka
určí a sdělí správce poplatku).
3 osvobození těchto skupin poplatníků zůstávají nezměněna::
a) umístění v zařízeních sociálních
služeb mimo území obce, poskytujících dlouhodobé pobytové
služby, a to po dobu pobytu v tomto zařízení
b) umístění v dětském domově, a to
po dobu pobytu v tomto zařízení
c) ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
d) ve výkonu trestu odnětí svobody,
a to po dobu výkonu tohoto trestu
e) kteří pobývají celoročně v zahraničí
f) kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně – na Obecním

úřadě Rudník, avšak na území
obce Rudník se prokazatelně dlouhodobě tj.po dobu více než 6 měsíců v příslušném roce, nezdržují.
g) kteří mají na území obce Rudník
ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají v obci Rudník trvalý
pobyt, na základě kterého již místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů hradí.
4 úleva od poplatku zůstává snížena
i nadále o 50% na základě žádosti pro
žáky a studenty denní formy příslušného studia, jejichž vzdělávání se uskutečňuje ve škole nacházející se mimo
území obce a kteří jsou v místě svého
studia ubytováni, za předpokladu, že
doloží potvrzení o studiu v denní formě
vystaveného příslušnou školou a dokladu o zajištění ubytování, vystaveného příslušným ubytovacím zařízením.
5 ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně ve stejné
lhůtě doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.
Stejným způsobem a ve stejné
lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit
správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo
plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
6 navýšení poplatku:

Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné
výši, správce poplatku vyměří poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, po
uplynutí lhůty stanovené v platebním
výměru správce poplatku bez dalšího
přistoupí k daňové exekuci.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Kde najdete
podrobné informace?
Osobně: OÚ Rudník kancelář
majetkového odboru
Telefonicky : 499 440 281,
606 062 760
E-mail: svobodova@rudnik.cz
www.rudnik.cz

smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
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radnice

mz liberec, a. s.

Personální změny
na obecním úřadě

Nabídka práce

V průběhu posledních 18. měsíců
prošel obecní úřad v Rudníku několika zásadními změnami. Počátkem
roku 2012, po mnoha a mnoha letech
práce pro obec Rudník, opustila úřad
paní Věrka Steklá. Věděli jsme, že
generační obměna pracovníků úřadu
bude pro činnost úřad složitá. Zkušenosti a znalosti paní Steklé jsou,
byly a budou pro úřad nenahraditelné
a jen díky její pomoci a mnoha hodinám, které nadále našemu úřadu věnuje, vše probíhá bez problémů. Jsem
ji neskonale vděčný, že stále předává
své vědomosti svým nástupcům, a tak
hlavně její zásluhou se podařilo zapracovat nové pracovnice úřadu. Po
více než roce, nás čeká obdobná situace s odchodem paní Věry Prouzové,
kterou nahradí paní Jana Janovská,
dříve Bönschová. Stránky Rudnických novin, jsou jistě vhodné k poděkování paní Věře Prouzové za práci,
kterou pro naší obec odvedla a jistě
ještě odvede. S paní Prouzovou jste
se setkávali při příležitostech veselých i smutných ve funkci matrikářky
a před tím jako s tajemnicí obecního
úřadu. Mnohé z Vás navštívila při
příležitosti životního jubilea nebo přivítala jako nové občánky naší obce.
Paní Prouzová spolu s paní Steklou po
mnoho let tvořili základ obecního úřadu a jsem přesvědčen, že svou úlohu
zvládly více než dobře.
V roce 2012 došlo i k odchodu pana
Ladislava Kocourka ze stavebního
úřadu. Práce na stavebním úřadě patří mezi ty nejobtížnější činnosti v rámci našeho úřadu. Nařizovat, povolovat, zakazovat je vždy složité a zajistit

Konstruktér

plnění povinností uložených zákonem
přináší konfliktní situace. Pan Kocourek ve funkci vedoucího zajistil bezproblémovou činnost stavebního úřadu, za co mu jistě patří naše uznání.
Nástupcem pana Kocourka ve funkci
vedoucího stavebního úřadu je pan
Jiří Balada, který je pověřen řízením
tohoto odboru. Na stavební úřad byla
nově přijata na základě výběrového
řízení paní Radka Votočková. Bezproblémový chod stavebního úřadu je
zajištěn a dalším úkolem pana Balady
je (a doufám, že pro mnoho následujících let naposled) vychovat své nástupce. Přestože na to nevypadá, tak
i pan Balada se chystá na odchod do
důchodu. Paní Votočková má bohaté
zkušenosti ze stavebního úřadu v Jilemnici, a to je předpokladem pro zachování profesionality našeho stavebního úřadu i v následujících letech.
Na závěr krátká rekapitulace. Na
úřad nastoupily tři nové pracovnice a jedna z mateřské dovolené.
Úřad opustili tři pracovníci úřadu
a lesmistr pan Trávníček. Podstatně se obměnilo zastupitelstvo obce
a do vedení obce nastoupili lidé,
bez předchozích zkušeností v samosprávě. Nyní už můžeme říci, že
toto složité období dopadlo dobře.
Obecní úřad svou úlohu bezezbytku splnil. Nově přijatí pracovníci se
osvědčili a to přesto, že díky aktivitě
nového vedení obce jsou požadavky
na jednotlivé pracovníky i na úřad
jako celek podstatně náročnější než
v předchozích letech.

Účast na radě obce 2012

Jiří Jirásek
tajemník OÚ

Zdroj: prezenční listiny z jednání orgánů

Aleš Maloch 96,2%
Olga Hájková 92,3%
Jiří Šedivý 96,2%
Simona Schwaningerová 87,0%

radní do 15. 10. 2012

Martina Poláková 42,3%
Jiří Stuchlík 66,7%

radní od 29. 10. 2012

Účast na zastupitelstvu obce 2012
Aleš Maloch
Olga Hájková
Jiří Šedivý
Simona Schwaningerová
Martina Poláková
Václav Jindra
Miroslava Šmahelová
Jiří Stuchlík
Miroslava Moupicová
Václav Lhota
Jiří Vondrák
Zdeňka Petříková
Jan Štěp
Ladislav Šrajer
Richard Toman
Josef Rudolf
Petr Folberger
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100,0%
100,0%
85,7%
60,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,7%
85,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
57,1%
0,0%
100,0%
100,0%

zastupitelka do 15.10. 2012

zastupitel do 4. 5. 2012
zastupitel od 17. 5. 2012
zastupitel od 29. 10. 2012

Náplň práce:
> zpracování konstrukční a technologické dokumentace
výrobků z oblasti zdravotnických přístrojů
a zdravotnických prostředků
> tvorba rozpočtů ke konstrukční a technologické
dokumentaci
> příprava podkladů pro výrobu
> nalézání optimálního konstrukčního řešení nových
výrobků
> provádění změn ve stávající dokumentaci
> příprava podkladů pro výrobu
Požadujeme:
> SŠ, VŠ vzdělání technického směru
> konstrukční praxi
> znalost práce se softwarem Solid Works, případně jiným
konstrukčním grafickým programem
> aktivní znalost AJ
> zkušenost s IS HELIOS výhodou
> zkušenost s konstrukcí výrobků pro zdravotnictví
výhodou
> zkušenost s konstrukcí rozvodů plynů výhodou
> řidičský průkaz sk. B
> schopnost řešení problémů, důslednost a dotahování
úkolů
Nabízíme:
> práci v prosperující a stabilní firmě
> odpovídající platové ohodnocení
> příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění
> další firemní benefity
> místo pracoviště: Rudník

Technolog
Náplň práce:
> zpracování technologie zejména pro montáž, svařování,
obrábění hliníkových profilů
> optimalizace návrhu výrobku a výrobních postupů
s ohledem na snížení ceny
> změny výrobních a pracovních postupů
> rozpis výrobních podkladů individuální výroby
> postupně zpracování technologie i pro třískové obrábění
> určování normy spotřeby času na operace obsažené
v technologickém postupu
> plánování technické přípravy výroby, organizace a řízení
změnové služby
Požadujeme:
> SŠ vzdělání technického směru
> znalost čtení a tvorby výkresové/výrobní dokumentace
nutností
> zkušenost s kusovou a malosériovou výrobou, min.
3 roky praxe
> znalost výrobních technologií a výrobních postupů
kusové až malosériové výroby
> zkušenost s rozvody plynů, výrobky z hliníkových
profilů obsahující elektrické komponenty výhodou
> znalost MS Office, Nortns
> znalosti IS Helios, Solid Works výhodou
> vysoké pracovní nasazení, flexibilita, ochota učit se
novým věcem
Nabízíme:
> práci v prosperující a stabilní firmě
> odpovídající platové ohodnocení
> příspěvek na životní pojištění, penzijní připojištění
> další firemní benefity
> místo pracoviště: Rudník
Kontakt: jana.kremenska@mzliberec.cz

MZ LIBEREC
PATŘÍ K RUDNÍKU
V loňském březnovém čísle
přinesly Rudnické noviny článek „ Komín padl, ale život se
vrací“ o neznámé firmě, která
přináší život areálu bývalé textilní továrny TEXLEN. Dnes
můžeme říci, že společnost MZ
LIBEREC již není na Rudnicku
neznámá…
Komplex bývalé textilky neustále roste a dostává, čím dál tím
rychleji, finální podobu moderního prosperujícího závodu. V loňském roce sice zmizel významný
bod staré textilky, komín. Dnes již
v areálu můžete vidět tři moderně
zrekonstruované haly. Zkušební
provoz největší haly probíhá od
února a zahájení ostrého provozu
je plánováno do konce prvního
pololetí tohoto roku.
O růstu společnosti MZ Liberec svědčí také to, že do letošního
ledna vytvořila firma pracovní
místa pro více než sedmdesát lidí
a pracovníky na nové pozice ještě
stále hledá.
PhDr. Jana Křemenská, personální ředitelka společnosti, konstatuje: „Co může být větší důkaz
života než to, že se na Rudnicko
vrátila budoucnost v podobě
nových pracovních příležitostí?
A nejenom to, MZ Liberec se v le-

tošním roce stala také partnerem
základní školy v Rudníku, protože právě tam vyrůstá nová generace, která bude v budoucnu zvažovat, jestli má dále na Rudnicku
žít a působit,“ dodává personální
ředitelka firmy.
Následující řádky jsou určeny
pro čtenáře, kteří společnost
MZ Liberec ještě neznají.
Akciová společnost MZ Liberec, se sídlem v Liberci, je
odborníkem na poli zdravotnické technologie, letos již s pětapadesátiletou tradicí. Zabývá
se vývojem, projekcí, výrobou,
montáží a servisem systémů
rozvodů medicinálních plynů,
včetně výroby koncových prvků.
S výrobky společnosti se během
života setká každý občan Čech
i Moravy. A to již při narození
na porodním sále. Tyto výrobky dávají, navracejí a pomáhají
udržovat život pacientům v nemocnicích po celé naší vlasti
i v dalších 40 zemích světa.
A protože nejcennější pro každého je jeho zdraví, je ústředním mottem společnosti heslo:
„Technologie pro bezpečnou
a spolehlivou zdravotní péči.“
O úspěších společnosti MZ
Liberec svědčí nejenom zájem

↑ Generální ředitel firmy Mgr. Ing. Martin Hájek ( vpravo) předává
dárkový šek zástupci nejlepší nemocnice roku 2012 z pohledu
spokojenosti pacientů - Masarykovu onkologickému ústavu v Brně.
Ocenění z jeho rukou převzal prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.,
ředitel ústavu a předseda České onkologické společnosti (vlevo).

↑ Technologie obrábění Al profilů v areálu závodu v Rudníku.
nemocnic o její výrobky, služby
a servis, ale také ocenění v soutěži Vodafone Firma roku 2012.
V soutěži pořádané deníkem
Hospodářské noviny a vydavatelstvím Economia obsadila společnost MZ Liberec druhé místo.
Mezi 174 firmami se tak v roce
2012 stala druhou nejlepší firmou v Libereckém kraji.

Nejenom svými výrobky přispívá MZ ke zlepšování zdravotní
péče v nemocnicích. V loňském
roce se společnost MZ Liberec
stala oficiálním partnerem akce
„Efektivní nemocnice“. V rámci
ní je již po sedm let vyhlašována
nejlepší nemocnice v Česku. MZ
Liberec podpořila tento rok akci
dárkovými poukazy v celkové
hodnotě 200 000 Kč. Ty byly určeny vítězům soutěže o „Nejlepší
nemocnici 2012 z pohledu spokojenosti pacientů“.
Generální ředitel společnosti
Mgr. Ing. Martin Hájek na závěr
dodává: „MZ Liberec pomalu,
ale jistě, vstupuje do života lidí na
Rudnicku. Věřím, že přináší pro
obyvatele Rudníku a okolí novou
budoucnost.“
Pro více informací:
Ing. Hana Blaháčková
Marketingová manažerka
hana.blahackova@mzliberec.cz

← V roce 2011 vybavila MZ
Liberec, a.s. nové operační sály
Fakultní nemocnice v Motole,
mimo jiné, svými stropními stativy
OK07-28 a OK07-57. I ty se
již dnes vyrábí v novém závodě
v Rudníku.
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kronika

Z našich lidových zvyků
Hu, hu , hu, jaro
už je tu ! Tak si děti
z naší mateřské školičky prozpěvovaly, když se společně s paními učitelkami rozhodly obnovit
starodávný zvyk našich předků
a rozloučit se se s paní zimou tradičním způsobem „Vynášením
Moreny“. Prolistujeme – li kroniku naší mateřské školy, dozvíme
se, že si děti tuto událost, kterou
kdysi všichni ve vesnici prožívali
společně, připomínají ve starých
příbězích, písních a říkadlech.
Morenu si vyrábějí samy a moc
se těší až ji s radostným pokřikem a zamáváním pošlou na její
dlouhou plavbu. Málokdo ví, že
tento starobylý zvyk, symbolizující definitivní rozloučení se zimou
a příchod jara, není jen takovou

Zprávy
z knihovny
Dovolte mi, abych dnešní
zprávy z naší knihovny
začala několika statistickými čísly.
V loňském roce jsme
zaregistrovali celkem 54
čtenářů, tedy o 19 více než
v roce předchozím.
Celkový počet výpůjček
byl 1823 výtisků, což bylo
o 15% více než v roce 2011.
Jsem ráda, že zájem čtenářů se zvyšuje a věřím, že
v tomto duchu budeme pokračovat i v roce letošním.
V prosinci jsme jako již
tradičně dostali možnost
nakoupit pro naší knihovnu nové knihy. Vybrali
jsme opět knihy všech žánrů a vsadili na oblíbené autory našich čtenářů ( například: Vlastimil Vondruška,
Robin Cook, Dick Francis,
Nora Roberts a další ). Pro
děti jsme vybrali pěkné pohádkové příběhy a několik
encyklopedií.
Podle zájmu čtenářů
a míry přečteného množství knih plánujeme opět
výměnu knih z doplňovacího souboru z knihovny
v Trutnově.
Takže milí čtenáři – jste
všichni srdečně zváni, těšíme se na Vás!
Jana Levínská
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obyčejnou zábavou, ale ukrývá
v sobě magický smysl. Někteří si
Morenu představují jako ošklivou
stařenu, podle jiných vyzařuje
zlověstnou krásu. Ostatně, není
zima sama o sobě také někdy škaredá a jindy krásná se svojí sněhovou pokrývkou a ledovými květy ?
Je však Morena opravdu jenom
zlá ? Z pramenů starých zvyků se
dozíme, že v pradávných dobách
prý nešlo jen o démona, ale o bohyni – byla sice krutá, ale její přítomnost je nezbytná pro koloběh
života. Všichni víme, že den nemůže existovat bez noci, že k životu potřebujeme nejen bdění,
ale i spánek, a že příroda si musí
v zimě odpočinout. Pokud se těšíte na příchod jara stejně jako já,
zkuste si vyrobit svoji vlastní Mo-

renu – slaměná figurka
připevněná
na tyči se
obleče do
starých,
nejlépe bílých hadrů
a můžete ji ozdobit
vaječnými
skořápkami,
které znamenají konec
starého života a začátek
nového. I když bude jen malinká, svůj účel určitě splní
a pomůže vám zahnat zimu
a mráz nadobro pryč. Začíná nám přece jaro, tak si ho
užijme!
Simona Schwaningerová
Čerpáno z knihy
Lidové tradice Krkonoš

Tříkrálová sbírka
Ráno v sobotu 5. ledna bylo
již tradičně rušno na parkovišti u DPS. To se scházeli
koledníci, žáci naší základní
školy, kteří byli vybráni pro
letošní Tříkrálovou sbírku.
Někteří došli pěšky, jiní, ze
vzdálenějších míst, byli dovezeni rodiči.
Pro mnohé děti a i pro většinu
vedoucích je příprava na Tříkrálovou sbírku již rutinou, vždyť

v Rudníku provádíme tuto sbírku letos po dvanácté. A ještě neodbila devátá hodina a už se po
Rudníku ozývala zná má koleda
„My tři králové, jdeme k Vám…“
a první dárci začali plnit pokladničky. V Rudníku se podařilo
koledníkům vybralo 26 536 Kč.
V Hostinném a okolí, kam patří
obce Rudník, Prosečné, Čermná,
Dolní Kalná, Horní Malá Úpa
a Horní Olešnice bylo vybráno 89 503 Kč, tedy o 21 122 Kč

méně než v loni. Děkujeme všem
vedoucím skupinek i koledníkům
za jejich čas a lásku, kterou této
tradiční sbírce věnovali.
Jana Stuchlíková

Masopust v Rudníku
Název masopust je synonymem karnevalu (z italského carnevale – maso pryč). Masopust
byl mezidobím mezi Vánocemi
a Velikonocemi a měl oslavovat
hojnost a bohatou nadcházející úrodu. Jedly a pily se zásoby
z loňského roku, aby se vyprázdnily spíže pro novou úrodu a také
aby si lid naposled „užil neřestí“
před nadcházejícím obdobím
velikonočního půstu. Proto bylo
také jeho obsahem hodování, konaly se plesy, svatby a hlavně zabíjačky. Samotný masopustní rej,
jak jej známe dnes, trval tři dny

a vrcholil o masopustním úterý,
kdy odpoledne chodil maškarní
průvod, slavilo se a pilo. Součástí
masopustního průvodu byly od
nepaměti různé maškary, nejčastěji Žebrák, Cikán nebo Cikánka,
Kominík, Židé, Medvědář (vodil na řetízku medvěda), Kobyla
a nebo muž převlečený za ženu.
I u nás v Rudníku jsme měli
možnost se v sobotu 16. 2. 2013
zúčastnit masopustního veselí, které sice netrvalo tři dny, ale i tak bylo
zábavy více než dost...
Jiří Jirásek
Foto: Jana Tauchmanová, zdroj: ČT24

naši hasiči v roce 2012
Rok 2012 byl pro naši
jednotku významný. Její
technické vybavení doznalo určitého vylepšení.
Při slavnosti Dne otců
nám byl předán nový automobil Gazelle. Zakoupila jej pro nás obec Rudník
a rozšířila tak naší mobilitu. Velice mu za tento
vstřícný krok děkujeme.
V současné době má
jednotka 25 členů a má
k dispozici tuto techniku:
vozidlo CAS 25, vozidlo
Gazelle, přívěsný vozík

PPS 12 , 2 x stroj PPS 12,
1 x PS 8, plovoucí čerpadlo
PPC –8 a motorovou pilu.
K těmto strojům a vozidlům je i potřebné vybavení. Aby technika a členové
byli vždy připraveni k zásahu, jednotka věnovala
školení a údržbě celkem
1232 hodin. V plném nasazení (požáry, asistence
a technické pomoci) strávila jednotka celkem 257
hodin.
Bohuslav Martinek,
velitel JPO III.

Požáry a technická pomoc JSDHO JPO III Rudník - Arnultovice
pomoc

datum , rok

místo

počet členů

činnost

Technická pomoc

26. 1. – 30. 1. 212

Hostinné – kluziště

4 čl.

Stříkání (ledu)náměstí

Technická pomoc

29. 2. 212

Rudník (kočka)

3 čl.

Pomoc (sundání)

Technická pomoc

1. 3. 212

K.D. Rudník

2 čl.

Čerpání vody (sklep)

Technická pomoc

30. –1. 5. 212

Filipo-Jakubská noc

10 čl.

Dozor (nad obci)

Požár

1. 5. 212

Hostinné

10 čl.

Odvolaná (tráva)

Tech. pomoc

5. 07. 212

Rudník –L.Fořt

2 čl.

Strom v silnici

Požár

5. 07. 212

Černý Důl (Fořt)

5 čl.

Odvolána

Požár

9. 9. 212

L.Fořt (Marie)

8 čl.

Nezasahovala (záloha)

Požár

21. 10. 211

Rudník – Pivovar

4 čl.

Nezasahovala (záloha)

Technická pomoc

15. 11. 212

Arnultovice

3 čl.

Komunikace (čištění)
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zš rudník

Zápis do 1. třídy
30. ledna 2013 proběhl zápis předškolních dětí do 1. třídy.
Dvě nemocné děti byly dopsány
po jarních prázdninách, tedy 11.
února. Rodiče se mohli dostavit
v čase mezi 13:00 a 16:30 hod.
Děti se seznámily s paní učitelkou Pavlíkovou, která bude
mít příští školní rok na starost
prvňáčky. V průběhu ledna už
poznaly i třídu, do které budou za
pár měsíců chodit.

Domácí mazlíčci

Zápis byl pojat formou hry,
aby bylo možné posoudit zralost
dětí obšírněji. Z dvaceti dětí,
které přišly k zápisu, byla dvěma
doporučena konzultace s odborníkem. Jejich případné odložení
školní docházky se dozvíme až
později. Děkujeme rodičům za
vstřícné jednání a včasné dostavení k zápisu.
Lucie Dvořáková

,
Jednoho dne nám paní učitelka oznámila: „Děti
cí
domá
y
dověd
příro
ě
jelikož budeme probírat v hodin
nastu
něco
i
íčkov
mazl
svém
o
si
te
mazlíčky, může
dovat a připravit si o něm prezentaci. Pokud vám
to rodiče dovolí, můžete ho přinést ukázat i svým
se
spolužákům.“ Všichni jsme radostí zajásali a těšili
na druhý den do školy.
Zdena Nehodová a Natálka Machová si přinesly
tu
křečka, Nikola Ježková morče, prozpěvovala nám
o
Někd
ici.
sklen
ve
i andulka v kleci a plavala rybička
zase
jiní
i,
tabul
í
ktivn
intera
na
měl o nich prezentaci
ě
měli informace napsané na papíru. Bylo to hodn
zajímavé.
Tento den jsme měli zrovna i hodinu výtvarné
mazvýchovy, takže téma bylo jasné – můj domácí
jsme
že
proto
li,
užíva
moc
líček. Všichni jsme si to
si pak
měli předlohu přímo před sebou. Obrázky jsme
vystavili na tabuli.
Shodli jsme se na tom, že tento den ve škole byl
opravdu moc skvělý.
žáci 5. třídy
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S papírem až do oblak
Naše škola již tradičně vede
děti k tomu, aby se učily třídit odpad. Aby taky ne, vždyť přispívat
údržbě našeho životního prostředí je důležité. Letos sbíráme jako
obvykle papír, hliník a také víčka
z pet lahví. Vloni se sbíraly také
tetrapaky. Jen pro zajímavost,
minulý školní rok se nasbíralo celkem 3960 kg papíru, 79,1 kg hliníku a 15865 ks tetrapaků. Firma,
která se nám letos stará o odvoz
sběru, se jmenuje Wega recycling.
Celkově můžeme říci, že menší
děti se do sběru zapojují více. Pro

všechny by ale mohlo být velkou
motivací, že třída, která bude celkově nejlepším „sběračem“, získá finanční odměnu, za kterou se
dají nakoupit třeba knížky nebo
věci, které dětem udělají radost.
A je tu ještě jedna odměna, která
se může stát nezapomenutelným
zážitkem – pro dva nejlepší sběrače papíru z 1. stupně a dva z 2.
stupně je připraven vyhlídkový
let letadlem. Takže třiďte, sbírejte
papír a vzhůru do oblak!
Lucie Dvořáková

Světový den
Ve čtvrtek 21. února proběhl na
naší škole jako již tradičně každoroční zeměpisný projekt Světový
den. Třídy druhého stupně měly
za úkol vybrat si jeden ze států
světa a prezentovat ho jak v podobě psané a mluvené, tak také
nějakou scénku, která se k dané
zemi vztahuje.
První nastoupila třída šestá
s jejich Kanadou. Na to, že to byli
úplní nováčci, se jim prezentace docela povedla. Škoda jen, že
nezvolili vhodné pozadí a barvu
písma a text byl tak těžko čitelný.
Zato jejich scénka se vydařila.
Představili nám hokejové utkání,
ve kterém měli šanci se dost vyřádit. Zápas rozproudil některým
divákům krev v žilách tak, že začali skandovat a mám pocit, že se
tam objevila i mexická vlna.
Potom přišla na řadu sedmá
třída a představila nám Madagaskar. V jejich scénce, ve které letěli
čeští turisté letadlem na Madagaskar, se mi líbil hlavně název
letecké společnosti „Air Tučňák“
a pobavily nás vtipné hlášky a výroky sedmáků. Adam byl navíc
výborný moderátor.
Následně se nám předvedli
osmáci, kteří si připravili povídání o Jamajce. Prezentace byla

vcelku povedená, ale úžasná byla
především jejich scénka, při které
zavítali na olympijské hry v Rio
de Janeiru. Zde se v běhu utkali
soutěžící ze čtyř zemí a nesměl samozřejmě chybět světoznámý jamajský běžec Usain Bolt v podání
Davida Baloga. Všichni se dobře
bavili a navíc jsme si ještě moc pochutnali na jamajských koláčcích,
které pro nás upekl Kuba Kašpar.
Jako poslední vystoupila devátá třída s Argentinou. Jejich
prezentace se povedla nejvíce ze
všech a obsahovala všechny důležité informace. Jejich scénka
Hádej, kdo jsem? už byla trochu
slabší, ale přesto zábavná.
Po skončení poslední prezentace jsme se všichni vrátili do svých
tříd a vytvářeli jsme ještě plakáty
s informacemi a obrázky o naší
vybrané zemi, které nám budou
zdobit třídy.
Myslím, že jsme si dnešek užili
a dozvěděli jsme se i pár zajímavých věcí. Všechny třídy si podle
mě zaslouží za svou snahu a úsilí
pochvalu. Všichni si mohou oddechnout, že to dobře dopadlo.
Tak zase za rok!
Podle Michala Šindeláře
a Báry Vondrákové
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PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY
V 1. ČTVRTLETÍ 2013
13. 1. – 18. 1. Lyžařský výcvik 7. třídy - Horní Malá Úpa,
penzion Depandance
21. 1. Divadelní představení „Don Quijote de la
Ancha“ v sále OÚ Rudník, 4. - 9. tř. – Divadlo
Klauniky Brno
24. 1. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní
kolo
30. 1. Zápis dětí do budoucí 1. třídy
12. 2. Sběr starého papíru
15. 2. Biologická olympiáda – školní kolo
15. 2. Recitační soutěž – školní kolo
20. 2. Konverzační soutěž v anglickém jazyce – okresní
kolo - Trutnov (1. místo obsadil náš žák Michal
Šindelář z 9. tř. - postupuje do krajského kola)
21. 2. Divadelní představení tanečního oboru ZUŠ
Hostinné „Sněhová královna“ – Hostinné
21. 2. Zeměpisný projektový den – „Světový den“ pro
6. – 9. tř.
18. – 22. 2. Lyžařský kurz pro děti z MŠ a 1.–3. tř. ve
spolupráci s lyžařskou školou SKI snowboard
academy Černý Důl
26. 2. Pěvecká soutěž – školní kolo
8. 3. Zěměpisná olympiáda – školní kolo

Olympiáda
anglického jazyka
Ve dnech 24. a 25. 1. 2013 proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Celkem 14 žáků
8. a 9 třídy mělo odvahu předvést
své jazykové schopnosti a poměřit
si síly mezi sebou. Soutěž obsahovala dvě části. V 1. části si žáci vyslechli neznámý text a doplňovali
chybějící informace. Následoval
gramatický test. 6 nejúspěšnějších
řešitelů postoupilo ke konverzační
části. Žáci si vylosovali jedno z deseti konverzačních témat ( moje
rodina, moje zájmy, můj denní
režim, nakupování, cestování…)
a bez přípravy měli pohotově reagovat. Hodnotil se především
rozsah vyprávění, gramatická
správnost a znalost slovní záso-

by. V závěru popisovali obrázek
s tématem jako např. prázdniny,
u lékaře, na statku, rušná ulice, na
zahradě atd. A jak to dopadlo?
Michal Šindelář ( 9.tř.), 2. Barbora Vondráková ( 8.tř.), 3. Dan
Kazda ( 9.tř. ). Michal postoupil
do okresního kola, které se konalo
20.2.2013 v Trutnově. Vedl si výborně a umístil se na 1. místě !!!
Tímto mu všichni blahopřejeme
a držíme pěsti do krajského kola.
Všem soutěžícím děkuji nejen za účast a čas, který většinou
ukrojili ze svého volna, ale také
za nasazení a výkony, jež během
soutěže podali. Well done !
Simona Schwaningerová

Lyžařský výcvik 7. třídy
Dne 13. ledna 2013 jsme vyrazili brzy ráno na náš lyžařský
výcvik na Pomezní Boudy. Doprovod nám dělali pan učitel Holubka a pan učitel Tremer. Když
jsme přijeli na chatu jménem
Depandance, ubytovali jsme se,
vybalili si věci a hurá na oběd.
Následovala rychlá pauza a po
odpočinku jsme byli rozděleni
do dvou skupin. Jedna skupina
běžkovala a druhá jezdila na sjezdovkách. A takhle jsme se pořád
střídali. Dopoledne a odpoledne
jsme chodili ven a večer jsme hráli bláznivé hry.

Ubytování bylo uspokojivé
a jídlo výborné. Jeden den jsme
měli dokonce jako dezert zmrzlinu. Počasí nám také přálo. Na
ranní rozcvičku jsme chodili do
Polska.
Ale blížil se pátek, den odjezdu. Všichni jsme si sbalili věci
a každý obdržel za svoji snahu na
památku diplom. Po chvilce přijel autobus, který nás odvezl ke
škole, kde už na nás čekali rodiče.
Lyžařský výcvik se nám moc líbil.
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ZŠ a MŠ Rudník slaví
50 let (1962–2012)

V

ážení absolventi, pedagogové,
zaměstnanci a příznivci naší školy,
všechny Vás srdečně zveme
na oslavu 50. výročí otevření
nového školního areálu
v naší obci. Zahájení slavnosti se bude konat v sobotu
4. května 2013 ve 13 hodin
v prostorách školy.
V rámci oslav připravujeme almanach, v němž byste se
mohli např. dočíst, jak se z břidlicové tabulky stala tabule
interaktivní, prohlédnout si fotografie a dozvědět se něco více
o historii i současnosti školy.
V den oslavy bude pro zájemce
zdarma.
Dále se můžete těšit na bohatý program žáků 1. stupně.
Po vystoupení jednotlivých
ročníků bude celé odpoledne
hrát kapela Black Jack z Hostinného. Také je zajištěno pestré občerstvení, kde si pochutnáte např. na bramborácích,
guláši, grilovaném masu,
dobrém pivu, kávě a něčem

sladkém k zakousnutí.
Samozřejmě, že proběhne prohlídka školní budovy.
Už na chodbách si budete
moci povšimnout a najít tak
sebe, své kamarády, či blízké
na nástěnkách s fotografiemi, diplomy, vysvědčeními
a výtvarnými pracemi. V přírodovědné učebně se budou
po celou dobu promítat fotografie současných i minulých
žáků z různých školních akcí,
kde se jistě každý najde. Proběhne i ukázka využívání moderní techniky např. práce na
interaktivní tabuli a nových
vyučovacích metod, které jsou
prezentovány hravou formou.
Při této příležitosti bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich finanční příspěvky a za spolupráci.
S pozdravem
kolektiv zaměstnanců
MŠ a ZŠ Rudník.
Další informace najdete na
www.zsrudnik.cz v sekci
„50. výročí školy“

Podle Adama Kaprála
a Karolíny Hilmanové
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Biologická olympiáda
V letošním školním roce se
konal již 47. ročník biologické
olympiády, kterého se zúčastnilo
celkem 14 žáků naší školy od 6.
do 8. třídy. Do kategorie D (6. + 7.
třída) se přihlásil Štěpán Roudný, Dominik Habram, Kryštof
Mladonický, Klárka Hloušková
a Tomáš Vydra, v kategorii C (8.
+ 9. třída) soutěžila Hanka Nehodová, Bára Vondráková, Terka
Sedláčková, Péťa Cermanová,
Markétka Mačková, Anička
Štemberková, Pepa Vydra a Kuba
a Pavel Kašparovi.
Téma letošní olympiády znělo Ekosystémy rybníků. Všichni
účastníci museli nejprve splnit
vstupní test a pak následovala
„poznávačka“ 15 druhů rostlin
a 15 druhů živočichů. Posledním
úkolem byla laboratorní práce, ale
její zadání se lišilo podle kategorií.
Mladší žáci měli za úkol pozorovat provzdušňovací pletivo sítiny
a následně zakreslit jeden typ buněk, kterým se říká interceluláry.
Starší žáci zase měli pozorovat
vodní mor kanadský, což je vodní

rostlina, a zajímaly je hlavně lístky
a pohyb cytoplazmy v buňkách,
což měli nakonec také nakreslit.
Přestože nám „neznalcům“
to možná nic moc neříká, žáci si
s tím poradili velmi dobře. Nejlepším řešitelem se stal v kategorii D
Tomáš Vydra, který postupuje do
okresního kola a spolu s ním také
Štěpán Roudný a Kryštof Mladonický, kteří mu zdatně sekundovali. V kategorii C zvítězila Bára
Vondráková a spolu s ní do okresního kola postupují také Markéta
Mačková a Péťa Cermanová.
Všichni úspěšní řešitelé, kteří
postupují do okresního kola, musí
ale nejprve vypracovat vstupní
úkol. Mají možnost zvolit si ze čtyř
variant – mohou pozorovat rostliny nebo celé ekosystémy na zvolené téma. Okresní kolo se bude
konat na přelomu března a dubna
a všem účastníkům držíme pěsti.
Oceňujeme účast a aktivitu všech
žáků, kteří se olympiády účastnili,
získali tak mnoho cenných zkušeností.
Lucie Dvořáková

Školní kolo v recitaci
Letos jsme se rozhodli, že
uspořádáme školní kolo v recitaci u nás ve škole a sami vybereme ty, kteří postoupí do okresního kola v Trutnově. Všichni
recitátoři se několik týdnů před
soutěží poctivě se svými učiteli
připravovali. Soutěž probíhala
ve školní tělocvičně v pátek 15.
února a účast byla opravdu hojná
– celkem se nám předvedlo 34 recitátorů od 1. do 9. třídy. Někteří
přednášeli básničky, jiní si vybrali prozaické texty.
Všichni se velice snažili a oceňujeme jejich zájem a chuť věnovat se něčemu nad rámec svých
povinností. Tříčlenná komise
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složená z paní ředitelky Kuhn-Gaberové, paní učitelky Dvořákové a paní učitelky Ježkové po
důkladném zvážení ocenila ty
nejlepší výkony diplomy. Rozdali jsme jich celkem 13. Do okresního kola jsme se pak rozhodli
poslat Matěje Ducháče z 2. třídy, Barušku Šindelářovou ze 4.
třídy, Nikolu Ježkovou z 5. třídy
a z 8. třídy Báru Vondrákovou
a Hanďu Nehodovou.
Všem jmenovaným držíme
pěsti a věříme, že naši školu budou v okresním kole dobře reprezentovat.
Lucie Dvořáková

Pololetní prázdniny na lyžích

Ve čtvrtek 31. ledna jsme dostali polo
letní vysvědčení
a začaly nám prázdniny. Ve škole jsme
se domluvili s paní
učitelkou, že v pátek vyrazíme spole
čně na lyže do Janských Lázní. Bylo nás 8, tak jsme se
hezky vešli do dvou
aut. Nejdříve jsme šli půjčit lyže pro
ty, kteří nemají svoje,
a pak už jsme všichni šlapali na svah
.
Jelikož na lyžích někdo stál poprvé,
měli jsme k dispozici
i instruktora, který se nám věnoval.
Obdivovala jsem Náťu
Stuchlíkovou, která se učila na snow
boardu a po dvou hodinách tréninku už jezdila jako drak.
Samozřejmě jsme měli i přestávku na
svačinu, abychom
nabrali síly na další jízdy. Ke konci už
všichni jezdili jako
o závod a na sjezdovce jsme si to všich
ni moc užili. Jako
odměnu za velké pokroky jsme dost
ali od pana Košťála,
majitele sjezdovky, permanentky na
dvě hodiny lyžování
zadarmo, což nás moc potěšilo.
Věřím, že se zase někdy domluvíme
a společně vyrazíme
na lyžovačku na Košťálku.
Zdena Nehodová, 5. třída

nový rok ve školce
Nový rok jsme v naší mateřské škole přivítali po vánočních
prázdninách povídáním a sdělováním si radostných zážitků
z nových dárků a těšením, co nám
tento rok přinese.
Víme, že nás některé děti
opustí, protože už jim je 6 let
a škola volá. Proto jsme se pilně připravovali k zápisu do 1.
třídy. Opakovali jsme si básničky a písničky a co všechno už
víme o sobě a o světě kolem nás.
Všichni předškoláci se už moc
těší – byli jsme se podívat ve třídě, do které budou noví prvňáčci
chodit a známe se už i s paní učitelkou.
Vyprávěli jsme si o paní Zimě,
pozorovali přírodu. Líbila se nám
i návštěva Krakonošova království, vyprávění o tom, co dělají
zvířátka v zimě a jak se o ně i my
můžeme starat.
Nejvíce jsme se těšili na týdenní lyžařskou školičku v Černém
Dole. Přihlásilo se 17 dětí – sportovců. Všichni s napětím sledo-

vali, jestli bude hezky a hlavně
dostatek sněhu. Nakonec všechno dobře dopadlo a všichni mají
velkou pochvalu. Zvládli základy
lyžování pod vedením úžasných
instruktorů, vyzkoušeli si jakou
mají vytrvalost a vůli a nakonec
zvládli i opravdové závody –
start-cíl, slalom mezi brankami
s měřením času. Vysloužili si obdiv a ocenění za šikovnost i chování od instruktorů, nás učitelek
a také rodičů, kteří se přijeli poslední den na závody podívat.
Zimu máme my děti opravdu
rády, ale už se nám zdá trochu
dlouhá. Tak už netrpělivě (jak to
u dětí bývá) čekáme na jaro. Sněhu jsme si užili, také nemocí, takže SLUNÍČKO už sviť!
Věříme, že náš kamarád Krakonoš nám pomůže přivolat jaro,
sluníčko rozpustí sníh a nás zase
bude lákat zahrada, les a louky.
Sluníčko a veselé jaro všem přejí
všechny děti ze školky:
Sluníčka, Myšky, Berušky

téma

Tvrze, hrady a zámky v našem okolí

Cesta do sousedního města
V toulkách za šlechtickými síd- Valdštejnové
i Nové Zámky tak měly společné
V 19. století nastává doba
ly tentokrát nepůjdeme nikterak – rozmíšky a dluhy bratrů
osudy a jejich majitelé, sídlící prudkého rozvoje papírenské
daleko. Po šestikilometrovém
na obou zámcích, častěji dávali velkovýroby. Jen na Vrchlabsku
putování jsme v cíli. Jsme v HosValdštejnové vládnou hostin- přednost komfortnějšímu sídlu tehdy vzniká devět nových papítinném, ve městě, s jehož historií skému panství téměř celé 16. novozámeckému. Roku 1659 ren, mezi nimi i papírna v Rudse minulost naší obce proplétá století a v první třetině století Vilém Lamboy zakládá klášter níku, kterou v roce 1823 zakládá
jako vrbové proutky velikonoční sedmnáctého. Za Jiřího z Vald- františkánů, kostel při něm byl v místech bývalého mlýna Josef
pomlázky. Jsme ve městě papíru.
štejna, který držel panství více postaven roku 1667. Jeho man- Karel Theer, baron ze SilberštejNejstarší dochovaná písem- jak čtyřicet let do roku 1584, se želka, hraběnka Sibylla Lam- nu. V Hostinném vzniká první panost o existenci Hostinnépírna v roce 1835. A tehdy
ho pochází z roku 1270.
chátrající valdštejnský záJe spojena s vysvěcením
mek nachází nové uplatnězdejšího kostela Nejsvění. Kupují jej i se sousedním
tější Trojice. První zmínka
mlýnem bratří Kiesllingové
o hradě, který byl začleněn
a v jeho prostorách instalují
do západní části městských
moderní papírenský stroj,
hradeb (obklopovaly měskterý umožňoval výrobu
to i s vodním příkopem) je
nekonečného papírového
z roku 1316. Tehdy získal
pásu, zatímco ostatní paHostinné (a Trutnovský
pírny v Podkrkonoší tradičkraj) rod Turgovců jako
ně vyrábějí papír čerpáním
zástavu od krále Jana Lujednotlivých archů. Za den
cemburského za vojenskou
vyrobil až 2000 kg papíru.
pomoc. Turgovci vládli
Pod názvem Labský mlýn
hostinskému panství, k něse papírna stává podnikem
muž tehdy patřily i Heřvýkonným a na svou dobu
manovy Sejfy, až do roku
velice rozsáhlým. Od roku
1400. Mezi další rody, které
1836, kdy ji vlastní firma
se v průběhu staletí v držeLorenz a syn, zaměstnává
ní města vystřídaly, patří
120 lidí, v roce 1856 vzrůstá
Krušinové z Lichtenburka,
již počet dělníků na neuvěValdštejnové, Lamboyové, Nově opravený františkánský klášter v Hostinném získal ocenění Stavba roku 2012. řitelných 600 až 800. To už
Kinští, Morzinové a poje společníkem firmy Julius
sledními majiteli byl český
Eichmann. Jeho zásluhou
rod Deymů ze Střítěže. O někte- na Hostinsku šířilo protestantské boyová, tehdy už vdova, nechává papírna získává skvělé renomé
rých z nich teď trochu více.
vyznání. Po jeho smrti si Hos- v roce 1678 postavit na náměstí v tuzemsku i na evropských trtinné rozdělili synové Hannibal morový sloup jako díkůvzdání za zích.
Krušinové – kam vítr, tam plášť a Jan Kryštof. Každý vlastnil po- odvrácení morové nákazy. Toto
Druhou strojní papírnu stalovinu zámku a polovinu města. pravidelné čtvercové náměstí, ví Julius Eichmann v roce 1850
Krušinové vládli městu i hos- Rozmíšky mezi bratry však vedly obklopené měšťanskými domy v prostorách poblíž dnešního
tinskému panství necelou první k tomu, že si Jan Kryštof vybu- s podloubím z 16. – 18. století, vlakového nádraží. V roce 1862
polovinu 15. století. Jan Krušina, doval vlastní lovecký zámeček ve bylo centrem řemeslné výroby zde vyrábí papír o šíři 160 cm.
stejnojmenný syn svého před- Fořtě a Hannibal staví své sídlo sloučené do mnoha cechů, jakož Vyrábí dopisní, psací, tiskový
chůdce, stál na počátku husitství v Heřmanových Sejfech. V roce i místem konání městských trhů a balicí papír, barevné kartony,
na straně krále Zikmunda. Po- 1610 zachvátil Hostinné strašlivý a slavné porcinkule. Zajímavost. bílý a hedvábný papír i papír cisléze se ale proslaví jako husitský požár. Byla zničena budova kos- Náměstí bylo dlouhá léta přetnu- garetový. Pro jejich výbornou
hejtman v roce 1420 v bitvě u Vy- tela, zámek, škola, fara a radnice to vodní stokou. K jejímu zakrytí kvalitu získává právo užívat na
šehradu. A právě proti Zikmun- s pivovarem. Jan Kryštof dává kamennými deskami došlo až razítkách a pečetích označení „k.
dovi! V roce 1423 však podporuje většinu těchto staveb obnovit. v roce 1880. Nelze také nepřipo- k. privilegierte Fabrik.“ Příznivý
vojska panské jednoty proti Žiž- Využil služeb italského stavitele menout jeho bizarní dominantu – vliv na rozvoj papírenství mělo
kovi. Ten na jaře roku 1424 obleh- Carola Valmadiho a znovu vybu- městskou radnici se dvěma obry i vybudování železnice z Trutnone Hostinné a snaží se Jana Kruši- doval hostinský zámek v rene- z 18. století, opředenými „obřími va přes Hostinné do Staré Paky
nu pokořit. Neúspěšně! Městské sančním stylu. Oba bratři se však pověstmi“. (Tehdy však s obry v roce 1870. Od roku 1883 zavádí
hradby byly vystavěny pevně. tak zadlužili, že je čekaly dlouhé hliněnými, ti současní zde stojí až Eichmannův syn Theodor výrobu
V roce 1434 je Jan Krušina ve soudní spory.
od roku 1894.)
celulózy. Její kvalita dokonale nasporu se slezskými šlechtici zabit
hradila tradiční hadrovinu. Poda Hostinné přechází do vlastnictví Lamboyové
Nekonečně dlouhý papírový
nikatelské schopnosti, moderní
jeho bratra Hynka. I ten, původ- a jejich Nové Zámky
pás a jeho cesta ke slávě
strojírenské vybavení a chemie
ně horlivý přívrženec kalicha, jemu tak otevřely cestu na špici
den ze zemských vladařů a první
Plukovník, hrabě Vilém LamOsudy hradů či zámků jsou papírenské výroby v Rakousku –
vojevůdce Orebitů, se nakonec boy vlastní Hostinné od roku všelijaké. Mnohé přetrvávají sta- Uhersku i k dobrému jménu na
stává věrným stoupencem krále 1634 (po vraždě Albrechta Vald- letí a slouží jako honosné sídlo světových trzích.
Zikmunda. Král mu za to v roce štejna). Kupuje i nedaleké Nové i v současnosti, jiné časem pustHostinský nekonečný papírový
1436 zapsal všechny statky, jichž Zámky a vrací je k hostinskému nou a rozpadají se v později často pás dosáhl po mnoha peripetiích
se s bratrem Janem za husitských panství. Stavba tohoto renesanč- vyhledávané romantické zříceni- až do 21. století. Prostory valdválek v okolí města zmocnili. Hy- ního sídla byla zahájena za Jindři- ny, některé však účel svého bytí štejnského zámku skýtaly přístřenek Krušina se vrátil ke katolictví cha Valdštejna před rokem 1590, radikálně mění. Jako skladiště ší jeho výrobě dlouhých 150 let.
a na hostinské panství znovu do- dokončena za Hannibala v roce textilního zboží sloužil v určitý I takový může být osud šlechticsazoval katolické faráře. I v těchto 1608, přestavována i přistavová- čas i dolní rudnický zámek. A jaký kého sídla. Co říkáte?
dobách Heřmanovy Sejfy náležely na za Lamboyů, Kinských i Dey- osud čekal valdštejnský zámek
Stanislav Wajsar
k hostinskému panství.
mů, tj. až do 19. století. Hostinné v Hostinném?
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sport
pokračování rozhovoru ze str 1
ČLOVĚK A PES
– JAK SE TO RÝMUJE
Proč jsme úspěšní v závodech
psích spřežení, když nemáme
ani české pojmy pro mushing,
musher…
To bude asi tou zvláštní českou
povahou. Dokážeme se podřídit
tempu a dělat věci naplno, se vším
všudy, když je to potřeba, tak pět,
šest tréninků v týdnu – to má hlavu i patu… V těch dnech vstávám
někdy mezi třetí ráno a půl čtvrtou.
Musím stihnout nejchladnější část
dne, kdy se psi nepřehřívají – ne-

umí se šetřit. Sleduji práci vůdce
smečky, to je dominant na nejvyšším místě v hierarchii (měli byste
ho vidět, jak řádí, když hárají feny),
pozoruji lídry (ti se dají vychovat,
vůdce se rodí). Třeba Skandinávci mají nesrovnatelně lepší zimní
podmínky, ale ne až takové výsledky. Máme cíl, výdrž, trpělivost!
Je pes chytřejší než člověk?
Není. Dobrý musher je v myšlení vždy krok před psem. Musí
předvídat, musí prodat svoje zkušenosti. Psi poslouchají na slovo,
na povel. Člověk si po chybě může
jen ťukat na čelo, co udělal blbě,
nic nesvádí na psy.

Dá se na procenta říci, jaký má
podíl na úspěchu člověk a jaký
psi?
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nevím jaká zvolit kritéria…
Kdo a jak se těší na závody?
Člověk i psi. Atmosféra závodu
je dána – a nejenom významem
sportovního podniku. Všechno
se odvíjí od výchovy psů. Třeba ve
Francii před hromadným startem
jedné etapy: vedle sebe sedmnáct
zápřehů a jen naši psi jsou absolutně v klidu. Nervozitou se trochu klepou, ale poslušně čekají,
zbylé smečky skáčou, tahají za
šňůry, zbytečně vydávají energii.

foto: www.grandeodyssee.com

Po slávě v Alpách rychle přišly
všední dny doma…
Ano, na odpočinek nezbývá čas. Krkonoše jsou oblíbené
nejen mezi lyžaři, ale jezdí sem
i lidé, kteří hledají nevšední a netradiční zážitky. A ty u nás, se
psím spřežením, mohou zažít. To
znamená žádné spaní na růžích,
ale hurá do práce, věnovat se našim klientům.

Jak důležitý je v mushingu věk
aktérů?
Velká Odyssea stanovuje pro
psy spodní hranici osmnáct měsíců, horní neexistuje, ale počítá
se tak 7 – 8 roků, pak pes ztrácí
rychlost. U musherů je to individuální záležitost, ale ani člověk
není limitován věkem. Já jsem letos vsadil na sedm úplných psích
nováčků, dva roky jim budou
v dubnu – a vsadil jsem dobře.
Žádné větší problémy s nadmořskou výškou nebo převýšením na
trati. Nedělal jsem si ambice na
první místo, ale vyšlo to.
Existuje něco jako životní cíl,
sen?
Začínal jsem před dvaceti roky
od nuly. Možná s prázdnýma rukama a hlavou plnou snů. Teď
vím jedno – žiju se psy a to je splnění mého životního snu.
Václav Chadraba

www.grandeodyssee.com
www.youtube.com/watch?v=iAruyF1n52k
www.vctv.cz/archiv/video/host-dne-29-01-2013-18-10

Zajímavá čísla o závodu
12. – 23. ledna termín podniku / 13 byla Vondrákovým šťastným
startovním číslem / 10 etap (včetně prologu, z toho jedna
s hromadným startem) / 1000 km celkem (800 km tratí
v terénu) / 30 000 m výškového rozdílu / 33 špičkových musherů
(17 LGO, ostatní Trophée) / 430 připravených psů
8 zastoupených zemí / 100 000 diváků odhadem / 50 000 euro na
odměny / 22 vyhlášených lyžařských středisek na trase
2 departementy (Savoie + Haute Savoie) / 1000 lidí podílejících se
na organizaci / 800 novinářských článků (hodiny v R a TV)
2 knihy a 4 filmové dokumenty

Obnova křížku je o pořádný krok blíže!
Jsem rád, že Vás mohu opět
informovat o tom, jak pokračují práce ne obnově křížku.
Podle posledních informací,
sochař pan Hantl dokončil
práce na sochání nového křížku a kříž leží v jeho dílně připraven a bude čekat na svůj
převoz a instalaci. Na jaro
nám tedy zbývá připravit terén a okolí křížku, nainstalovat opravený křížek, dokončit
poslední povrchové úpravy
a je to! Vypadá to jednoduše
že? Ale ono to ještě dá nějakou
tu práci, ale je skvělé, že jsme
zase o pořádný krok blíže cíli.
14

Proto Vás všechny chci již
teď pozvat na slavnostní odhalení a požehnání obnoveného kříže, které proběhne v sobotu 29. 6. 2013 od 15 hodin
U Křížku. O této akci budete podrobněji informováni
v příštím vydání Rudnických
novin a jistě i na obecních
vývěskách a... všude možně.
Ale už teď Vás chci za celý
přípravný tým informovat, že
mimo jiné bude k dispozici
doprava účastníků, díky které
budou moci dorazit i ti, pro
které by byl výstup nahoru ke
křížku už moc náročný nebo

nemožný. Proto si prosím zaznamenejte do svých kalendářů tuto akci, protože bude
určena opravdu pro všechny.
Doufáme, že práce budou
dále pokračovat podle plánu
a nic nám nezabrání, abychom se společně s Vámi všemi potkali 29. 6. 2013 na kopci, na Pastvině, v nadmořské
výšce 502 m.n.m. – zkrátka
v místě zvaném U Křížku.
Krásné jaro Vám přeji a na
konci školního roku na viděnou.
Za přípravný tým Pavel Kaplan

FLORBAL NENÍ FOTBAL
Byla to taková doba. Únor vítězný, březen s MDŽ, duben s aprílem,
květen začínal hezky s kapelou a průvodem přesně prvního a stihl ještě Pražské povstání, osvoboditele a konec války. Televize byla černobílá
a v plenkách. Počítače čekaly na svůj vpád někde v hlavách koumesů a veřejnost znala spíše počítadla. Klasický telefon byl pořád malým zázrakem a mobil patřil do světa Verneovek. Do školy se chodilo se žákovskou
a pionýrským šátkem a do kina na něco pořádného až po patnácti… letech. Jinak nepřístupno. Jako páni kluci jsme tohle dění moc neprožívali,
nás zajímaly úplně jiné věci. Třeba fotbal od jara do zimy a bandy hokej
hlavně na podzim. Jako příprava na hokej kanadský a tedy ´lední´ - na
rybnících. Takový hokej se starým tenisákem si nedělal velké nároky na
provoz. Stačila ohraná hokejka, na branky dvě cihly nebo školní tašky
a nějaký šikovný plácek. Hrálo se bez rozhodčího a vždycky fér. Neměli
jsme ani tušení, že někde daleko na severu holdují hokeji s míčkem a jinde se rodí něco zvané florbal – hráči bez bruslí a klečící brankář, na kterého nezbyla hokejka.
Florbalový oddíl navenek zastupují: Michal Parasič (OÚ, TJ,
sponzoři, rozpočet), Jakub Víšek
(HFL, sportovní stránka), Petr
Stránský (kasa, tedy pokladník).
V zápasech má nezastupitelné
místo kapitán – v letošní sezóně se vystřídali hned tři – Víšek, Štemberka a Parasič. Ten
byl také partnerem při přípravě
článku.
PROČ název FBC, když hrajete mj. proti Kobře, Matadorům,
Dravcům, Bad Boys? Protože
nás nic nenapadlo! PROČ zelené
dresy? Protože je neměl žádný ze
soupeřů a tedy nemusíme kupovat náhradní sadu. PROČ místo
běžných jmenovek na zádech
přezdívky? Jmenovky jsou módní praxe a přezdívky náš nápad.
PROČ tolik vyloučených? Musíme zapracovat na disciplíně.
PROČ chcete vyhrát? Abychom
se po dvou letech zase projeli obcí
v otevřeném náklaďáku!

Jaká je letošní sezóna?
Až příliš připomíná tu vítěznou –
stejné semifinále, podobné výsledky. A hezky se na to vzpomíná…
Soupeři se nemění, to je dobře
nebo špatně?
Soupeři možná stejní, silná osmička se drží, zlepšuje se Branná,
Bad Boys. Zápasy trochu jako
derby, předem víme, co nás čeká.
Vnímáte přítomnost a fandění
diváků?
Určitě, ale někdo víc a třeba já
míň. Samozřejmě je rozdíl hrát
před prázdným nebo plným hledištěm, a když nastoupí válka
fanklubů s bubny a trubkami…
Jak se učí hráč florbalu?
S tréninky, zápasy, sledováním
florbalu v televizi?
My to tak neprožíváme. V říjnu nebo v listopadu vezmeme
z půdy hokejky a jdeme na to.

HFL (Hostinská florbalová liga) je amatérskou soutěží
neregistrovaných hráčů (www.hfl.cz)
→ Letos se koná už čtvrtý ročník (zatím jsou tři různí vítězové,
1x Rudník)
→ Hraje se od listopadu do března o víkendech v hale v Hostinném (vstup volný)
→ Zúčastňuje se 10 mužstev (v premiéře jen šest týmů),
základní kolo a play off
→ Hraje se na tři třetiny v rozestavení: brankář, 2 obránci,
3 útočníci (dva rozhodčí)
→ Základní část vyhrálo Vrchlabí bez porážky (náš soupeř
v semifinále), Rudník pátý
→ Kanadské bodování (góly a asistence) ovládl náš Jakub
Víšek
→ Novinkou soutěže bude Superpohár (vítěz HFL proti nejlepšímu z Hradecka)
→ Pravidelným účastníkem je FBC Rudník
Máme trochu zkušeností a návyky z jiných sportů. Žádné nácviky, žádná taktika, sestava se určí
těsně před úvodním vhazováním.
Kdo přijde, ten hraje. Začínáme
většinou s Paštikou v bráně (nebo
Havrus), na beku Bajla s Márou,
v útoku Bimbák, Kubišta, Šejnis.
A není důležité, jestli hrajeme na
dvě nebo tři pětky.
Hrajete bez trenéra či kouče…
Už jsme si tak zvykli…
Pravidla florbalu jsou dost složitá a rozhodčí mohou výsledky
zápasů ovlivnit…
Ano, sám někdy nevím. Máme
dost vyloučených i červenou kartu, ale s postupem do play off
jsme se trochu zklidnili a jsme
hodnější.

Máte v Rudníku nějaké mladé
následníky?
Určitě. Florbal je hra mladých
a základy dostávají ve škole. To za
nás nebývalo.
Florbal, nebo fotbal – jak to
dopadne?
Jde o jiný zápas – florbal v. hokej. Florbal letí a je méně nákladný. S fotbalem se moc nepere.
Podívejte se na nás…
...byla taková doba. Doma
jsme nevydrželi ani o minutu déle
než jsme museli, mičuda nás přitahovala jako magnet. Hrálo se
všude, všechno, a když už nešlo
o život, tak aspoň o vítězství. My
mladí adepti fotbalu jsme milovali
chvíle, kdy po nedělním mistráku
zůstaly na velkém hřišti viset na
brankách sítě… To byl zvuk, když
se míč zatřepal a sklouzl po síti
dolů na škváru. Hráli jsme dvojičky (jedna dvojice chytala a druhá
střílela trestňáky a desítky, role
se pak vyměnily), okýnka, na dvě
s centrbrankářem, hlavičky v pískovišti, bosou ligu na koupališti,
nohejbal. Kopali jsme denně a do
setmění. Pak doma pravidelně výchovný proslov a výjimečně i pár
pohlavků. Důvod se našel vždycky – pozdní příchod, nedodělané
školní úkoly, špinavé oblečení,
okopané boty (do školy či na neděli). Kde byly kopačky? Možná
v obchodě. Ještě tak tenisky nebo
kedsky, díkuvzdání si zasloužily
gumotextilky… Úsměvné z pohledu dneška. Podívejte se třeba jen
na přípravku. V módě jsou repliky
dresů velkoklubů se jmenovkami
superhráčů na zádech, na nohou
kopačky světových značek. Zkrátka fotbal není florbal.
Stránku připravil
Václav Chadraba
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
duben: Vašatová Anna,
Lorenzová Waltraud,
Potůčková Edeltraud,
Jirásková Lydia
květen: Brádlová Hana, Melišová
Anežka, Fuhrmannová
Božena, Síbrová Věra
červen: Andresová Hermína,
Harudová Jana, Franěk
Dobroslav, Jurčová Lujza,
Strnadová Věra, Štefan
Lubomír, Elišáková Anna
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Pecoldová Laura, Naď Patrik,
Steklý Adam
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Hynek Štěpán, Strnadová Marie,
Ráliš Jaroslav, Střihavka Ladislav,
Maxa Petr, Lukeš Pavel, Štěpánek
Vladimír, Šrajer Ladislav, Sogel
Bernard, Paulus Zdeněk
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika

↑ Dne 22.února 2013 oslavila paní Marie Plecháčová krásné životní jubileum 102 let. Gratulovat
naší nejstarší občance přišli také zástupci obce. Jubilantce přejeme hodně zdraví a mnoho šťastných
a spokojených chvil strávených mezi svými nejmilejšími.

Statistika obyvatel ke dni 31. 12. 2012
Stav obyvatel ................................................................ 2 154
z toho mužů .................................................................. 1 086
z toho žen ..................................................................... 1 068
přistěhováno................................................................. 49 osob
odstěhováno................................................................. 49 osob
přestěhováno v obci...................................................... 60 osob
narozeno........................................................................ 21 dětí
zemřelo......................................................................... 29 osob

Chtěla bych touto cestou ještě jednou moc poděkovat pí. Fišerové z bytovky v Javorníku, která našla mojí týden hledanou a zuboženou fenku bígla Bonie. Vzala jí k sobě domů a ihned mě kontaktovala. Takových lidí je v dnešní době málo, kteří jsou ochotni
pomoci a navíc zvířeti. Paní Fišerová DÍKY!!
Hanka Šejnohová

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

Kalendárium kulturních, společenských a sportovních akcí
23. 3. Dětský karneval

SDH Arnultovice – Rudník

odpolední rej masek

30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje

obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějnic, stavění máje u OÚ

SDH Arnultovice – Rudník

Prvomájový průvod s alegorickými vozi z Bělidla
k restauraci U Soudku

ZŠ a MŠ Rudník a obec
Rudník

sraz absolventů, prohlídky školy, kulturní program

Myslivecké sdružení Rudník –
Janovice

soutěže a kvízy pro děti

1. 5. Prvomájový průvod
4. 5.

Oslava
50. výročí Základní školy Rudník

červen Den s přírodou

červen Za pokladem svatojánských broučků Klub Partyzán

dobrodružná akce pro nejmenší

29. 6. Svěcení obnoveného kříže

TJ – Ski Rudník

bohoslužba a sousedské posezení (U Křížku na
Pastvině)

29. 6. Hasičský víkend II. na Nemojově

SDH Arnultovice – Rudník

Volné navázání na Hasičský bivak U Křížku v roce
2012

13. 7. Den otců

o.s. Domov – pro náš Rudník

soutěžní klání pro pány v netradičních disciplínách

31. 8. Selská olympiáda

o.s. Domov – pro náš Rudník

soutěžní klání pro muže i ženy v ryze selských disciplínách (Arnultovice)

obec Rudník

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

o.s. Domov – pro náš Rudník

kostel sv. Václava

obec Rudník

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

28. -29. 9. Svatováclavské slavnosti
prosinec Adventní koncert
8. 12.

Mikulášská nadílka a rozsvícení
vánočního stromu
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 49. jednání rady obce
dne 26. 11. 2012
RO schvaluje:
1a/49/2012 – RO schvaluje vnitřní
směrnici č. 3/2012 k provádění inventarizace majetku a závazků obce
Rudník s účinností od 1. 12. 2012
a zároveň ruší směrnici č. 3/2008 pro
inventarizaci majetku a závazků ze dne
1. 12. 2008.
1b/49/2012 – RO schvaluje Plán
inventur na rok 2012 v předloženém
znění.
2a/49/2012 – RO schvaluje zřídit
právo odpovídající věcnému břemeni, v právu vstupu a vjezdu na p. p. č.
725/1 – ostatní plocha za účelem přístupu a příjezdu domu čp. 95 na st. p. č.
11/2 a čp. 86 na st. p. č. 186, vše v obci
Rudník, k. ú. Javorník v Krkonoších.
2c/49/2012 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p. p. č. 3206/1
– zahrada o výměře 60 m2 , 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.
2d/49/2012 – RO schvaluje pronajmout pozemek p. p. č. 23 – trvalý
travní porost o výměře 1. 493 m2 , 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.
2g/49/2012 – RO schvaluje pronajmout část pozemku p. p. č. 701/5 –
ostatní plocha o výměře 12,5 m2, 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.
3a/49/2012 – RO schvaluje cenu služby za využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO, dle čl. I ods. 3 OZV č.
2/2006 ve výši: Využívání kontejnerů
na tříděný odpad 500 Kč + DPH v zákonné výši; Využívání popelnic na komunální odpad (1ks) 1671 Kč + DPH
v zákonné výši
4b/49/2012 – RO schvaluje účtování příspěvkové organizace Základní
a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov ve zjednodušené formě.
RO jmenuje:
4a/49/2012 – RO jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady
MVDr. Václava Jindru,
Bc. Renátu Šindelářovou a Petru Sekerkovou.

RO doporučuje:
3b/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit obecně závaznou vyhlášku č.
1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2h/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit „Dodatek č. 1 k vnitřní Směrnici č. 2/2009 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu„ .
2e/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 174/2
– ostatní plocha o výměře 382 m2, kat.
území Bolkov, včetně 2 vzrostlých lip, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Cena 2 vzrostlých lip je odhadnuta na
4 000 Kč. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatelé pozemku.
2f/49/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemků p. p. č. p. p. č.
309 – ostatní plocha o výměře 219 m2
a p. p. č. 310 – ostatní plocha o výměře 128 m2 – ostatní plocha , kat. území
Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
RO ukládá:
2i/49/2012 – RO ukládá Majetkovému odboru připravit dodatek ke
smlouvě o výpůjčce na nebytový prostor v čp. 406 upravující platby za energie. T: 15. 12. 2012
2b/49/2012 – RO ukládá Majetkovému odboru projednat s žadatelem
problematiku užívání ostatních komunikací ve vlastnictví obce za účelem
přístupu k objektům.
5a/49/2012 – RO ukládá tajemníkovi OÚ zaslat organizacím TJ–Ski
a TJ Rudník výzvu k odstranění vad
zjištěných veřejnoprávní kontrolou
a k předložení harmonogramu odstranění závad touto kontrolou zjištěných.
T: 10. 12. 2012
RO pověřuje:
5b/49/2012 – RO pověřuje místostarostu obce jednáním se zástupci místních spolků a organizací o způsobu
a rozsahu podpory místních spolků
a organizací obcí.

Výpis přijatých usnesení
z 50. jednání rady obce
dne 10. 12. 2012
RO schvaluje:
1a/50/2012 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 28 v Rudníku čp. 75 na dobu
určitou do 30. 04. 2013.
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1b/50/2012 – RO schvaluje podat
prostřednictvím Mgr. Čermáka návrh
na exekuční vyklizení bytu č. 3 v Rudníku čp. 414.
2a/50/2012 – RO schvaluje na základě výsledků veřejnoprávní kontroly nové znění smlouvy o výpůjčce
mezi Základní školou a Mateřskou
školou, Rudník, okres Trutnov a obcí
Rudník. Podpisem smluvních stran se
ruší smlouva o výpůjčce ze dne 15. 02.
2010.
2b/50/2012 – RO schvaluje přílohu
č. 1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Rudník, okres
Trutnov ze dne 18. 12. 2009, která
stanovuje rozsah majetku předaného do výpůjčky v pořizovací hodnotě
30 482 547,50Kč, majetku předaného do správy v pořizovací hodnotě
1 688 140,50 Kč a majetku předaného
do správy dne 6. 11. 2009 v pořizovací
hodnotě 328 159 Kč.
4a/50/2012 – RO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012, kterým se
příjmy zvýší o 926 520 Kč a výdaje se
zvýší o 166 500 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se finanční prostředky
na běžném účtu zvýší o 760 000 Kč.
4b/50/2012 – RO schvaluje poskytnutí dotace občanskému sdružení TJ
SKI Rudník, zastoupenému předsedou sdružení panem Jiřím Taclíkem, ve
výši 30. 000 Kč na opravu kamenného
kříže v lokalitě „U Křížku“ na p. p. č.
3783 k. ú. Rudník, dle rozpočtu schváleného nadací VIA.
4c/50/2012 – RO schvaluje přijetí
účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 od
Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245 Hradec Králové – PSČ
500 03, IČ: 70889546.
4d/50/2012 – RO schvaluje prominutí pohledávky za zaměstnanci obce
ve výši 3 652 Kč, vzniklé v letech 2010
a 2011 za telefonní hovory.
Výpis přijatých usnesení
z 51. jednání rady obce
dne 07. 01. 2013
RO schvaluje:
1a/51/2013 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 2 v čp. 311 na dobu určitou do
31. 12. 2013, za předpokladu ukončení nájemního vztahu k bytu č. 10 v čp.
311 a předání tohoto bytu. Nájemné je
stanoveno ve výši 43,22 Kč/m2.
1b/51/2013 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 10 v Rudníku čp. 311 do 30. 04.
2013.
1c/51/2013 – RO schvaluje pronájem

bytu č. 3 v čp. 5 na dobu určitou do 30.
04. 2013. Nájemné je stanoveno ve
výši 43,22 Kč/m2.
1d/51/2013 – RO souhlasí s členstvím obce Rudník ve smyslu § 19 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů, honebním
společenstvu Arnultovice. Pozemky
jsou uvedeny v příloze a nacházejí se
v katastrálním území Arnultovice.
1e/51/2013 – RO schvaluje „Dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku“,
mezi Obcí Rudník a Ing. Janem Chmelíkem, bytem Nádražní 134, 543 71
Hostinné, v kat. území Arnultovice,
obce Rudník. Dodatek upravuje výměry pozemků a roční nájemné, cena za
m2 se nemění a zůstává stejná na základě směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
1l/51/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemky p. p. č. 114/2 –trvalý
travní porost o výměře 108 m2 , p. p. č.
126/2 – trvalý travní porost o výměře
198 m2 a p. p. č. 128 – ostatní plocha
o výměře 245 m2 , vše v kat. území Javorník v Krkonoších. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
za 0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
3a/51/2013 – RO schvaluje vyplacení
odměny ředitelce Základní a Mateřské
školy Rudník 15 000 Kč ze mzdových
prostředků Základní a Mateřské školy
Rudník.
3b/51/2013 – RO schvaluje přijetí
finančního daru Základní a Mateřské
škole Rudník ve výši 10 000 Kč od společnosti MZ Liberec a. s. na zakoupení
a montáž venkovního pingpongového
stolu.
3c/51/2013 – RO schvaluje vyřazení movitého majetku Základní školy
a Mateřské školy Rudník v rozsahu
dle návrhu ředitelky, který je součástí
tohoto zápisu.
RO doporučuje:
1f/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p. p. č.
1815/1 – trvalý travní porost o výměře
cca 70 m2 , kat. území Rudník, včetně
zřízení věcného břemene pro obec
Rudník, s právem vstupu za účelem
oprav a údržby vodovodního řádu, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
1g/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej p. p. č. 138 – trv. travní porost o výměře 605 m2, kat. území
Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
příloha

1i/51/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemků p. p. č. 29 –
trv. travní porost o výměře 191m2 a p. p.
č. 30 – ostatní plocha o výměře 529 m2,
vše v kat. území Bolkov, za cenu 150
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1j/51/2012 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 200 –
ostatní plocha o výměře 368 m2, kat.
území Javorník v Krkonoších, za cenu
150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1k/51/ 2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p. p. č. 727/3
– trv. travní porost o výměře 595 m2,
kat. území Javorník v Krkonoších, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
RO rozhodla:
1k/51/2013 – RO rozhodla neuplatňovat nárok na vydání části pozemkové parcely č. 295 – trvalý trav.
porost, v k. ú. Javorník v Krkonoších,
obce Rudník, označené jako PK 291
v soudním sporu o určení vlastnictví
pozemků mezi Obcí Rudník (žalobce)
a Pozemkovým fondem České republiky (žalovaný) z důvodu neúměrných
finančních nákladů spojených s vytyčením a oddělením pozemku.

Výpis přijatých usnesení
z 52. jednání rady obce
dne 21. 01. 2013
RO schvaluje:
1a/52/2013 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku čp. 418 na dobu určitou do
30. 04. 2013.
1b/52/2013 – uzavření „Smlouvy
o právu provést stavbu a o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene“ č. IE-12-2002881/VB3, název stavby: Rudník – Terezín – rekonstrukce NN, na nemovitostech
a) pozemkové p. č. 3705, 3693,
658/57, 658/2, 678/6, 678/17, 658/4,
698/6, 678/9, 3258,
676/1, 676/3, 674/2, 2925/2, 3710,
3713, 2926, 658/54, 658/42, 658/34,
658/14, 2931/1, 663, 636/3
b) stavební p. č. 481, 704
zapsaných na LV 10001 pro obec a k.
ú. Rudník, za účelem umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy
na dotčených nemovitostech, konkrétně: kabelové a vrchní vedení nn,
kabelové skříně a betonové stožáry,
mezi ČEZ Distribucí, a. s. se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, IČ: 247 29 035, DIČ:
CZ24729035 , zastoupenou na základě plné moci ze dne 20. 10. 2010 evid.

č. 0458/2010: Ing. Janem Václavkem,
Mrštíkova 989/9, 500 09 Hradec Králové, IČ: 115 78 327 a obcí Rudník,
finanční náhrada za zřízení věcného
břemene činí 10 000 Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy,
geometrického plánu a podání návrhu
na vklad zajistí budoucí oprávněný.
2/52/2013 – dodavatelem “ Dodávka a montáž herních prvků do travnatého terénu na dětské hřiště v obci
Rudník“ společnost TR Antoš s. r.
o. – dětská hřiště, Na Perchtě 1631,
Turnov, IČ: 48152587 za celkovou
cenu díla 206 584 Kč bez DPH.
3/51/2013 – RO schvaluje finanční
dar ve výši 1 000 Kč Občanskému
sdružení Domov – pro náš Rudník,
se sídlem Rudník 84, 543 72, zastoupenému předsedou sdružení panem
Michalem Šindelářem, na částečnou
úhradu nákladů spojených s pořádáním akce Krakonošovy radovánky.

Výpis přijatých usnesení
z 53. jednání rady obce
dne 4. 2. 2013
RO schvaluje:
1a/53/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. p. č. 3696 – zahrada o výměře 225 m2, v kat. území
Rudník.
1b/52/2013 – směrnici č. 1/2013
o odepisování dlouhodobého majetku.
2/52/2013 – uzavření smlouvy č.
1534/12 na poradenství a asistenci
při řízení projektu Zateplení Domu
s pečovatelskou službou v obci Rudník
financovaného z Operačního programu Životní prostředí, se společností
EU centrum a. s. , Drahobejlova 1452,
Praha. IČ: 27645649.
2c/53/2013 – uzavření smlouvy č.
1536/13 na zajištění výběrového řízení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací pro akci „Zateplení
Domu s pečovatelskou službou v Obci
Rudník“ financovaného z podpory
z operačního programu Životní prostředí, se společností EU centrum
a. s. , Drahobejlova 1452, Praha. IČ:
27645649.
2d/53/2013 – text výzvy a seznam
obeslaných uchazečů na výběr dodavatele služeb stavebního dozoru
investora pro akci „Zateplení Domu
s pečovatelskou službou v obci Rudník“. Výzva bude zveřejněna formou
umožňující dálkový přístup.
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Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 13. prosince 2012
ZO schvaluje:
2/15/2012 – obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3a/15/2012 – „Dohodu o změně
obecní hranice„ mezi Obcí Vlčice
zastoupenou starostkou Evou Havrdovou a Obcí Rudník zastoupenou
starostou Ing. Alešem Malochem a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
3b/15/2012 – „Dodatek č. 1 k vnitřní
Směrnici č. 2/2009 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu „ a pověřuje starostu obce a místostarostu
obce k podpisu tohoto dodatku.
3c/15/2012 – prodej pozemku p. p.
č. 3711 – zahrada o výměře 212 m2,
v kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/
m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
3d/15/2012 – prodej pozemku p. p.
č. 7:527 – trvalý travní porost o výměře 1276 m2, kat. území Javorník
v Krkonoších, za cenu 150 Kč/m2 , ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
3e/15/2012 – prodej pozemku p. p. č.
174/2 – ostatní plocha o výměře 382
m2, kat. území Bolkov, včetně dvou
vzrostlých lip, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Cena dvou vzrostlých lip je odhadnuta
na 4 000 Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
3f/15/2012 – prodej pozemků p. p. č.
p. p. č. 309 – ostatní plocha o výměře
219 m2 a p. p. č. 310 – ostatní plocha
o výměře 128 m2 – ostatní plocha , kat.
území Rudník, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
4a/15/2012 – rozpočtové opatření č.
8/2012, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 420 274,80 Kč a výdaje se sníží
o 314 725,20 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 735 000 Kč
4b1/15/2012 – schodkový rozpočet
na rok 2013. Rozpočtové příjmy ve
výši 24 872 300 Kč a rozpočtové výdaje ve výši 34 474 800 Kč. Financování
výdajů ve výši 9 602 500 Kč bude hrazeno z prostředků na běžném účtu.
4b2/15/2012 – plán hospodářské
činnosti na rok 2013. Náklady ve výši
5 257 400 Kč a výnosy ve výši 6 536 00
Kč. Zisk HČ v roce 2013 je naplánován
ve výši 1 278 600 Kč.
6/15/2012 – zavedení služby SMS InfoKanálu v obci Rudník.

8/15/2012 – ZO schvaluje přijetí daru
20 umělých vánočních stromků Základní a Mateřské škole, Rudník, okres
Trunov od společnosti MEPAP s. r. o.
, náměstí Odboje 307, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem.
ZO volí:
5a1/15/2012 – předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslavu Šmahelovou.
5a2/12/2012 – členy kontrolního výboru Ing. Přemysla Hanče a Miroslavu
Moupicovou.

Výpis usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 31. ledna 2013
ZO schvaluje:
2b/16/2013 – prodej p. p. č. 138 – trv.
travní porost o výměře 605 m2, kat.
území Rudník, za cenu 150 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2d/16/2013 – prodej pozemků p. p. č.
29 – trv. travní porost o výměře 191m2
a p. p. č. 30 – ostatní plocha o výměře
529 m2, vše v kat. území Bolkov, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2e/16/2013 – prodej pozemku p. p. č.
200 – ostatní plocha o výměře 368 m2,
kat. území Javorník v Krkonoších, za
cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
2f/16/2013 – prodej pozemku p. p. č.
727/3 – trv. travní porost o výměře 595
m2, kat. území Javorník v Krkonoších,
za cenu 150 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
3a/16/2013 – rozpočtové opatření č.
9/2012, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 454 248 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 454 248 Kč.
4/16/2013 – ZO schvaluje dodavatelem projektových a inženýrských
činností pro akci “Rudník kanalizace
– etapa I Arnultovice”, v rozsahu dle
výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace ze dne 5. 12. 2012 k veřejné zakázce na služby zadávané jako
zakázka malého rozsahu „Rudník –
kanalizace“, uchazeče číslo 3 – Ing.
Jana Čížka, Revoluční 207, Trutnov,
IČ: 12969346 za cenu 385 000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
K tisku připravila
Kamila Vejdělková

příloha

obec rudník: Schválený rozpočet
příjmy

výdaje

Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

4500000

Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.č.

70000

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.

400000

Daň z příjmů právnických osob

5000000

Daň z příjmů právnických osob

0

Cestovní ruch
Ost.neinvestiční transfery
Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem: Cestovní ruch

Pohoštění

25000

6200

Věcné dary

20000

8000

Celkem: Ostatní záležitost kultury, církví
a sděl. prostředků

14200

Silnice

Daň z přidané hodnoty

8500000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Poplatek za komunální odpad

1030000

Nákup materiálu jinde nezařaze

120000

Nákup ostatních služeb

700000

Opravy a udržování

700000

Poplatek ze psů

45000

Poplatek za lázeňský nebo rekreaci

50000

Poplatek za užívání veřejného
Poplatek ze vstupného

500
4000

Poplatek z ubytovací kapacity

20000

Poplatek za provozovaný výherní hrací př.

150000

Odvod výtěžku z provozování loterií

100000

Správní poplatky

50000

Daň z nemovitostí

1500000

Splátky půjč.prostředků od obyvatel
Neinv.přij.transfery z

50000
1111400

Neinvestiční přijaté transfery
Převody z vlastních fondů
Převody z rozpočtových účtů
Celkem

60000
0
1600000
24240900

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

230000

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

230000

Pitná voda
Příjmy z úroků (část)

1000

Celkem: Pitná voda

1000

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

40000
40000

Využití volného času dětí a mládeže

Celkem: Silnice

50000

1570000

Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na dopravní územní obslužnosti

20000

Stavby

50000

Celkem: Provoz veřejné silniční dopravy

70000

Pitná voda
Služby peněžních ústavů

500

Celkem: Pitná voda

500

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Budovy, haly a stavby

1000000

Celkem: Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly

1000000

Nákup ostatních služeb

45000
150000

Neinvestiční příspěvky

2400000

Celkem: Základní školy

2595000

Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje

12000

Nákup materiálu jinde nezařazený

15000

Nein. transfery nezisk. org.

11000

Celkem: Činnosti knihovnické

38000

Ostatní záležitosti kultury

Přijaté neinvestiční dary

30000

Ostatní osobní výdaje

12000

Celkem: Využití volného času dětí a mládeže

30000

Celkem: Ostatní záležitosti kultury

12000

Bytové hospodářství
Příjmy z úroků (část)

400

Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní
dědictví

Celkem: Bytové hospodářství

400

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

Pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků

30000

Celkem:Pohřebnictví

30000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20000

Nákup materiálu jinde nezařazený

20000

Nákup ostatních služeb

45000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek / nákup
z darů na hřiště

200000

Celkem: Využití volného času dětí a mládeže

285000

Bytové hospodářství
Potraviny

1000

Služby peněžních ústavů

1000

Opravy a udržování

1500000

Budovy, haly a stavby

9000000

Celkem: Bytové hospodářství

10502000

Veřejné osvětlení
Elektrická energie

10000
550000

Nákup ostatních služeb

80000

Opravy a udržování

50000

Budovy, haly a stavby

200000

Celkem: Veřejné osvětlení

890000

Pohřebnictví
Opravy a udržování

150000

Ost. nein.transfery obyvatelstvu
Celkem: Pohřebnictví

60000
210000

Územní plánování
Nákup ostatních služeb

50000

Celkem: Územní plánování

50000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
30000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

30000

Ost.neinvest.transfery

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

150000

100000

Celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů

150000

PŘÍJMY CELKEM

Využití volného času dětí a mládeže

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Příjmy z poskytování služeb a

150000

150000

100000

100000

Celkem: Činnost místní správy

Celkem: Ostatní tělovýchovná činnost

100000

Celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků

150000

150000

45000

Nákup ostatních služeb

Příjmy z úroků (část)

Budovy, haly a stavby

Ostatní osobní výdaje

Sběr a svoz komunálních odpadů

Činnost místní správy

Ostatní tělovýchovná činnost

Nákup materiálu jinde nezařazený

Základní školy
Opravy a udržování

210000

Celkem: Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

11500
116500

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

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

Ostatní osobní výdaje

60000

Nákup materiálu jinde nezařazený

Nákup materiálu jinde nezařazeny

10000

Nákup ostatních služeb

30000

Nákup ostatních služeb

24.872.300,00
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45000
120000

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI NA ROK 2O13

na rok 2O13

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

100000

Ostatní osobní výdaje

Monitoring ochrany ovzduší
Nákup ostatních služeb
Celkem: Monitoring ochrany ovzduší

2500
2500

Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje

10000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

20000

Nákup ostatních služeb

1250000

Celkem: Sběr a svoz komunál. odpadů

1310000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40000

Nákup materiálu jinde nezařazeny

35000

Pohonné hmoty a maziva

85000

Služby peněžních ústavů

30000

Nákup ostatních služeb

100000

Opravy a udržování

35000

Dopravní prostředky

450000
775000

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Budovy, haly a stavby

3000000

Celkem: Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče

3000000

Ochranné pomůcky

10000

Nákup materiálu

25000

Studená voda

1000

Elektrická energie

50000

Pevná paliva

15000

Pohonné hmoty a maziva

35000

Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné (tuzemské i zahraniční
Celkem: Pož. ochrana – dobrovol. část

8000
20000
5000
15000
130000
2000

321000

750000

Povin.pojistné na soc.zabezpečení

130000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

68000

Služby pen. ústavů

14000
962000

bankovní poplatky

15000

CELKEM:

15000

VÝNOSY
výnosy z prodeje služeb

40000

výnosy z pronájmu

30000

Povinné pojistné na úrazové pojištění

30000

Ochranné pomůcky

20000

CELKEM:

71000

1000

výsledek

56000

Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazeny
Studená voda

úroky

1000

28000

pozemky – náklady

150000

ostatní služby – pozemky

2400

CELKEM:

2400

70000
8000
320000

pozemky – výnosy
Výnosy z pronájmu

115000

CELKEM:

115000

pozemky – výsledek

112600

Pohonné hmoty a maziva

80000

Služby pošt

40000

lesy – náklady

100000

Spotřeba materiálu

150000

opravy cest

200000

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

80000
210000
60000

Nákup ostatních služeb

450000

Opravy a udržování

200000

Programové vybavení

120000

Cestovné (tuzemské i zahraniční
Pohoštění

15000
4000
20000

Platby daní a poplatků státním

10000

Ostatní neinvest.transfery obyvatel

60000

Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem: Činnost místní správy

60000
6995000

Pojištění funkčně nespecifikované

ostatní služby – les

1150000

mzdové náklady – les

242000

Zákonné sociální pojištění

61000

Zákonné sociální pojištění

22000

CELKEM:

1825000

lesy – výnosy
výnosy z prodeje dřeva

1800000

CELKEM:

1800000

lesy – výsledek:

-25000

vodovod – náklady
Spotřeba materiálu

20000

opravy vodovodu

100000

CELKEM:

120000

vodovod – výnosy
Výnosy z pronájmu

250000

Služby peněžních ústavů

150000

CELKEM:

250000

Celkem: Pojištění funkčně nespecifikované

150000

vodovod – výsledek:

130000

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

200000

Převody vlastním rozpočtovým ú

1400000

Celkem: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1600000

VÝDAJE celkem

33 123 700

FINANCOVÁNÍ

Odměny členů zastupitelstev ob

Činnost místní správy

928000

316000

Zastupitelstva obcí

Celkem: Zastupitelstva obcí

40000

Povinné pojistné na veřejné zdrav.

Nein. transfery obcím

Požární ochrana – dobrovolná část

3570000

Povin.pojistné na soc.zab.

Elektrická energie

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Celkem: Péče o vzhled obcí a v. zeleň

Platy zaměstnanců

byty a nebyty – náklady
spotřeba materiálu

150000

spotřeba vody

300000

spotřeba plynu

1000000

spotřeba el.

300000

opravy bytů a nebytů

975000

ostatní služby-byty, nebyty

300000

mzdové náklady-MO

200000

zákonné SP MO

Změna stavu krátkodobých prostředků

9602500

zákonné ZP MO

Uhrazené splátky dlouhodobých

-1351100

CELKEM:

FINANCOVÁNÍ celkem

8 251 400

52000
18000
3295000

byty a nebyty – výnosy
Výnosy z pronájmu

4300000

CELKEM:

4300000

byty a nebyty –výsledek

1005000

zisk z plánu hospodářské činnosti

1 278 600

Pro RN připravili Jiří Jirásek a Ludmila Rodrová
příloha

