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DEN PO NOCI, KDY SE ŽENILI VŠICHI ČERTI
Deštivý květen vystřídal lijákový červen. Noc ze soboty na neděli
(z 1. na 2. června) byla kritická.
Hlubokou tmu rozřízl někdy nad
ránem svit reflektorů, kvílení sirény a hlas z megafonu oznamoval upozornění na blížící se povodňovou vlnu na jindy klidných
potocích, možná říčkách, které
kopírují hlavní silnice a protékají
obcí. Voda postupně nabírala na
síle a její cestu doprovázel zlověstný hukot. Potoky se vylévaly
ze břehů a hledaly si nová, širší
koryta. Nikdo nemohl vědět, jestli
se jedná o začátek, vrchol či konec. Brzy se ale potvrdilo to první
a lidé jen s údivem a bezmocně
zírali na řádění vodního živlu. Ten
na svém tažení bral všechno, jako
zuřivý a pomatený zloděj. Kůlnu,
skleník, kapličku na plyn, auto,

garáž, dříví, stavební materiál,
domácí spotřebiče, zahradní i jiný
nábytek, bazén, strom, lávku,
židli, plot, popelnici – a doplňte
si podle svého. Voda kulminovala
někdy dopoledne a zoufalí diváci
jen pozorovali, jak si hladina zapisuje rekordní výšky na fasádách
domů, vstupních schodech, na
dopravních značkách. Zatopené
domy, zahrady i silnice, nebezpečné sesuvy půdy dělaly jizvy na
krajině. Čas jako kdyby se zastavil. Spoušť, apokalypsa, konec
světa, prst boží… Člověk se nemůže zbavit otázek typu – Proč?
Kde se ta voda bere? Přišel snad
soudný den?
Postáváme a posedáváme se
sousedy na verandě a pozorujeme povodeň v Rudníku v přímém
přenosu. Na zaplavené silnici pro-
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jíždí jakoby bez cíle traktor. Tam
a zpět, tam a zpět. Jeho masivní
kola čeří hladinu jako ledoborec.
Stejně splašeně se chová nějaký
zaběhlý pes. Nahoru, dolů kličkuje už mezi tak kličkujícími automobily. Závažnost situace podtrhují přelety vrtulníků. Hasiči se
zastavili s cisternou přímo před
námi, posádka vyskákala a muži
v pracovním navigují v tom jezeru řidiče za volantem a informují
se na problémy u lidí. Holinky
nejsou k ničemu, voda sahá nejdříve po kotníky, pak po kolena,
po pás. Řidiči jsou v pasti, silnice na Hostinné je uzavřena. Ale
nejhůře jsou na tom lidé z chalup
kolem potoků, přijíždějí i chalupáři prohlédnout si tu zkázu. Jedni sepisují škody, druzí začínají
bezmyšlenkovitě uklízet, někteří

jako kdyby nechtěli věřit vlastním
očím a nechtěli si přiznat krutou
pravdu. Dopoledne šok, oběd se
nekoná, pak úklid – a topit. Ale
čím začít, když nejde ani elektrický proud. Lidé korzují po silnici,
kroutí hlavami, fotí. Postávají ve
skupinkách a ani navzájem moc
nemluví. Slova nemají cenu, věty
jen jitří rány. Solidarita je přednější než minulé spory.
Podvečer se vleče. Ospalý čas
probudí příjezd televizního zpravodajského štábu. Večer vidíme
na obrazovce Romana, Jardu… To
my šťastnější, kteří jsme nedostali
plnou ránu. Jiní jsou na tom hůře
a brzy jdou spát. Třeba na půdu,
protože postel, válendy, přikrývky
a mnohé ostatní je zničeno. Jen
život jde dál!
Václav Chadraba
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radnice
Vážení přátelé, původně jsem
měl připraven
úplně jiný úvodník – dopsal
jsem ho v době,
kdy jsem se
chystal odjet na
svou dovolenou
a řešil jsem s Jirkou Stuchlíkem
jeho působení
na OÚ v roli místostarosty, v době mé nepřítomnosti nevyššího představitele naší obce.
Jednalo se čistě o formální předání úřadu,
protože po dobu mé nepřítomnosti ho žádné
větší úkoly nečekaly. Jenže ouha, člověk míní
a příroda mění. V sobotu během večera, když
mi začaly chodit z ČHMÚ výstražné smsky,
jsem začínal tušit průšvih. Ten se mi hned
druhý den potvrdil, po několika telefonech
s Jirkou Stuchlíkem a podrobném průzkumu internetu. Prakticky okamžitě jsem začal
řešit svůj návrat zpět do ČR. Ono okamžitě
ve skandinávských podmínkách znamenalo
až za dva dny, jelikož nejbližší letiště bylo cca
500 km vzdáleno a trajekty nasmlouvané dopředu, nicméně do Rudníku jsem se dostal
v noci na pátek 7.6. Ta spoušť, kterou jsem
viděl, předčila mé očekávání. Vrátil jsem se
ovšem do skvěle fungujícího týmu lidí, který v tomto neštěstí držel všechny lidi „nad
vodou“ a troufám si říct, že opravdu nic nezanedbal a nemůže být v Rudníku člověka,
který mi toto tvrzení vyvrátí. Aby takový tým
mohl tak skvěle fungovat, potřebuje koordinátora, nebo chcete-li hlavu a tím byl právě
pan místostarosta. I takhle nějak může obyčejný záskok skončit. Poděkovat za skutečně
maximální nasazení chci ale i všem pracovníkům OÚ a zastupitelům obce, kteří neváhali a někteří prakticky ihned začali s prací
pro obec. Úplně první byl Jirka Šedivý, Václav Jindra, Mirka Šmahelová, Vašek Lhota
a Jirka Vondrák. Ostatní se k nim vzápětí
přidali a zjišťovali celkové škody. Na základě
škod zjištěných právě zastupiteli, Rada obce
začala přerozdělovat prvotní pomoc v podobě 10 tisíc na zasaženou nemovitost. Jedná
se z velké části o peníze ze sbírek od občanů,
firem, měst a obcí z celé republiky. Dále bych
chtěl moc poděkovat dobrovolníkům z řad
občanů Rudníku, je hrozně těžké jmenovat
a přitom na někoho nezapomenout – oni
vědí, koho mám na mysli a já jim fakt moc
děkuji. Vážení přátelé, vše špatné jednou
skončí a zase bude dobře. Voda už opadla,
bláto se na většině území odklidilo a počítají
se škody. Říká se, že vše špatné je k něčemu
dobré a třeba za pár měsíců, či let bude Rudník vypadat lépe, než vypadal před povodní.
Co konkrétního ale přinesla povodeň pro
mne osobně? Obrovskou zkušenost a lekci
z mezilidských vztahů. Pocit, že na všechno
najednou nejsme sami, že stále ještě existují
lidé, kterým utrpení ostatních není lhostejné. V dnešní době, kdy na nás z médií srší
samá negativa tito lidé to zlo několinásobně
převáží a i když v Rudníku nikdy předtím nebyli, pomáhají. Na druhou stranu se najdou
lidé, ve kterých ono bahno a nejen z povodní
zůstane navěky.
S přáním pokud možno klidného léta
Aleš Maloch, starosta obce
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Vážení spoluobčané, ani jsem o to nějak
zvláště nestál, ale dostál jsem významu slova
a funkce MÍSTOstarosta. Ve čtvrtek 30. května jsem se s Alešem sešel na jednání honební
společnosti Rudník v hospůdce U Petry, kde
jsme si i neformálně předali kompetence pro
řízení obce. Ani ve snu by mě nenapadlo, že
si to řízení za krátkou chvíli na tolik ,,užiji“
(řečeno obrazně). Celé to začalo několika telefonáty s Jirkou Jiráskem ohledně špatného
výhledu počasí. Aniž by jeden z nás cokoliv
tušil, dohodli jsme se v 17 hod, že vyhlásíme
SDH Arnultovice JPO III pohotovost s tím,
že nás budou informovat o stavu průtoků
v potocích ve 20 a 24 hod. O této skutečnosti
byla informována i povodňová komise obce.
I přes vytrvalý déšť bylo hlášení stavu potoků ve 24 hod v rámci bezpečných mezí. Že se
asi něco bude dít vyšlo z první SMS, kterou
nám automaticky zaslal InfoKanál v 1:32
hod. Vzhledem k tomu, že jsem tuto službu
automatického zasílání nastavoval, zajímalo
mě, jak moc pravdivá může být tato zpráva
o EXTRÉMNÍM OHROŽENÍ. Šel jsem se
tedy podívat na stav potoka v Terezíně a hned
jsem pochopil. V 2:45 jsem už z OÚ obvolával členy povodňové komise, aby co nejrychleji dorazili na OÚ. Ve 3:15 hod byl vyhlášen
II povodňový stupeň. Hasiči dostali pokyn
spustit sirény a začali vyzývat lidi k evakuaci
od potoků. Situace v Rudníku byla nahlášena
na všechna místa dle povodňového plánu. Na
hlášení obecního rozhlasu bohužel nedošlo,
protože na OÚ vypadl el. proud. Evakuace od OÚ byla už hodně komplikována. Společně s Jirkou Šedivým jsme odjeli na radlici
nakladače. Jirka Jirásek, jako správný tajemník, hájil pozici na OÚ. Posléze se ukázalo,
že to nebylo špatné rozhodnutí. Stal se na čas
důležitým článkem při určování popisných
čísel pro záchranáře a organizování pomoci.
Začal boj s časem, velkou vodou a následně
s odklízením škod. Více se rozepíši v připravovaném speciálním čísle RN, které bude jen
o povodni. V sobotu 8. června jsem předával
opět řízení obce do rukou Aleše. Bohužel ne
v takovém stavu, jako on ji předával mně.
Časem se určitě ukáže, že vše zlé a špatné je
k něčemu dobré, a tak i možná jednou budeme říkat, že povodeň v roce 2013 naší obci
pomohla.
Ještě bych zde rád objasnil situaci ohledně
nařčení z rasizmu. Určitě jste zaregistrovali
nějaký ten článek či reportáž o diskriminaci
pana Heráka z Trutnova obcí Rudník potažmo mojí osobou. Nařčení je postaveno na
tvrzení pana Heráka, který nebyl pozván na
odklízení škod. Stejně jako několik ostatních
firem nabízel pan Herák v prvních dnech pomoc. Vše probíhalo na základě telefonů a zapsání si kontaktů na firmy nabízející techniku. Pan Herák jako jediný požadoval osobní
schůzku (s předložením své nabídky). Nebyl
důvod mu ji odmítnout s tím, že mám hromadu práce a času na jednání moc není. Po
osobním setkání před poštou, kdy jsem mu
stejně jako do telefonu poděkoval za nabídku s tím, že pokud bude potřeba, tak se ozveme, dorazila SMS, že jsem rasista. Jenže to,
že je někdo Rom, nepoznáte z telefonu, ale
při osobním jednání to jaksi popřít nelze.
A právě na té vynucené osobní schůzce je postaveno nařčení z rasizmu. Co ale pan Herák
při prodávání mediím ve své verze rasizmu
neuvádí, je několik zásadních faktů: obec

s prací pana Heráka má velmi špatné zkušenosti; v obci už před jeho nařčením z rasizmu pracovalo 10 Romů; odmítnutých firem
s nabídkou práce a techniky bylo několik
a dovolím si tvrdit, že to byly výhradně „bílé“
firmy. Prostě nařčení z rasizmu, postavené
na domněnce pana Heráka, že když nabízím
zdarma (slovo zdarma, při rozhovoru nepadlo ani jednou) pomoc a někdo ji nechce
a je ještě k tomu bílý, tak jde o diskriminaci a rasizmus, je úplně zcestné. Zvažujeme
žalobu na pana Heráka na ochranu dobrého
jména obce a já osobně pro poškození jména
a dobré pověsti veřejného činitele.
Jiří Stuchlík
místostarosta obce

Povodeň 2. 6. 2013
v číslech
Vytopené domy (obytné části)...106
Zatopené sklepy...........................73
Sesuvy půdy.......................... cca 50
Zborcené mosty.............................5
Zborcené lávky...............................2
Poškozené mosty..........................22
Poškozené komunikace..... 8 422 m
Výpis událostí z povodňové knihy:
1. 6. 2013, 17:00 – zahájena hlídková
činnost na tocích (SDH Arnultovice –
JPO III)
2. 6. 2013, 2:00 – zahájeno nepřetržité monitorování toků (SDH Arnultovice – JPO III)
2. 6. 2013, 3:15 – vyhlášen II. SPA,
svolána povodňová komise
2. 6. 2013, 3:45 – vyhlášen III. SPA,
výpadek el. proudu v části obce
2. 6. 2013, 11:10 – odvolán III. SPA,
II. SPA trvá
2. 6. 2013, 13:00 – odvolán II. SPA,
I. SPA trvá
2. 6. 2013, 17:00 – odvolán I. SPA
9. 6. 2013 – vyhlášen II. SPA Ústřední
povodňovou komisí
10. 6. 2013 – odvolán II. SPA Ústřední povodňovou komisí
Od 2. 6. do 5. 6. 2013 – nepřetržitý
provoz obecního úřadu, následně pak
do pozdních nočních hodin.
První humanitární pomoc v Rudníku
– pondělí 3. 6. 2013 dopoledne od nadace Člověk v tísni.
První finanční dar obci na likvidaci
povodní předal chalupář z Arnultovic
pan K. již 3. 6. 2013.
První obec, která dorazila do Rudníku
s humanitární pomocí byla obec Spojil u Pardubic, a to v úterý 4. 6. 2013.
V nejkritičtější dny pomáhalo v obci
více než 130 dobrovolníků denně.
Prvotní finanční pomoc občanům postžených povodní ve výši
10 000 Kč byla schválena radou obce
dne 11. 6. 2013 pro 61 domácností
a dne 24. 6. 2013 pro 36 domácností.

Foto: Anděla Veselá
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Občanské průkazy
Doklady potřebné pro vydání
občanského průkazu

 První občanský průkaz: rodný list,
doklad o státním občanství ( osvědčení
o státním občanství), pouze v případě
pochybností o státním občanství, nebo
po ukončení trvalého pobytu v cizině, po
nabytí státního občanství, nebo občan bez
trvalého pobytu na území republiky
 Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech (bez poplatku):
Povinností občana, který má trvalý
pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu
nejdříve v den dovršení 15 let věku tak,
aby občanský průkaz byl vydán bez
správního poplatku, a nejpozději do 30
dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se
občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším
předstihu, občanský průkaz bude vyroben
před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let. Z toho vyplývá, že
občan, který nebude mít v den dovršení 15
let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby
o vydání občanského průkazu požádal.
 Další občanský průkaz: postačí dosavadní platný občanský průkaz.
 Při ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu: potvrzení o občanském
průkazu ( vydává úřad u něhož občan
ztrátu občanského průkazu nahlásí), občan je současně povinen prokázat svou
totožnost. Ta se zpravidla prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, anebo
jiným hodnověrným způsobem ( řidičský
průkaz, matriční doklad).
Fotografii občan k žádosti nepřikládá, neboť si ji úřad příslušný k vydání
nového občanského průkazu pořizuje
sám (ve fotokabince).
Údaje zapisované
do občanského průkazu

 Jméno, příjmení, datum narození,
místo narození, pohlaví, státní občanství, rodné číslo, trvalý pobyt, rodinný
stav, partnerství, úřední záznamy, skončení platnosti, číslo a datum vydání,
označení úřadu ( který občanský průkaz
vydal ), podoba občana, podpis občana
 kontaktní čip s elektronickým podpisem ( pouze občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji a elektronickým čipem)
 nepovinné údaje – titul
Neuvádí se již rodinný stav a partnerství, pokud občan prohlásí, že si
zápis těchto údajů do občanského
průkazu nepřeje, dále zákaz pobytu
a omezení nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Doba platnosti
občanského průkazu

 Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s elektronickým čipem nebo
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Cestovní pasy
bez el. čipu:
5 let – občanům mladším 15 let
10 let – občanům starším 15 let
 Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů:
1 měsíc – z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
nebo výkonu volebního práva
6 měsíců – z důvodu závady na zařízení
nebo výrobní technologii, anebo v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné
události nelze vydávat elektronické občanské průkazy
3 měsíce – po nabytí státního občanství
Skončení platnosti
občanského průkazu

 Ze zákona: uplynutím doby platnosti, pozbytím státního občanství České
republiky, úmrtím, nabytím právní moci
rozhodnutí o rušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášením ztráty, odcizení
a zničení
 Rozhodnutím obecního úřadu
obce s rozšířenou působností: poškozené a nesprávné údaje, porušení celistvosti, neoprávněně provedené změny,
podstatná změna podoby
Podání žádosti
o vydání občanského průkazu

 Kde: u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (pro naše
občany je většinou příslušný, podle místa trvalého pobytu, Městský úřad Vrchlabí)
 Kdo: občan osobně, popř. prostřednictvím jiné osoby (na základě plné
moci) nebo elektronicky (platí od roku
2013) za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům opatrovník.
Převzetí občanského průkazu

 Kde: u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
 Kdo: občan osobně, za dítě mladší
15 let zákonný zástupce, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
opatrovník.
Správní poplatky

– vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let /dětský OP/ – 50 Kč
– vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
el. čipem – 500 Kč
– odblokování elektronické identifikace občanského průkazu – 100 Kč
– vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za občanský průkaz ztracený, poškozený, zničený,
s neoprávněnými zápisy – 100 Kč
– občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
– 100 Kč
– občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce – 100 Kč.

Doklady potřebné k vydání
cestovního pasu se strojově
čitelnýmí údaji a nosičem dat

 Vydání prvního cestovního pasu
pro nezletilého:
– Do 15 let: rodný list, oddací list rodičů ( popř. rodné listy rodičů), občanský průkaz zákonného zástupce
– rodiče
– 15–18 let: občanský průkaz, popř.
rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce
– Za nezletilého do 15 let podává
žádost o vydání cestovního pasu
a přebírá vyhotovený doklad zákonný zástupce.
– Občan od 15–18 let – musí mít
souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního pasu.
– Další cestovní pas: platný občanský
průkaz + dosavadní pas, pokud je
Fotografii občan k žádosti nepřikládá, neboť si ji úřad příslušný k vydání nového cestovního pasu pořizuje sám (ve fotokabince).
 Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů (rychlopasy):
doloží se stejné doklady jako u cestovního pasu se strojově čitelnými údaji +
2 fotografie 35 x 45 mm (ty předkládá občan).
Doba platnosti cestovního
pasu

 Cestovní pas se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat:
5 let – občanům mladším 15 let
10 let – občanům starším 15 let
 Cestovní pas bez strojově čitelných údajů:
půl roku – občanům mladším 15 let
půl roku – občanům starším 15 let
Podání žádosti o vydání
cestovního pasu

 Kde: Městský úřad Vrchlabí
Převzetí cestovního pasu

 Kde: Městský úřad Vrchlabí
Správní poplatky:

– vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat –
600 Kč
– vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji občanům mladším
15 let – 100 Kč
– vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů – 1500 Kč
– vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů občanům mladším 15 let – 1000 Kč
– osvědčení o státním občanství –
100 Kč (pokud je zapotřebí ho
k žádosti o vydání cestovního pasu
přikládat)
Jana Janovská, matrika

Přehled investičních akcí v roce 2013
1 Veřejné osvětlení
Po průtazích s dodavatelem stavebních prací na realizaci výstavby veřejného osvětlení „Na
Rafandě“ jsme byli nuceni zvolit
jinou firmu. Nyní jsou již nainstalována světla včetně kabeláže
a doufám, že kdokoliv v tomto
úseku prochází v nočních hodinách, tak nové osvětlení ocení.
Dále bych Vás ještě rád informoval o rozsáhlejší akci a to o kompletní rekonstrukci veřejného
osvětlení a rozhlasu v Terezíně,
spojenou s rekonstrukcí vedení ve správě firmy ČEZ. Během
měsíce dubna proběhlo několik
jednání s projektantem zastupující ČEZ, následně i se stavebním
úřadem a je již zažádáno o sta-

vební povolení. Samotná realizace však bude záležet na firmě
ČEZ, na jejím stanovení priorit,
případně rozdělení finančních
prostředků…
2 Opravy komunikací
Stejně jako každý rok, tak i v tom
letošním, se za ušetřené finanční
prostředky na zimní údržbě pokusíme opravit některé úseky cest
v našem majetku. K dnešnímu dni
jsou zaasfaltovány nejhorší výtluky
v úseku Bělidlo – Lázně Fořt, zbývá ještě ošetřit praskliny částečným
penetračním nástřikem. Dále proběhlo výběrové řízení na rozsáhlejší
opravu komunikací, které vyhrála
firma U-stav ck, s. r. o. Je připravena
k podpisu smlouva o dílo, obsahují-

cí zpevnění celkového povrchu cesty
a provedení plošného penetračního
nástřiku u bývalých stateckých domův tzv. Rafanda. Rozšířena bude
i parkovací plocha u základní školy.
Kromě spousty drobnějších oprav
cest a propustí nás čeká i oprava
mostu v Arnultovicích u č.p. 37
(p. Steffan, dříve pan Černý), kde
došlo k pohybu panelových dílců
a je potřeba provést jejich zpětné
usazení v kombinaci s instalací zábran, aby se takové poškození již
neopakovalo..
3 Dodatečná kolaudace kabin na fotbalovém hřišti a jejich
částečná rekonstrukce
V minulém vydání RN jsem načal
problém týkající se dosud nezko-

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

laudovaného zázemí na fotbalovém hřišti v Terezíně. V současné
době jsou vyhotoveny projektové
dokumentace na rekonstrukci
sociálního zařízení pro veřejnost
a na rekonstrukci kompletní (šatny, hospoda, WC, sklad na nářadí, klubovna) elektroinstalace.
Zbývá tedy ještě získat potřebná
povolení dotyčných orgánů jako
jsou hygiena, stavební úřad atd.
Pokud se nevyskytnou nějaké
komplikace, tak během podzimu
bychom mohli znát zhotovitele
této akce. Ten bude stanoven výběrovým řízením.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO

Během srpna zamýšlí obec vydat speciální povodňové číslo Rudnických novin. Zde bude prostor
pro Vaše poděkování a názory či postoje k povodni.
Termín pro odevzdání příspěvků je do 19. července
na email: obec@rudnik.cz nebo adresu OÚ. Nově
je možnost i přes SMS ve tvaru P mezera TEXT
a odeslat na číslo 499 440 201.
(red)

Další změny
na obecním úřadě
Od 1. 4. 2013 byla v rámci dlouhodobé koncepce organizace činností na obecním úřadě přijata další změna,
která ulehčí platební styk občanů s obcí. Mnoho z Vás jistě
zažilo situaci, kdy jste jeden poplatek hotovostně uhradili na Majetkovém odboru OÚ a další poplatek jste byli
nuceni jít zaplatit na hlavní budovu OÚ. Tento nelogický
postup byl způsoben účetním rozdělením činností obce
na činnosti hlavní a hospodářskou, kdy majetkový odbor
spravoval pokladnu pro činnost hospodářskou a odbor
správní pro činnost hlavní. Od začátku dubna spravují odbory pokladny pro oba druhy činností, a tak můžete platby
směřující obci hotovostně uskutečnit v kterékoliv pokladně obecního úřadu. Doufám, že tuto změnu uvítáte a při
nejbližší příležitosti i využijete.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu
se do přírody nedostává velké množství
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton),
které se díky recyklaci dají znovu využít?
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www.elektrowin.cz

Územní plán obce
Dne 13. 2. 2013 vydal pořizovatel (MěÚ ve Vrchlabí) v souladu s ust. § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon,
resp. jeho novela), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhlášku o možnosti nahlédnutí do Návrhu ÚP obce
Rudník a do Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Návrhu ÚP obce Rudník. Vyhláška byla vyvěšena od
19.2. do 4.4. Do 45 dnů od vyvěšení mohli občané podávat své námitky a připomínky.
Sumář námitek, připomínek a vyjádření od občanů,
okolních obcí a všech zúčastněných orgánů k Návrhu ÚP
nyní posuzuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
K aktualizovanému Návrhu proběhne na podzim t.r. veřejné projednání s občany obce. Přesný termín veřejného
projednání bude uveřejněn na úřední desce.
Olga Hájková
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kronika

SAMÁ VODA, SAMÁ VODA
(Povodně 2000 v Rudnických novinách)
… Určitě po dlouhá příští léta
nezapomeneme na březnovou
povodeň, která nám ukázala, že
k přírodě se nemůžeme stavět
zády. Ukázala nám, kde je skutečné záplavové pásmo, kde lze stavět další domky. Také nám však
ukázala na mnohé nepořádky
ukládané v blízkosti břehů. Náprava těchto věcí bude v pravomoci povodňové komise.
Povodeň nadělala mnoho škod
jak na soukromém, tak na obecním majetku. Mohli jsme nechat
v šuplíku naše záměry připravené
jako akce letošního roku a opravovat cesty i mosty. Nenašel by

se podél toků jediný most, který
zůstal nepoškozen. Škody na
obecních cestách a mostech byly
odbornou firmou vyčísleny na
více než 13 milionů Kč. Jen díky
tomu, že jsme s mapováním škod
a jejich odstraňováním začali
ihned v dalších dnech, podařilo
se nám část škod odstranit a profinancovat z tzv. rychlých peněz
ze státního rozpočtu. Opravy, ať
z peněz obce či z pojištění, probíhaly po celý zbytek roku. Bohužel, nestihli jsme opravit, vlastně
nově vystavět, most proti fotbalovému hřišti na potoce Čistá. Jelikož Lesy ČR neprojevily zájem

o společnou opravu poškozeného
mostu na cestě do lesa, vystaví
obec sama nový most o menší
nosnosti. To si však vyžadovalo
odkoupit potřebný pozemek, nechat zpracovat projektovou dokumentaci a požádat o stavební
povolení. Práce na tomto mostě
začnou na jaře příštího roku…
Mosty a cesty jsme řešili mnohokrát, zejména v tom jejich
prvním slova smyslu, ale já bych
chtěl o nich hovořit i z jiného pohledu, a myslím, že ne méně potřebného. Dnes, když píši tento
článek, je pokládána mostovka
ke koupališti. Velkým problé-

mem je, že obec nemá finance,
aby provedla urychlenou opravu
dalších mostů a to i v místech
velmi potřebných, protože není
zajištěn přístup k některým domům. Jedná se třeba o skupinu
domků za potokem proti koupališti, nebo domky v Javorníku za
pilou pana Flégla.
V těchto případech je nutné,
aby obec spolu s občany řešila
problém zaviněný povodní, totiž
to, že poškozením obecních cest
a mostů byl narušen přístup lidí
k lidem…
Z Rudnických novin z roku 2000

činnost SDH arnultovice
V tomto článku bych chtěl trochu nastínit a zviditelnit činnost SDH Arnultovice a vzájemné spolupráce s obecním
úřadem Rudník.
Od nového roku 2013 uběhlo
již pět měsíců a v hasičské knize
brigád se naskupilo už 166 odpracovaných hodin na veřejných
a obecních prostranství a budovách, nemluvě o dalších hodinách
JPO 3, které se týkají oprav a údržbě požární techniky.
Již po trochu opadlém sněhu,
kdy se dalo pracovat i venku, byla
první vlaštovkou brigáda na úklid
dřevníku a uhelny kdy se vše roztřídilo na patřičné sekce nahrubo,proběhla likvidace věcí, které
se dlouho přenášely s pocitem(ono se to jednou hodí) a věcí, co
nám nechala dřívější léta provozu
uhelnými kamny, např. sudy plné

mouru a uhelného prachu, který
nešel a nejde ve stávajících topidlech spálit jelikož by výmalba
byla nutná každou druhou akci,
která se koná.
Děkujeme obci Rudník za opětovnou instalaci prosklené vývěsky
na KD v Arnultovicích. Poslouží
nejen k uveřejňování novinek z oblasti požární ochrany, např. povinností majitelů rodinných domků či
chat z pohledu zákona o PO, ale
i k uveřejňování informací o bohaté činnosti našeho SDH.
Z naší další činnosti

Na požární stroj byla namontována nová, upravená vývěva
pro zvětšení sacího výkonu. Má
přinést dorovnání sil s okolními
hasičskými družstvy. Byli jsme
poslední, kteří tuto úpravu neměli.

Skupina požárníků provedla
pořezání a úklid polen potřebných pro vytápění celého kulturního domu. Jiná skupina vyčistila
příkopy podél silnice od bývalého
Texlenu po restauraci U Soudku.
Zbavila je všelijakých odpadků,
které přineslo zimní období.

Byl zhotoven kladkostroj na vytahování hadic k jejich vysoušení.
Po úspěšném odzkoušení hmotností těla našeho nového člena
SDH pana Kollára slouží dobře
svému účelu. Myslím že váha všech
zavěšených mokrých hadic nepřesáhne váhu našeho nového člena.
Tradičně jsme konali 30. dubna
dozor na akci „pálení čarodějnic.“
Na 1. máje jsme připravili tak
trochu recesistickou akci – prvomájový průvod s alegorickými
vozy. Směřoval od Bělidla do Arnultovic k hostinci U Soudku. Podle vyjádření zúčastněných i přihlížejících se akce vydařila.
Při oslavách 50. výročí otevření
nové ZŠ v Rudníku se naši členové
podíleli na organizaci parkování.
Závěrem

Výbor SDH děkuje všem svým
členům, sponzorům i ostatním
dobrovolníkům za úspěšné plnění
plánovaných projektů v roce 2013.
Michal Hronek
Starosta SDH Arnultovice
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Obnova kříže v Javorníku

aneb svědkové minulosti v „novém kabátě“
Potkáváme je denně při cestách
za prací nebo je nacházíme náhodně při procházkách do přírody.
Řeč je o němých svědcích minulosti – křížích, sochách, kapličkách...Při cestách hlavních i těch
zaniklých je jich roztroušeno,
často pod letitými stromy, několik desítek. Symbolizují zbožnost
předků i její úpadek. Přes tristní
stav většiny z nich spoluvytvářejí
nezaměnitelný kolorit naší obce
i okolní krajiny. Nutí k zastavení
a zamyšlení. Vnímavý poutník tak
často pocítí touhu vrátit památce,
která je jeho srdci blízká, její původní krásu a důstojnost.
Díky nadšení party lidí kolem
TJ Ski a s podporou obce a mnohých z Vás byl obnoven kamenný kříž na Pastvině „U Křížku“.
Není jediný, který se letos dočká
„nového kabátu“. Obec Rudník
byla úspěšná v rámci dotačního
Programu rozvoje venkova se
svou žádostí o finanční podporu na obnovu pohledově velmi
exponovaného kříže při odbočce z hlavní silnice do Javorníku.
Reprezentativní kříž nechal zhotovit místní soukromý stavitel,
otec Aloise Rückera, roku 1816
jako výraz zbožnosti a vztahu
k domovu i jako odkaz budoucím
generacím. Byl vystavěn z místního pískovce a bohatě vyzdoben

v barokním duchu. Na podstavci
kříže se nachází zlacený nápis
v kartuši. Nad nápisem je reliéfně
spodobněn sv. Jan Křtitel a nad
ním Beránek Boží. Mezi nimi byla
původně zavěšena kovová lucerna. Patu samotného kříže s vytesaným Ukřižovaným zdobí lebka
se zkříženým hnáty jako Memento mori. Na zadní straně podstavce je vytesán obtížně čitelný nápis
nesoucí informace o donátorovi
kříže (.....“im Jahr 1816 errichten.
Renovirt vom Sohn Alois Rücker
1857“). Kříž je obehnán kovovým plůtkem, kovářsky umělecky
tvarovaným. Památka se nachází
v zanedbaném stavu. Je znečištěna porosty mechů a lišejníků, reliéfy jsou zahlazené, chybí kovová
lucerna a některé kamenné části,
obvodový plůtek je zrezivělý a necitlivě opravovaný.
V zimních měsících došlo
k prořezání dvou lip, které kříž
obklopují. V letních nebo podzimních měsících budou probíhat vlastní restaurátorské práce.
Jednotlivé části kříže bude třeba
nově vyspárovat a ze spár odstranit zrezivělé železné klíny. Poté
opískováním odstranit nečistoty,
broušením znovu obnovit reliéfní
prvky a dosadit kamenné prvky
odlomené nebo chybějící a nakonec nabarvit a napustit kříž

čarodejnice

občerstvení. Bohužel stejně jako
loni se obecní májka nedožila
rána. Nastala osiřelá májová noc,
která umožnila zmizení májky,
lépe řečeno její přemístění k ohni
do Javorníku. Tak snad příští rok
už zůstane tam, kde má.
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viska památkářů, je tak připraven
pro další dotační příležitost.
Věříme, že každý obnovou znovu probuzený svědek minulosti
se stane skutečnou ozdobou naší
obce a inspirací pro zamyšlení
v dnešní uspěchané době.
Olga Hájková

Svatováclavské
slavnosti 2013

Tradičně 30. dubna ve večerních
hodinách byla, jak
velí tradice, upálena čarodějnice.
Stejně jako loni
byly v Rudníku
upáleny dvě čarodějnice.
Ta, která byla
upálena u obecního
úřadu, byla nejprve
obřadně přinesena
v čele lampiónového průvodu čarodějů a čarodějnic od
základní školy. Po
cestě k hranici byla
krátká zastávka před OÚ na tradiční vztyčení májky. Poté průvod
pokračoval k hranici, kde byla
čarodějnice řádně připevněna na
hranici a posléze upálena.
Pro všechny malé čaroděje
a čarodějnice by připraveny buřty, které si upekli na ohni a pro
dospěláky bylo připraveno tekuté

konzervačními roztoky zabraňujícími jeho opětovnému znečištění. Z kovového plůtku budou
odstraněny novodobé rohové jekly a svislé ozdobné prvky budou
přichyceny na nově vytvořenou
pásovinu. Poté budou jednotlivá
pole opískována a pozinkována.
Nově je třeba vyrobit také chybějící lucernu dle dobových analogií.
Obnova památky je předběžně
vyčíslena na 90 000 Kč, z čehož
50 400 Kč bude hrazeno z dotace.
Touto aktivitou snahy obce
o obnovu kulturního dědictví
nekončí. Začátkem tohoto roku
byla podána Královéhradeckému
kraji žádost o finanční podporu
na obnovu jedné z nejcennějších
a nejstarších sakrálních památek
v obci – barokní sochy sv. Jana
Nepomuckého při cestě ke kostelu sv. Václava. Ačkoli se tato
památka nachází v havarijním
stavu, jak konstatoval odborný
restaurátorský posudek, naše
žádost bohužel nebyla úspěšná.
Projekt, včetně kladného stano-

(red)

Vážení sousedé, i letos pro
Vás připravujeme oslavy při
příležitosti svátku sv. Václava,
patrona našeho kostela. Na základě kladných reakcí na Slavnosti loňské, za něž Vám děkujeme, chceme opět nabídnout
pestrý program pro všechny
věkové i zájmové kategorie –
od dechovky, přes program pro
děti, večerní zábavu, přednášky o historii obce až po koncert
v kostele. Těšit se tak můžete
například na Pozvičinku, Vrchlabský dixieland, folkový Listolet nebo Beatles revival.
K pestrosti Slavností můžete přispět i Vy. Uvítáme Vaše
nápady a zejména Vaši aktivní
účast. Stalo se milou tradicí,
že na Slavnostech přestavují
a nabízejí své produkty místní
výrobci. Pokud mezi ně patříte, rádi Vám dáme prostor.
Stejně tak bychom rádi rozší-

řili nabídku občerstvení. Vyzýváme tedy k účasti i provozovatele místních pohostinství.
V neposlední řadě se s prosbou o finanční spoluúčast
obracíme na možné sponzory,
bez jejichž pomoci je obtížné
zajistit kvalitní kulturní program. Předem děkujeme!
Za kulturní komisi obce
Olga Hájková
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nastaly nám prázdniny
Před nastávajícími prázdninami se děti těší především na
odpočinek od školy. Přesněji
od povinností, starostí, učení,
ranního vstávání a překonávání sebe samých u věcí, do kterých se jim nechce.
Období klidu si samozřejmě
zaslouží také rodiče a učitelé.
Ne vždy může být zmiňovaný
klid opravdu jen bezstarostný.
Dnešní děti tráví většinu času
u počítačů, buď hraním her,
nebo účastí na sociálních sítích.
O jejich riziku se vedou diskuse
na úrovni uživatelů i odborníků
na kyberšikanu a psychologii.
Přidává se názor dětských lékařů, zabývajících se životním stylem dětí a zkoumajících dopad
dlouhého sezení (často nesprávného) v uzavřeném prostoru.
Asi tušíte, k čemu mají výhrady.
Dobu a pokrok zastavit nedokážeme, ale určitě můžeme leccos
ovlivnit a ohlídat. Nebo alespoň
doporučit.

Při výběru počítačových her
dávejme přednost hrám, které
vedou k rozvíjení myšlení, postřehu, logiky a nových vědomostí. Vynechme hry s náplní agrese,
násilí, zabíjení. Je totiž psychologickými výzkumy dokázáno, že
do 12 let dítě málo rozlišuje mezi
realitou virtuální a skutečnou.
Moc bych se přimlouvala za
čtení knih, které vede k rozvíjení představivosti, obohacování
slovní zásoby i znalosti pravopisu a rovněž k soustředěnosti.
Ve škole mají děti možnost objednání knížek za zvýhodněné
ceny. Rovněž mohou navštívit
školní knihovnu, ale také knihovnu v DPS. Rodičům doporučuji knihu ADHD – 100 tipů pro
rodiče a učitele, kterou napsal
Wolfdieter Jenett a je praktickým pomocníkem při výchově nejen hyperaktivních dětí.
A zapomenout bychom neměli
ještě na jednu přirozenou, přesto
občas opomíjenou, aktivitu dětí
a tou je pohyb. A mají na výběr –

mateřská škola
Na konci školního roku jsme se
loučili s našimi předškoláky. Jako
každý rok jsme uspořádali pro rodiče a děti malou slavnost. Děti jsou
hrdé, že mohou rodičům předvést
vše, co už zvládnou a pasováním
na školáka se ještě více přiblíží okamžiku, kdy poprvé s taškou na zádech půjdou do školy.
Místo nich přivítáme ve školce
zase nové kamarády. Zápis do naší
mateřské školy proběhl 13. a 14.
května a přihlásilo se 32 dětí.
Jarní dny byly zatím dost chladné, přesto nám přinesly mnoho
zážitků. Předškoláci jezdili do bazénu v Jilemnici na předplavecký
výcvik. Děti z oddělení Myšek si
společně s rodiči zahrály s velikonočními zajíčky.
Malé Berušky zase přichystaly pro maminky besídku k jejich

svátku a děti od Sluníček chystají společné dobrodružství s rodiči
okolo školy s táborákem.
Výlet autobusem do Hostinného na Běh naděje se stal v naší
školce už stálou tradicí, proto pojem pomoc druhému a solidarita
není pro naše děti cizím pojmem.
Samozřejmě, že každým správným zakončením školního roku je
„týden radostí“. Letos jsme v jeho
rámci přivítali kašpárka Nazdárka z divadla Úsměv s pohádkou
Krakonošovy třešně a vypravili
jsme se na výlet do ZOO ve Dvoře
Králové a za panem lesníkem Lokvencem do Lesa Království.
Přejeme sobě i vám všem slunečné léto plné radosti a pohody.
Děti a učitelky MŠ

jízdu na kole, běh, procházky, ale
třeba také skákání přes švihadlo,
gumu nebo panáka. Že něco děti
ani neznají? Pak jsou prázdniny
tou nejlepší dobou, kdy začít.

Přeji všem pěkné dny zaplněné
činorodostí, protože věřte, že
není nic těžšího než nedělat vůbec nic.
Alice Kuhn-Gaberová

DESATERO K CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Nedůvěřuj každému, nedůvěřuj lidem, které neznáš.
Nezveřejňuj všem všechny své údaje.
Přidávej si toho, koho opravdu znáš.
Neváhej věci řešit hned, neboj se o tom mluvit.
Nevěř všemu, co se píše na internetu.
Mysli na důsledky svého jednání.
Nečiň jinému, co sám nemáš rád.
Nesnaž se na sebe za každou cenu upozornit.
Nedávej přednost internetu před reálným životem.
Nikomu nedávej přístup do svých účtů.
Čerpáno z výsledků evropského programu nenech sebou zametat!

PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY VE 3. a 4. ČTVRTLETÍ 2013
11. 3. Účast na okresním kole Soutěže v recitaci žáků I. stupně
v Trutnově
12. 3. Účast na okresním kole Soutěže v recitaci žáků
2. stupně v Trutnově
14. 3. –23. 5. Plavecký výcvik žáků MŠ, 1. , 2. a 3. třídy v rozsahu
10 lekcí v Plaveckém bazénu Jilemnice
15. 3. Přednáška a demonstrační ukázka obrněného transportéru OT 64 Skot prováděná členy Klubu vojenské
historie Jičín
19. 3. Účast žáků 6. –9. třídy na okresním kole fotbalového
turnaje Coca-cola školský pohár v Trutnově
19. 3. Okresní kolo soutěže ve zpěvu v Trutnově – mladší žáci
20. 3. Přednáška a beseda s názvem „Drogová závislost“ pro
6. –9. ročník mluvčím POLICIE ČR v Trutnově Udem
Ertnerem
20. 3. Okresní kolo soutěže ve zpěvu v Trutnově – starší žáci
27. 3. Okresní fotbalový turnaj v malé kopané starších žáků
Hostinné – naši žáci obsadili 3. místo
10. 4. Okresní kolo Biologické olympiády v Malých Svatoňovicích.
11. 4. Dějepisná a zeměpisná exkurze do Osvětimi pro žáky
6. –9. třídy
15. 4. Turnaj v přehazované – okresní kolo – starší dívky
17. 4. Hrabání luk na Bolkově – spolupráce s KRNAP
– 7. a 8. třída
19. 4. Projektový den „Den Země“
22. 4. Přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku
23. 4. Projektový den „Den knihy“ pro žáky 2. –5. ročníku
26. 4. Projektový den „Den knihy“ a „Pasování prvňáčků na
čtenáře“ pro žáky 1. a 9. ročníku
4. 5. Oslava 50. let založení současné školy
15. 5. Focení tříd
16. 5. 5. tř. výlet do Špindlerova Mlýna spojený s koupáním
v aquacentru
21. 5. Projektový den „Branný den“ a „Dopravní výchova“ ve
spolupráci s DDM Hostinné
4. 6. Divadelního představení „Krysař“ v Klicperově divadle
v Hradci Králové – žáci 7.–9. tř.
4. –5. 6. Výlet 5. třídy do Harrachova
7. 6. Koncert Pěveckého sboru pro rodiče v budově ZŠ
10. 6. –14. 6 Cyklistický kurz pro žáky 5., 6., 7., 8. a 9. třídy
13. 6. Výlet 1., 2. a 3. třídy do ZOO Liberec
14. 6. Výlet 3. třídy na Černou horu
19. 6. Výlet 6. třídy do Českého ráje
20. 6. Výlet 7., 8. a 9. třídy do Prahy
21. 6. Exkurze 7. třídy do ZOO Dvůr Králové nad Labem
25. 6. Výlet 4. třídy do Adršpachu

fotografie z akcí na www.zsrudnik.cz
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Osvětim
Letos jsme se rozhodli, že uspořádáme pro naše žáky výjimečnou akci
a naplánovali jsme exkurzi do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Zájem dětí byl obrovský,
a tak našemu „výletu“ nic nestálo
v cestě. Žáci byli dopředu obeznámeni
s problematikou 2. světové války a hrůzou jménem holocaust.
Doprovod dětem dělala paní učitelka
Dvořáková a pan učitel Holubka. Vyrazili jsme ve čtvrtek 11. dubna o půl
třetí ráno, protože nás čekala bezmála
šestihodinová cesta. Ta však rychle utíkala a před půl 9 jsme dorazili na místo.
Všichni se zvědavě rozhlíželi a těšili se
na prohlídku.
V 9 hodin si nás vyzvedli naši průvodci. Rozdělili jsme se do dvou skupin
na starší (8. a 9. třída) a mladší (6. a 7.
třída). Nás „starších“ se ujal úžasný pan
průvodce, jehož výklad se všem opravdu líbil, protože mluvil otevřeně a velice poutavě. Navíc jsme všichni dostali
sluchátka, aby nám z jeho vyprávění nic
neuniklo.
Nejprve jsme si prohlédli první část
tábora, Osvětim (Auschwitz) I. Prošli
jsme vstupní branou s lživým nápisem
„Arbeit macht frei“, tedy „Práce osvobozuje“, a všude nás obklopovaly ost-

Aquapark Špindlerův Mlýn

naté dráty, což působilo dost tísnivým
dojmem. Pan průvodce nás provedl po
původních barácích, kde je teď vystaveno množství věcí, které se v táboře našly – nádobí, boty, oblečení nebo třeba
kufry, ale také jsme si prohlédli mnoho
fotografií zachycujících smutné lidské
okamžiky. Na všechny to velice působilo. Součástí prohlídky byl také vstup do
původní plynové komory a krematoria,
kde se skoro ani dýchat nedalo, jak na
vás ta tíživá atmosféra doléhala…
Prohlídka pokračovala ve 3 km vzdálené Březince, což je druhá část rozlehlého osvětimského komplexu. Prošli jsme
známou „branou smrti“, kterou kdysi
přivážely vlaky do tábora vězně, a ocitli
jsme se na takřka kilometr dlouhém nástupišti. Všude kolem jen stovky „baráků“, mnoho rozbořených, a v dáli už jen
připomínky hrůzných plynových komor
a krematorií, které připravily o život
přes dva miliony lidí… Nikdo nemluvil,
ale všichni se drželi pospolu, nikdo po
takovém místě nechtěl chodit sám.
Každý si z Osvětimi něco odvezl –
vzpomínky a myšlenky na věci, které by
už nikdo neměl zažít, a poznání, že je
třeba vážit si všeho, co máme.
Mgr. Lucie Dvořáková

Jednoho dne nám paní učitelka Ježková
slíbila, že pojedeme na výlet do aquaparku ve Špindlerově Mlýně. Byla to vlastně
odměna za vydělané peníze na vánočním
jarmarku.
16. květen byl náš šťastný den a vyrazili
jsme. Sraz jsme měli v Rudníku u pošty,
kde jsme nastoupili do autobusu směr
Vrchlabí, a pak jsme pokračovali do Špindlerova Mlýna. Jelikož jsme tam měli dvě
hodiny čas do otevírací doby, využili jsme
krásného počasí a šli jsme se projít po
krásách našich hor. Také jsme využili velké
trampolíny před bazénem, hřiště s prolézačkami a houpačkami.
Netrpělivě jsme odpočítávali vteřiny do
otevření a pak už převléknout a hurá do
vody! Všichni jsme společně jezdili na tobogánech, užívali si divoké řeky a řádili ve
vířivce. Bylo to super! Moc jsme si to užili,
i když jsme zde byli už podruhé.
Když jsme po dvou hodinách vyšli z bazénu, nasvačili jsme se a někteří si koupili
ještě něco dobrého. Ve tři hodiny nám jel
autobus zpátky do Rudníku, a tak byl čas
vyrazit. Cestou jsme si ještě mohli koupit
něco na památku. Když jsme nastoupili
do autobusu, všichni jsme byli unavení
a cestu domů jsme prospali.
Výlet se mi moc líbil a klidně bych tam
jela i potřetí.
Natálie Sahánková, 5. třída

Přijímací řízení
na školní rok 2013–2014
Tak jako každý rok, i letos měli
naši žáci devátého ročníku situaci
ve školním roce notně zkomplikovanou o zásadní životní rozhodnutí „kam dál?“. Celý školní
rok jsme společně probírali jejich
možnosti a předpoklady, zabývali
se systémem přijímacího řízení
a dalšími drobnějšími či závažJMÉNO

STŘEDNÍ ŠKOLA

OBOR

Barát Vojtěch

Střední průmyslová škola Trutnov

Strojírenství a počítačová grafika

Barátová Barbora

Obchodní akademie Trutnov

Obchodní akademie

Dymák Radek

Střední průmyslová škola Trutnov

Elektrotechnika

Kazda Dan

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Počítačová grafika

Krůtová Sandra

SŠ služeb Červený Kostelec

Veřejnosprávní činnost

Krůtová Sidonie

SŠ gastronomická Nová Paka

Kuchař/číšník

Poskerová Martina

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Hotelnictví

Sekerková Kateřina

SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Cestovní ruch

Stehno Filip

SOU Hradec Králové

Karosář

Stránská Renata

Obchodní akademie Trutnov

Obchodní akademie

Šindelář Michal

Gymnázium Vrchlabí

Gymnázium čtyřleté

Trenkler Lukáš

SOU Vrchlabí

Kuchař
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nějšími otázkami týkajícími se
budoucího zaměstnání. Nutno
dodat, že naše škola na toto téma
myslí i ve svém Školním vzdělávacím programu a již v 8. třídě
je povinným předmětem „Volba
povolání“. Tento předmět by měl
právě na otázky spojené s budoucím povoláním odpovědět a na
celý proces žáky řádně připravit.
Ale vraťme se k současné 9. třídě.
Žáci si po předchozím dlouhém vybírání z velkého množství zaměstnání a škol zvolili právě ty, které se
jim zdály nejvhodnější. Společně
jsme vyplnili přihlášky a po dlouhodobé přípravě ve škole se žáci
vypravili k přijímacím zkouškám.
Zdá se, že ve své první zkoušce
z dospělosti obstáli, protože se
všichni dostali na školu, kterou si
na svých přihláškách vyplnili.
Nezbývá než popřát našim
dnes skoro bývalým žákům mnoho úspěchů na středních školách,
v budoucím zaměstnání a životě
obecně.
Za celý kolektiv pedagogů výchovný
poradce Mgr. Vladimír Tremer
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Společnost MZ Liberec
zapojuje SVÉ zaměstnance
do INTERNÍHO vzdělávání
V červnu 2013 zahájila firma projekt „Předáváme si zkušenosti
pro budoucnost v MZ Liberec.“ Cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí výrobních dělníků našeho podniku
a také posílení udržitelnosti pracovních míst. Výstupem projektu
bude vytvoření a ověření systému vzdělávání výrobních dělníků
s využitím interních lektorů.
Náš vzdělávací projekt navazuje na plán zavedení systému interních školitelů ve výrobě.

Zaměstnanci, kteří se zapojují do tréninkových seminářů
a stávají se z nich interní lekto-

ři, výrazným způsobem posilují
udržitelnost svých pracovních
míst.
V souvislosti s přesunem převážné části firmy z Liberce do
Rudníku reagujeme na akutní
nedostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v rudnickém
závodě. Na druhou stranu má naše
společnost kvalifikované a velice
zkušené pracovníky na pozicích
ve výrobě v Liberci. Proto jsme se
rozhodli využít těchto vysoce zkušených zaměstnanců k proškolování a předávání vědomostí. Pět
našich dlouholetých zaměstnanců

↑ Obsluha 5 osého obráběcího centra
MZ Liberec, a. s.
hledá do svého týmu:

> Hlavní účetní
> Konstruktér
> Mistr ve výrobě
> Nákupčí
> Obsluha CNC
obráběcích strojů
> Programátor
CNC obráběcích strojů
> Technolog
> Vedoucí kooperací
> Vedoucí skladů
a skladového hospodářství
Více informací na:
www.mzliberec.cz/kariera
Kontakt:
prace@mzliberec.cz
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↓ Obsluha CNC stroje pro obrábění Al profilů

z oblasti montáže ukončovacích
prvků, montáže a revize plynových zařízení, pájení a obrábění
se zúčastní školení interních školitelů ve třech modulech (první
modul již proběhl v červnu 2013).
Díky nim budou tito zaměstnanci
schopni lépe a efektivněji předávat
své dovednosti, znalosti a nabyté
zkušenosti dál. Stanou se z nich
interní školitelé, mentoři. Skupina pracovníků, která od nich bude
vědomosti získávat, již v převážné většině v MZ Liberec působí.
Těchto třicet šest zaměstnanců si
prohloubí své dosavadní znalosti
a dovednosti. Začleněním do projektu zvyšujeme jejich samostatnost a odbornost při výrobě našeho sortimentu. Každý z interních
školitelů bude vést takový počet
školených, aby byl zachován osobní přístup ke každému zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsou skupiny
školených rozděleny na dvě. První
skupina absolvuje školení od srpna
do listopadu 2013, druhá skupina
od prosince 2013 do března 2014.
Nastavení nového systému interních školitelů vnímáme také
jako optimální příležitost pro
rozvoj mezigeneračního dialogu.
Téměř všem novým interním školitelům je přes 50 let. Naše společnost tak přispívá k zvýšení jejich
kvalifikace pro trh práce a zároveň
aktivně podporuje vzájemný pozitivní vztah mezi všemi pracovníky
bez rozdílu věku.
PhDr. Jana Křemenská
personální ředitelka
MZ Liberec, a.s.

téma

Tvrze, hrady a zámky v našem okolí

Trutnovský hrad – zámek
Oslím můstkem
do podhradí

Naše minulé toulky jsme věnovali bývalém hradu v Hostinném, jenž byl společně se sousedním Labským mlýnem v roce
1835 přebudován v papírnu. Využijme tzv. oslího můstku a připomeňme si existenci daleko starší
papírny, po Bubenči druhé nejstarší v Čechách, jež stávala v roce
1505 poblíž (dnes již zasypaného)
Mlýnského náhonu v Trutnově.
Ocitneme se tak v místech, o kterých bude v dnešních toulkách
řeč. Staneme na Malém náměstí
pod skalnatým návrším, na němž
se vedle kostela již ve 13. století
zvedal trutnovský hrad.

Caroli, i trutnovský hrad. V roce
1399 předává jeho syn Václav
lV. celé Trutnovsko své manželce
Žofii a Trutnov se tak stává královským věnným městem. Po husitských válkách, za nichž je spravován husitským hejtmanem,
přechází hrad i město do majetku
manželky císaře Zikmunda Lucemburského Barbory Celské.
Hrad v držení
násilnického rodu
Šumburků

Po roce 1484 je sešlý hrad v držení rodu Šumburků. První z nich
Bedřich v něm provádí za peníze
(české groše) připsané mu králem

vedli krvavé rozbroje i mezi sebou. Vyvrcholily rozdělením panství na dvě části, ve společném
držení jim zůstal pouze hrad Žacléř. Tam se jistý čas z obavy před
Heřmanem ukrýval Karel. Předcházela tomu nesvatá bitka obou
bratrů v plné zbroji za podpory
své čeledě v trutnovském kostele
v roce 1519. Později Karel utekl
do Kutné Hory a do Trutnova se
již nevrátil, byť svou část trutnovského panství měl v držení
až do své smrti. Heřman se rozmařilým způsobem života utápěl
v dluzích. Část panství byl proto
nucen přenechat Janu Krušinovi
z Lichtenburka. Jenže Jan Krušina byl později pro násilnosti zba-

Královským městem

Město Trutnov, původně severněji založené jako slovanská
osada Úpa v místech Horního
Starého Města, uvádí dobu svého vzniku rokem 1260 a hrad
byl již tehdy společně s městskými hradbami jeho významnou
obrannou částí. Jeho prvním
stavitelem byl zřejmě zámožný
šlechtic Idík ze Švábenic, purkrabí jihomoravského města a hradu
Bítova. Švábenicové ve 13. století
trutnovskou oblast kolonizovali. Trutnov byl zpočátku městem
poddanským. Rokem 1301 se
však za krále Václava ll. stává
městem královským a zároveň
sídlem manského kraje v rozsahu středisek Trutnov, Hostinné,
Dvůr Králové, a to až do počátku
16. století. Zdejší manové (leníci)
měli na trutnovském hradě svůj
soud, jemuž předsedal královský
hejtman. Soud nejednou zjednal
městu spravedlnost. Hlavně pak
ve sporech s feudálními sousedy,
např. se Zilváry z Pilníkova, kteří
na počátku 16. století porušovali
právo mílové výrobou piva, sukna
či skladováním soli.
Královským
věnným městem

Ve 14. století patří hrad i město
Lucemburkům. Král Jan Lucemburský, lačný peněz pro své evropské výboje, jej však zastavuje
Janovi z Vartenberka, od roku
1316 pak patří jako zástava míšeňskému šlechtici Janu Pútovi
z Turgova. V letech 1329 až 1337
je Trutnov v držení javorského
knížete Jindřicha. Karel lV. po návratu do Čech v roce 1333 získává
zastavené hrady s nemalým vypětím zpět. Mezi prvními byl, jak
vzpomíná ve svém životopise Vita

vyhráli. Rok na to Gendorf umírá a je pohřben v jím oblíbeném
městě Vrchlabí. Zvon, který Trutnovu Kryštof Gendorf věnoval,
však ve smuteční den zatrpkle
mlčel.
Proměny zámku
v 16. století

Koncem 16. století město své
postavení upevnilo. V roce 1571
získává na čas zámek, ovčín, papírnu a dva městské mlýny do své
správy. V upraveném zámku se
hrají ochotnická divadla i divadla
kočovných společností, konají se
zde loutková představení i pěvecká vystoupení. Za císařského hejtmana Felixe Kunesche z Jemník
tu v roce 1594 probíhá i najímání
žoldnéřů do tureckých válek. Za
něj zámek dostává novou sgrafitovou výzdobu a okna jsou vyplněna skly, která zajímavě vyzdobil
malbou Simon Hüttel, malíř a významný trutnovský kronikář.
Pohromy
ve zbývajícím čase

Vladislavem Jagellonským stavební úpravy. Kromě městských
hradeb byl obehnán vlastními
hradbami a příkopem překlenutým spojovacím mostem. Bedřich
i jeho synové přinesli do Trutnova
právo silné pěsti. Často ho využívali ve sporu s trutnovskými many;
násilím na nich vymáhali nové
dávky a upírali jim práva, která
měšťané drželi od dob husitských.
Neurvalci a násilníci podle toho
také skončili. Bedřichův syn Bernard byl zabit 1504 v Kutné Hoře,
druhý syn Jan zastřelen 1516
v cizině. Šumburkové ve svých
službách s oblibou zaměstnávali
sobě rovné. Například jejich rybář
Fabián na smrtelné posteli doznal,
že v Krkonoších zabil 19 lidí, kteří
v noci kradli ryby. Litoval, že do
dvacítky ještě jeden scházel.
Násilníky byli i synové Heřman
a Karel. Neshody s hejtmanem
trutnovského hradu Jiřím Javornickým (pocházel z Javorníka,
dnes součást Rudníku) vedly
v roce 1514 k jeho zavraždění.
Hejtman byl zřejmě na stopě penězokazecké dílně, později odhalené ve sklepeních trutnovského
hradu, kterou oba bratři podporovali. Nemohl tedy přežít. Bratři
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ven hejtmanského úřadu i hrdla
a trutnovské panství i s hradem
za určitý čas připadlo Kryštofu
Gendorfovi, nejvyššímu hornímu
hejtmanovi ve službách krále Ferdinanda l.
Nepřátelství
Trutnovských
s Kryštofem Gendorfem

Zle se vedlo Trutnovu, když
hrad, město a celé panství připadlo tomuto šlechtici. Ferdinand
l. tak město potrestal za podporu protihabsburského povstání
v roce 1547. Gendorf sice gotický
hrad změnil stavebními úpravami v renesanční zámek, avšak
vztahy nového majitele s Trutnovskými příliš noblesní nebyly. Když v roce 1560 vztáhl na
trutnovského purkmistra Krebse
rychtářské důtky, aby jej potrestal
za neposlušnost přísahat věrnost
jen jemu a nikoli Bohu a císaři,
jak bývalo zvykem, shromáždili
se Trutnovští ozbrojeni u radnice
s voláním vypálit zámek. Nesváry a naschvály mezi Gendorfem
a měšťany narůstaly. Teprve
po dvou letech soudních sporů
v roce 1562 Trutnovští soudní při

Od roku 1599 připadl celý zámek městu, ale rok na to vyhořel.
V 17. století jej stihly další pohromy. Roku 1628 je vrácen městu,
avšak za třicetileté války byl zničen. V září 1647 zámek dobyli
Švédové a částečně pobořili. Dílo
zkázy dokonali císařští vojáci, kteří
vyvrátili hradební zdi, brány a zámek zapálili. V polovině 17. století
je z části obnoven. V roce 1775 za
nevolnického povstání skýtal úkryt
cennostem a důležitým listinám
města. Koncem 18. století už sloužil jen jako skladiště soli.
Genius loci
tajemného sklepení

V druhé polovině 19. století je zámek přestavěn na školu.
Dnes tatáž budova slouží Muzeu
Podkrkonoší. Z trutnovského
hradu – zámku se dochovala jen
část základního zdiva a rozsáhlé
kamenné podzemí. V něm se od
roku 1969 nachází vinárna zvaná
Pod Hradem, jež u vchodu vítá
své hosty čtyřstřelím, rodovým
znakem Švábeniců, zakladatelů
hradu. Genius loci tajemného
gotického sklepení tu s nabídkou
dobrého moravského vína evokuje
v návštěvnících představy dávno
zašlých hradních časů. I takový
může být osud šlechtického sídla.
Co říkáte?
Stanislav Wajsar
(podle publikace
Trutnov známý, neznámý)
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SVĚŘENCI MU ŘÍKAJÍ KOUČI…
Trenér starších žáků TJ Rudník Pavel Gašpar (48) je fotbalem posedlý, na hřišti pak
nepřehlédnutelný.
Postavou
i hlasem. Tím spíše, když jeho
kluci (plus jedna dívka) vedou
v čase uzávěrky novin krajskou
soutěž před týmy z Jaroměře,
Hořic, Třebechovic či Vamberka. Na hřišti je každý den, o fotbale přemýšlí i rád diskutuje…

Poděkování

...manželce, která to celá
léta trpěla a podporovala a manželkám lidí z realizačního týmu, rodičům
kluků, sponzorům, obecnímu úřadu, výboru fotbalového oddílu, divákům a samozřejmě hráčům!

„Fotbal není záležitostí
života a smrti. Je mnohem
důležitější!“
Připravil jsem si jedenáct otázek. Proč asi? Protože na hřišti je
jedenáct hráčů…
Pavle, co pro tebe znamená
fotbal?
Hodně moc, provází mě celým
životem. A to, co teď odvádějí ti
naši kluci, je neskutečná fantazie
a na takovou obec jako je Rudník
malý zázrak, to nemá obdoby.
Čas od času zaznívá, že fotbal
je pro hloupé kopálisty, tvrdý,
záludný…
Fotbal je krásná a nádherná
hra. Kdo to nehrál a nerozumím
tomu, tak to vidí podle sebe. A určitě znám mnohem nebezpečnější a záludnější sporty. Stereotypy? Každý zápas je jiný, každý má
svůj scénář a logiku, svoji zápletku a rozuzlení.
Fotbal se mění – mění se také
povahy, přístup, chování?
Jistě, každý hráč je jiný a ke
každému se musí přistupovat individuálně. Každý má svoji hlavu,
proto trenér musí být nejen vedoucí, učitel, šofér, ale i psycholog. Na všechny nemůže být stejný metr. Jeden čeká na pochvalu,
druhý na vynadání – a potom to
dohromady jde.
Učí se fotbalista celý sportovní
život?
Měl by. Ale nejdříve jako člověk
a až potom jako fotbalista, když
není dobrý člověk, nemůže být
ani dobrý fotbalista. Kluci jsou
v jednom klubu, jednom týmu
a základem je parta, bez ní nelze
dosáhnout na vítězství. V kolektivních sportech to jinak ani nejde.
Fotbalisté všech výkonností mají
raději zápasy než dril tréninků…
Těžká otázka. Zápasy jsou něco
jako výkvět tréninku, zhodnocení
práce a námahy. Má to společné-
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ho jmenovatele – jak se přistupuje
k tréninkům, tak se přistupuje
k zápasům. Nelze oddělovat jedno
od druhého. Nebo naopak – když
se daří v mistrovských zápasech,
padají góly a přibývají body, tak
je viditelná i větší radost v přístupu k tréninkům a třeba pracnému
nabírání fyzičky.
Proč a jak se hráč stane trenérem?
Vzpomínám na svůj první zápas v roli trenéra, to už je dost let.
To jsem hrál ještě v Hostinném,
když za mnou přišel prezident
rudnického fotbalu pan Milan
Hák se slovy „když jsi tady trénoval ženské, nechtěl bys nám
pomoci se žáky“ a já na to, že
jsem to nikdy nedělal. „To nevadí,
přijeď ve středu do Lánova“, tam
mě vtáhl do kabiny a představil
jako nového trenéra. Malý Tomáš
Jebavý seděl na stole a dětským
hláskem pronesl větu, že když
jsem teda trenér, tak ať mu zavážu tkaničku – a už mi to zůstalo…
Má trenér svoje vzory a může
i opisovat?
Opisovat dokonce musí. Ale po
přizpůsobení tomu svému. Nejen

trenéři na nejvyšší úrovni se pořád
učí. Fotbal jde kupředu a své vzory mám. Kdysi tady trénoval áčko
Láďa Brádler a mě měl v Hostinném v dorostu. Příkladný člověk,
férový trenér, hodně jsem pochytil. Hlavně v jednání s hráči, v přístupu, umění vysvětlit, co chci.
Fotbalové zápasy vyhrávají nohy
nebo hlava?
Půl na půl. Když hráč na hřišti nemyslí, tak jsou mu fintičky
k ničemu, ale rychlé nohy a chytrá hlava, to je pěkná kombinace
a nebezpečná pro soupeře.
Chováš se příkladně na hřišti
i v kabině?
(Úsměv). Každý to o mně ví
a nebudu zapírat. Jsem strašlivý
nervák, všechno strašně prožívám. Jsem srdcař, mistrovský
zápas je vyvrcholením týdne, sezóna vyvrcholením roku. Splnil
se mi sen, měl jsem partu kluků,
moc toho neuměli a já je spolu
s pány Čápem, Kobrem a Jindříškem dostal nahoru. Tam, kde
v Rudníku ještě žádný žákovský
tým nebyl. Od šesti let do patnácti, od jara do zimy. Bez přípravy
v hale, bez nákladného soustře-

dění. Za to s pomocníky a s nadšením. Pokud se nedaří, tak jsem
schopný i zařvat, občas použiju
ostřejší slovo. Ale všichni mě tak
berou, kouči my vás už známe…
Metoda cukru a biče…
Jak kdy a všechno dohromady,
musí být cukr i bič, hlavně si nenechat kluky přerůst přes hlavu.
Zjistil jsem například, že chválit
o poločasu je největší chyba, která se dá udělat. I když jsem spokojený, tak musím ještě dusit.
Pár kol před koncem vedete
tabulku krajské soutěže, na jaké
umístění si myslí trenér?
Já jsem si říkal před začátkem
téhle sezóny, že bych chtěl být ve
finálové skupině (první čtyři ze
dvou skupin). To se splnilo, tak
jsem s přibývajícími koly a body
začal myslet na bednu, kluci na to
mají. Jsme tam, kde jsme a kluci
by si to zasloužili. Bylo by pro mě
docela zklamáním skončit bez
medaile. Na ty naše kluky musí
být pyšný každý v Rudníku. Když
se podíváte, jaká mužstva a s jakým zázemím jsou za námi…
A oslavy? To se uvidí!

„Vítězství není všechno, ale
vůle k vítězství ano.“
Připravil Václav Chadraba

DATALIFE KS st. žáků - finále - 2012/2013

Pořadí

Tým

Zápasy

V

R

P

Skóre

Body

1

Rudník

14

10

2

2

40:14

32

2

Vamberk/Doudleby

14

10

1

3

47:12

31

3

Jaroměř

14

8

3

3

46:29

27

4

Skřivany

14

7

0

7

26:32

21

5

Hořice

14

5

2

7

25:33

17

6

Týniště n.O.

14

3

4

7

24:42

13

7

Olympia HK

14

2

5

7

22:27

11

8

Třebechovice

14

2

1

11

19:60

7

Bohatá závodní i pořadatelská činnost
oddílu orientačního běhu
I přes letošní dlouhou zimu už
od začátku dubna brázdí orienťáci lesy nejen východních
Čech, ale celé republiky.
Do nové sezóny vstoupili bez
Lenky Svobodové, která studuje
v Hradci Králové a tak přestoupila do tamního oddílu OK99 Hradec Králové. Budeme však i nadále sledovat její úspěchy, jelikož
patří mezi nadějné odchovance
trutnovského oddílu. Lenka byla
za své loňské výsledky vyhlášena
a oceněna mezi nejúspěšnějšími
sportovci Lokomotivy nad 15 let
a již letos sbírá další tituly a medaile. Na MČR v nočním vyhrála
svoji kategorii D18 a na MČR ve
sprintu skončila šestá. Je dvojnásobnou mistryní východočeské oblasti ve sprintu a na krátké
trati a taky je členkou juniorské
reprezentace. Přijet fandit můžete jí i jiným reprezentantům
první týden v červenci na juniorské Mistrovství světa, které se
letos koná v Hradci Králové a na
Trutnovsku.
Dobré jméno našemu oddílu
dělá také Stáňa Kutáčková, která přivezla bronzovou medaili
z MČR ve sprintu v kategorii

D65. Je také dvojnásobnou oblastní mistryní na krátké trati
a ve sprintu a několikanásobnou vítězkou oblastních závodů.
A hlavně důkazem, že v tomto
sportu na věku opravdu nezáleží.
Mezi závodníky trutnovského
oddílu se už zařadil Honzík Lazák, který zatím poznává krásy
tohoto sportu za pomoci rodičů
v kategorii HDR, ale nebude to
dlouho trvat a brzy se popere
s první tratí sám. Talent a chuť mu
rozhodně nechybí.
Aktivní je i pořadatelská sekce.
V blízkosti Rudníku, v Leopoldově, byla oddílem uspořádána
Velká cena Trutnova, současně
také přebor škol okresu Trutnov,
závod podkrkonošské ligy žactva
a veřejný závod v orientačním
běhu. To vše v jeden den na mapě
Dlouhý les, která byla použita
již loni na úspěšném oblastním
závodu. Zajímavé tratě, v členitém terénu plném jam, údolíček
a prohlubní, postavil Tomáš Lazák. Závod oficiálně dokončilo
okolo stovky závodníků a spousty
dalších, kteří si to jen přišli vyzkoušet bez změření času.

www.ltu-ob.cz

Jana Ulehalová

Obec Rudník ve spolupráci s o.s. Domov, pro náš Rudník vás zvou na

DEN OTCů

13/7/2O13
fotbalové hřiště Rudník
I Ty můžeš vyhrát
v těchto disciplínách:

kolečko
MOTák
bungee running
sudový běh
!!!

9OO–93O
prezentace
1OOO
rozlosování
do skupin
a zahájení
soutěží

NÁBOR
Výbor fotbalového oddílu TJ Rudník
vyhlašuje nábor mladých zájemců o fotbal. Posilte sestavy našich mládežnických týmů od přípravky přes žáky až po
dorost (ročník 2008 a samozřejmě starší). Co je zapotřebí udělat? Nic moc – stačí přijít a přihlásit se
jedno každé pondělí po 17. hodině přímo na hřišti v Terezíně,
kde dostanete další informace. A vůbec nejjednodušší je přijít
hned ve sportovním a začít. Za váš zájem nabízíme zájem náš.
Pozornost vedení výboru, zkušené vedoucí a trenéry, kvalitní
travnaté hřiště s bohatým zázemím a sportovním vybavením.
Čekáme na vás v hráčských kolektivech bojujících o mistrovské
body a přízeň diváků. Vezměte s sebou kamarády i kamarádky
a společně dáme všem gól.
Výbor fotbalového oddílu TJ Rudník
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VÝLETY S LÉTEM
Co se vám vybaví při vyslovení
pojmu léto? Určitě dovolená,
prázdniny, volno, sluníčko,
voda a koupání, sporty, táboráky, nicnedělání, výlety… O ty
nám teď jde. Mají neobyčejně
široký záběr a pole působnosti. Výlet k babičce do sousední
vesnice, pěší výlet na nejbližší
kopec, na kole skoro po celém
okrese, autem takřka neomezeně. Po svých z Rudníku ještě
tak na rokli, ke Křížku, přes
Bolkov pod hory, přes Hostinné a Hliněný vrch zpátky
domů, ale s jízdním kolem, to
je dobrodružství a zázraky.
Tak pár tipů:
HRÁDEČEK (Vlčice)

Pár domů (chalup) pod zříceninou hradu Břečtejna (po
modré značce nemůžete zabloudit). Ten pamatuje husitské války stejně jako nedávné policejní
manévry kolem sídla exprezidenta Havla. V 70. a 80. letech
místo bohatého společenského
dění s premiérami divadelních
her a čtením ukázek z připravovaných knižních novinek.
V současnosti Přírodní park
Hrádeček, který se snad může
pochlubit nejen jednou pamětní třešní. Zastavte se na chvilku před brankou Havlových,
nenechte se odradit přísnou
tabulkou s nápisem Soukromý
majetek. Zatím má místo svoje
osobité kouzlo, ale zapomíná se.
Na kole celkem snadná etapa,
samozřejmostí je pár kopečků, do
Vlčic (zámek) to z Hrádečku jede
samo.
KUKS

Tenhle výlet většina cykloturistů z Rudníku asi nestihne
za hodinku, dvě. Dejte si na
čas a kochejte se, zdejší pamětihodnosti stojí určitě za to! Od
konce 17. století budoval bohatý rod Šporků rozsáhlý barokní areál s lázněmi a zámkem,
špitálem, kostelem a rodinnou
hrobkou. Jedná se o evropský
unikát a nic na tom nemění
skutečnost, že některé objekty
jsou částečně nebo zcela zničeny. A když jste dojeli až do Kuksu, po občerstvení se vydejte po
stopách a vynikající sochařské
výzdobě od M. B. Brauna (alegorie ctností a neřestí aj.) do
Betléma v nedalekém Novém
lese u Žírče.
Na zpáteční cestě se můžete
vyhnout Dvoru Králové, objízdných tras po okreskách je hned
několik.
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ČERNÝ DůL (Janské Lázně)

Nechte se vést potokem Čistá,
pořád na sever a hlavně stále do
kopce. Horská obec (dnes městys) pod Černou horou je poprvé
doložena v roce 1556 a rozvoj či
případně soumrak vždy souvisí
s těžbou. Po staletí se kutá a kutá.
Dlouho zlato i stříbro, později železná ruda (navštivte místní hornické muzeum), s rokem 1817
konec. Začíná vláda vápence
a trvá dodnes, pomáhá také letitá lanovka, která křižuje i silnice
(o víkendech nejezdí). 9 kilometrů do Kunčic ke zpracování, kvalitu podtrhuje pevnost v Josefově.
Posledních pár desetiletí rozvoj
Č. Dolu jako lyžařského centra.
Když neskončíte na malebném
náměstíčku v restauraci, pokračujte přes Hoffmannky do Janských
Lázní. Kolonáda, oplatky, minerální prameny, kabinová lanovka.
(Pozor – silnice se opravuje!)
MLADÉ BUKY (Rýchory)

Obec založená ve 14. století
nemá v letní sezóně zdánlivě moc
co nabídnout (v zimě lyžařský areál i vzpomínku na jeden z prvních

skokanských můstků v Čechách).
Chytré knihy, případně internet,
připomínají v těchto místech přádelnu lnu výjimečnou v Evropě,
zříceninu hradu Sylvárov, gotickou kapli aj. Všechno vynahradí
Rýchory, zajímavý horský hřbet
východních Krkonoš. Branou
bývá Trutnov či Žacléř, ale proč
ne na půli cesty Buky. U železniční stanice přes koleje motoráčku.
Naučná stezka má 6 km a deset
zastávek. Mnohé napovídají názvy – Maxovka, Rýchorská bouda
(1001 m), Studánka, Slatina, Pohraniční opevnění, Sněžné domky, Rýchorská květnice…
Návštěvníci hovoří o velice
klidném koutu Krakonošovy
země, kam se budete rádi vracet
(auto nebrat!)
TRUTNOV

Proč zrovna okresní město,
které nám vyvolává vzpomínky
na doktory, úřady, obchody a povinné návštěvy? Proč ne… Zahrajte si jednou na turistu, který
nikam nespěchá a vezme to po
Horské ulici, která je čím delší,
tím důležitější až na Krakonošovo náměstí. Tady si přečtete něco

o bitvách roku 1866 a prusko-rakouské válce vůbec, dál vás povede naučná stezka. Je součástí dálkové cyklistické trasy z polského
příhraničí do Dvora Králové nad
Labem s cílem u Chlumu, kde se
odehrála rozhodující bitva. Místní část vede přes vrch Šibeník
s památníkem generála Gablenze
až ke kapli sv. Jana Křtitele a je
dlouhá necelé tři kilometry.
Na městský okruh je příhodné
zapojit na kole i ty velmi mladé,
zapomenete tím na trable jízdy
po frekventovaných hlavních silnicích.
BABIČČINO ÚDOLÍ

Na tenhle výlet si rezervujte
celý den. Babička z názvu totiž
nebydlí v sousední vsi, ale až
v Ratibořicích za Českou Skalicí. Možná je slavnější knížka
Boženy Němcové coby povinná
školní četba a stejnojmenný film
nejen pro pamětníky, ale jedná
se o malebný kout východních
Čech s četnými meandry Úpy,
zajímavou květenou, rozlehlými
parky a exotickými stromy. Národní přírodní a významná kulturní památka má svůj okruh pro
zájemce, který začíná u zámku
(možnost návštěvy s průvodcem,
od dubna do října soboty, neděle
a svátky). Paní kněžna Zaháňská
vás nepřivítá, ale navštívit můžete Staré bělidlo, Viktorčin splav,
Rudrův mlýn, Mandl, pomník
Babička a děti aj.
A cykloturisté, kteří dobře
znají popisovaná místa, jedním
dechem dodávají, že kvalita silnic
v okolí cíle je na nejvyšší české
úrovni!
Václav Chadraba

Křížek „U křížku“ je obnoven!
Slavnostním odhalením obnoveného kříže v místě zvaném
„U Křížku“ na návrší Pastvina
vyvrcholilo v sobotu 29. června 2013 roční úsilí iniciované
občanským sdružením TJ-Ski
Rudník. Odpoledního setkání
se zúčastnilo na tři sta místních obyvatel všech generací,
německých krajanů i návštěvníků z okolních obcí.
Program zahájili seznámením
s průběhem obnovy Jiří Taclík
a Pavel Kaplan za TJ Ski. Následovalo poděkování organizátorům starostou obce Alešem
Malochem, který finanční spoluúčastí obce na projektu vyjádřil podporu obnově místního
kulturního dědictví. Z úst Theodora Müllera, zástupce německých krajanů, zazněly informace o historii kříže, které doplnil
někdejší kronikář obce Stanislav

Wajsar pověstí vážící se k tomuto místu i kříži samotnému.
Vyvrcholením oficiální části
programu bylo vlastní odhalení
kříže, kterého se ujali S. Wajsar
a T. Müller. Na závěr provedl
farář Tomáš Altman z Vrchlabí
krátkou bohoslužbu inspirovanou křížem jako symbolem křesťanské víry. O hudební doprovod
programu se postarali členové
kapely Traband.
Hudba zpestřovala přítomným
i další společné chvíle, strávené při
sousedském posezení s bohatým
občerstvení. Pohodovou atmosféru si zachovala akce do pozdních
večerních hodin a bez nadsázky
lze říci, že po prodělaném povodňovém martyriu byla pro všechny
příjemným zážitkem i symbolickým příslibem „lepších časů“.
Každý z účastníků si mohl na
památku odnést nový propagační letáček, jehož účelem je před-

stavit toto místo jako výletní cíl
s nádherným výhledem na panorama Krkonoš, který stojí za to
navštívit. Je opatřen anglickým,
německým a polským resumé
a bude volně k dispozici na obecním úřadě, v místních ubytova-

cích zařízeních i okolních informačních centrech.
Závěrem znovu připomněme,
že projekt obnovy kříže se uskutečnil díky finančnímu přispění
Fondu T-Mobile Nadace Via, obce
Rudník, Vás – místních občanů,
německých krajanů a dalších
sympatizantů projektu. Vlastní
obnovu kříže, inspirovanou dobovou písemnou a fotografickou dokumentací, provedl velmi zdařile
sochař Roland Hantl z Mladých
Buků. Všem, kteří se na obnově
kříže jakkoli podíleli, upřímně
děkujeme a věříme, že znovu
navrácený symbol tohoto místa
bude nám všem dlouhou dobu
potěchou a inspirací k zamyšlení.
Za organizátory projektu Olga
Hájková, Pavel Kaplan a Jiří Taclík

Projekt byl realizován za finanční
podpory Fondu T-Mobile Nadace Via

Realizaci projektu dále podpořili:
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Steklý Ladislav,
Bryknar Jaroslav, Viková
Vojtěška, Bobočka Petr,
Hamáčková Helga, Jindra
Václav, Čechová Zdeňka,
Štěpová Marie, Smola Josef,
Divišová Jiřina
Srpen: Otta Miloslav, Skalská
Květoslava, Klimešová Helena,
Špička Miroslav, Lazáková
Jiřina, Jirásko František,
Hronková Jaroslava, Bénová
Augusta
Září: Barátová Ludmila,
Kirchhof Prokop, Kosová
Gabriela
Všem jubilantům přejeme hodně
zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Matoušková Nela, Ježková Anna,
Folbergerová Andrea
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Medlíková Růžena, Bittmann
Miloslav, Munzarová Věra,
Turková Zdeňka, Zámrská
Zdeňka
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika

Kalendárium
kulturních, společenských
a sportovních akcí 2013
13. 7.

Po vodě

Obec Rudník

benefiční akce na podporu
(a poděkování za podporu) lidí
zasažených povodněmi

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)

28.-29.9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Rudník

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

prosinec

Adventní koncert

o. s. Domov
– pro náš Rudník

kostel sv. Václava

Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního
stromu

Obec Rudník

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

8.12.

Termíny a bližší
informace k akcím
najdete vždy na

www.rudnik.cz

Změna termínu vyhrazena

↑ V květnu uzavřeli v Pensionu
Heřman v Rudníku své manželství
Veronika Prouzová a Alan
Homolka.

↑ Dne 26. 6. 2013 se konalo v penzionu Zámek vítání občánků.
Zleva : Nela Matoušková, Adam Steklý, Laura Pecoldová a Jan Blažek.
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Pokud Vám nebyly doručeny Rudnické noviny do
poštovní schránky, prosím dejte nám o tom zprávu
prostřednictvím SMS na číslo 499 440 201 ve tvaru:

P Nedostal jsem RN.

Protože sliby se mají plnit nejen
o Vánocích, dorazil jsem na místo
už kolem jedenácté hodiny. Přípravy na slavnost vrcholily, venku
jsem měl z první lavice pěkný přehled. Paní učitelky (tentokrát v rolích vedoucích účinkujících) byly
viditelně nervóznější než jejich svěřenkyně (nechybělo ani pár kluků).
Pěvecký sbor se rovnal na třech
schůdcích před hlavním vchodem,
kde se nacházelo něco jako improvizované jeviště. Malí tanečníci si
zase zvykali na značky vyznačené
na asfaltu křížky. Snad po desáté
se zkoušely mikrofony a ozvučení vůbec. Úplně jiné starosti měli
myslivci, kteří u příchozí cesty testovali budoucí rožnění a obsluhy
stánků s občerstvením narážely
Krakonoše či Gambrinuse (piva)
pro dospělé a chladily nealko nápoje pro školáky. To všechno mělo
logiku – jen jsem nechápal, kde se
vedle vstupních dveří vzala ta loď
pirátů (byla kulisou pro jedno číslo
z mnoha vystoupení). Celkově napjatý klid před bouří.

Šel jsem si prohlédnout školu.
V hale za vchodem na uvítanou kopce
knižních almanachů nejen pro pamětníky, aby si připomněli, kdo byl tehdy
ředitel či třídní učitel a kdo chodil do
áčka. Nejen na chodbě s učebnami,
ale všude byl den otevřených dveří.
Zvědavě jsem nakukoval, poslouchal
a nechal jsem se pozvat hned do několika oddělení, zdržel jsem se ve školce.
„Každý z nás nese v sobě stopy
své školy, svých spolužáků, svých
učitelů. Já sám mohu s radostí prohlásit, že se mezi bývalé žáky naší
školy počítám a jsem na to patřičně
hrdý. Dodnes si pamatuji všechny
své učitele, kteří mne pro život připravovali už od mateřské školky.
Zkrátka, škola mi zůstala v srdci
a dnes vzpomínám spolu se svými
spolužáky jen na to dobré. Tak by to
asi mělo být, proto přeji naší škole
do dalších let jen spokojené absolventy.“ napsal starosta obce Aleš
Maloch v úvodníku almanachu...
Podle programu mělo být na
řadě setkání učitelů několika generací, které spojovalo účinkování
v Rudníku. A protože do sborovny
by se všichni nevešli, přesunuli se
nejen k obědu do školní jídelny.
Zasedací pořádek určil, že hosté
mají místo na krátké straně stolů
tvořících písmeno účko, zatímco ty
delší patří jednak stávajícímu pedagogickému sboru a naproti zamíří
jejich předchůdci. A protože kantoři mají pusu nejen z vyučovacích
hodin dobře prořízlou, vodopády
slov přehlušily všechno ostatní.

Dlouho se neviděli jedni, bylo na co
vzpomínat, druzí se viděli naposledy včera a debatovali, jak ta sláva
nakonec dopadne. Bohatou diskusi
musela ukončit až sama ředitelka
Alice, připravené jídlo muselo na
stoly, časový scénář byl také neúprosný. Mezi posledními dorazila
také mnohokrát vzpomínaná veličina, někdejší dlouholetý ředitel
školy Antonín Petráň, který byl zároveň přítomnými vyzván, aby řekl
pár slov: „… Vždycky, když jedu okolo, ohlédnu se a často se také zastavím. Třicet let jsem tady v Rudníku
kantořil a nedá mi to. Sice jsem už
od roku 1992 mimo klasické školství – dělám něco jako podnikové
vzdělávání – ale je to pořád ve mně.
S radostí zaznamenávám změny
a pokrok, nástup mladých následníků a stárnutí někdejších prvňáků…“
Lidské štěbetání pak vystřídal
zvuk jídelních příborů. Takřka
v pravé poledne roznesly sličné školačky vyšších tříd všem řízek (kuřecí) s bramborovým salátem (domácí, tedy školní) a následujícím
dezertem (a kávou). Do dalších let
jsme připili škole na úspěchy a přítomným na zdraví sklenkou něčeho
aperitivového.
Mezi hosty zasedli mimo jiné
také dva starostové ze sousedství.
Město Vrchlabí ing. Jan Sobotka a městys Černý Důl ing. Zdeněk Kraus. Jejich pohled na jubilující základní školu v Rudníku je
zajímavý a přece rozdílný. „Tady
jsem ve škole nikdy nebyl, je to moje

DVD z oslav 50. výročí
otevření nové budovy ZŠ v Rudníku
DVD obsahuje fotografie a videozáznam z oslav.
Naleznete na něm také almanach v elektronické podobě
DVD můžete zakoupit v kanceláři zástupce ředitele nebo
na obecním úřadě...

premiéra. Ve Vrchlabí jsem doma
a chodil jsem tam do základky stejně jako na gymnasium. Za sebe, za
město i za Svaz měst a obcí ČR však
mohu s klidem říci, že padesátiletá
historie školy dává jistotu pro dnešek i perspektivu. Pevně s ní počítáme v našem regionu.“
„To já jsem v Rudníku jako doma“
přidal se Zdeněk Kraus, „máme to
jenom přes kopec, přes les. Tuto
školu navštěvovali dříve synové, teď
vnučky. Rudnická ZŠ byla, je a bude
spádovou školou a má nezastupitelné místo v rozvoji obce.“
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A šlo se na fotografování. Dost
dlouho se hledalo nejvhodnější
místo pro sbor i pro fotografa.
V mezičase fungovaly bezhlučně
mobily. Jedni fotili pro vzpomínku,
profesionálové pro kroniky. Většina návštěvníků byla tohoto povinného zdržení ušetřena, vše se dělo
v zadním traktu. Možná se jenom
divili, na co se čeká. Dočkali se.
Program byl bohatý a různobarevný – vystoupení dramatického, pěveckého a tanečního kroužku školy, výstavka dobových dokumentů
a fotografií, výtvarných a rukodělných prací žáků, nová a nová setkávání… Vystoupili nesmělí zástupci
školky (na začátku programu)
podobně jako sebevědomé slečny
(z nejvyššího ročníku), každé slovíčko vážící debutanti stejně jako
protřelí moderátoři. Postupně se
vystřídali všichni nachystaní a promíchali se všichni návštěvníci.
Dlouhý potlesk ukončil část s oficiálním programem školy.
Na chodbě před ředitelnou jsem
ještě krátce vyzpovídal Dagmar
Zwyrtkovou, která škole šéfovala v 90. letech. „Nešla jsem učit
snad proto, že bych někdy myslela na post ředitelky. Byla to doba
porevoluční, čas změn ve sboru
i v předmětech. Do popředí se dostávaly jazyky, počítače… Přemýšlím o tom a myslím, že ti naši dnešní následníci to mají těžší. Školáci
jsou sebevědomí až příliš a všemu
rozumějí. Znají dobře svoje práva
a špatně svoje povinnosti, neuznávají autority. Škola a rodina se
někdy rozcházejí, což je škoda pro
obě strany.“
Venku nastoupila hudba – a tanečníci. Hezké počasí tohoto sobotního odpoledne jen zlepšovalo
už tak dobrou náladu. U vstupních dveří byl největší nával. Jedni dovnitř, druzí ven. Opožděné
oslavy výročí školy se vydařily.
„Výhled do budoucna přináší
nová očekávání pedagogů, žáků
i rodičů. Nadále si přejeme vytvářet přátelský soulad školy a rodiny
na cestě ke vzdělávání. Plánujeme
přizpůsobit školní pozemek k aktivnímu využití při tělesné výchově,
přírodopisu nebo školní družině.
Uvědomujeme si, že platí slova
G.B. Shawa ‚Jediná cesta k vědění
je činnost‘“, řekla v úvodním proslovu Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy.
S pohledem na bavící se společenství lidí nejrůznějšího věku
jsem se bez okázalostí rozloučil.
Čekaly mě další povinnosti pod
kopcem na hřišti. V 17 hodin začínal mistrovský zápas. A ne ledajaký. Po letech derby s Tatranem
Hostinné. Když končil vítězstvím
domácích, mnozí účastníci školních oslav se scházeli podle tříd už
ne ve škole, ale v restauracích.

oslavy 50. výročí
otevření nové budovy
základní školy
v rudníku
speciální příloha Rudnických novin č. 2 / červen 2013

P

říprava na oslavu 50. narozenin školy obnášela
nejen smysluplné plánování a důležitá rozhodnutí, ale také zapojení ochotných
lidí. O tom, že se ještě dnes tací
najdou, mě přesvědčila brigáda
na úpravu cesty ke škole směrem
od Terezína. Zprvu naplánované
shrabání staré trávy a odstranění
pár suchých větví se proměnilo
v důkladné prořezání břehu a úplné odstranění přerostlých trnek.
Všichni jsme měli z té velké změny upřímnou radost a dobrý pocit
z úspěšné spolupráce těchto zúčastněných: Jirka Stuchlík, Jana
Stuchlíková, Simona Tesařová,
Jirka Svoboda, Zbyněk Sládek,
Anděla Veselá, p. Jindra, Vláďa

Taclík, Vladimír Tremer a Roman
Kuhn-Gaber st., Roman KuhnGaber ml., kteří pomocí dvou
traktorů odvezli hromady větví
na skládku za OÚ. O další upravení okolí školy se vzorně staral
školník Míra Sedláček. Při sekání rychle rostoucí trávy vyzkoušel zbrusu nový traktůrek. I přes
všechnu práci na údržbě travnaté
plochy kolem naší školy, buďme
na toto místo pyšní.
A že se mé přání nemíjí se skutečností jsme se mohli přesvědčit
právě v sobotu 4. května. Mezi
všemi návštěvníky dýchala moc
hezká atmosféra spokojenosti,
milých vzpomínek a stálého zájmu. Již během odpoledne jsem
slyšela pochvalné ohlasy na podo-

bu školní budovy, vystoupení dětí,
vybavení tříd ve škole základní
i mateřské a dokonce i přání, že
by se někteří rádi do školy vrátili.
Ti, kteří se již stali absolventy, se
podepisovali na záznamových
arších, čímž nám vznikla malá
evidence návštěvníků, potřebná
také pro další případný almanach
či jiný přehled. Děkuji proto všem
471 přítomným za podepsání.
Nejpočetnější zastoupení měl vycházející ročník 1967/68 počtem
22 přítomných. Žádná třída nezůstala bez podpisu.
O tom, že lidem není život
našich dětí ve škole lhostejný,
svědčí příspěvky zaměřené na
herní vybavení školy. Z těchto
dobrovolných příspěvků mnoha

příchozích škola získala krásných
26 392 Kč. Čeká nás nyní příjemné vybírání toho nejvhodnějšího
a potřebného.
K hladkému průběhu oslav výborně přispěli také arnultovičtí
hasiči, kteří zajišťovali parkování
aut a autodoprava Petra Nedvídka, dovážející kyvadlově účastníky oslav.
Slavnostní odpoledne vhodně doplňovala také kapela Black
Jack z Hostinného, jejíž poslech
obohatilo nabízené občerstvení
venku i ve školní jídelně.
Pokud bych mohla použít školní škálu hodnocení, napsala bych
oslavám 50. výročí školy velikou
jedničku.
Alice Kuhn-Gaberová

Foto: Jiří Stuchlík

T

a první májová sobota
byla netradiční v mnoha
směrech. Hlavně se šlo
po obědě do školy a na
letošní květen bylo až neuvěřitelně příjemné počasí – tedy žádné
naplnění pranostik o „studeném
máji a ráji ve stodole“ nebo ta
o „pasáčkovi, kterému nesmí
oschnout hůl.“ Ze dvou stran
směřovaly zástupy do školy, která se na svoje kulaté narozeniny
pyšnila novým kabátem.

Václav Chadraba
příloha
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Foto Petr Mendřický, FOTO VIDEO ATELIER Jilemnice / www.mendricka.cz

Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 54. jednání rady obce
dne 27. 2. 2013
RO schvaluje:
1/54/2013 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Rudník ke dni
31.12.2012.
2a/54/2013 – pronájem bytu č. 23
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.12.2013.
2b/54/2013 – pronájem bytu č. 12
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.12.2013.
2c/54/2013 – pronájem bytu č. 10
v Rudníku čp. 494, na dobu určitou do
31.05.2013.
2d/54/2013 – podání žaloby k soudu
na XY, bytem Rudník 414, za dlužné
nájemné a služby spojené s užíváním
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2e/54/2013 – podání žaloby k soudu
na XY, bytem Rudník 411, za dlužné
nájemné a služby spojené s užíváním
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2f/54/2013 – zaslání výzvy na vyklizení bytu, pokud nájemníci byt nevyklidí
a nepředají ve stanovené lhůtě, bude
podána žaloba k soudu na vyklizení
bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2g/54/2013 – zaslání výzvy na vyklizení bytu, pokud nájemníci byt nevyklidí a nepředají ve stanovené lhůtě,
bude podána žaloba k soudu na vyklizení bytu, prostřednictvím advokátní
kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
2i/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.p.č. 658/2
– ostat.plocha o výměře cca 200 m2,
v kat. území Rudník.
2j/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 804 – trvalý
travní porost o výměře 2.956 m2, v kat.
území Rudník.
2k/54/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.p.č. 28/1 – trvalý
travní porost o výměře 370 m2, v kat.
území Bolkov.
3a/54/2013 – věcný dar v hodnotě do
7.000 Kč při příležitosti ukončení pracovního poměru s obcí Rudník.
3b/54/2013 – finanční dar v hodnotě
5.000 Kč, členovi redakční rady Rudnických novin.
4a/54/2013 – dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu stavební dozor
investora pro akci „Energeticko – ekologická opatření DPS Rudník„ Ing. Jiřího
Požára, IČ: 11132418, Pardubice za celkovou cenu 50.820,00 Kč včetně DPH.

RO doporučuje:
2h/54/2013 – ZO schválit prodej
pozemku p.p.č. 160/2 – ostatní plocha
o výměře 427 m2, kat. území Javorník
v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.

Výpis přijatých usnesení z 55. jednání rady obce
dne 22.03.2013
RO schvaluje:
1a/55/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 3696 – zahrada o výměře 225
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.
1b/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 250 m2
a části pozemku p.p.č. 3066/2 – ostatní plocha o výměře cca 10 m2, kat. území Rudník.
1c/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 200 m2,
kat. území Rudník.
1d/55/2013 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře cca 250 m2,
kat. území Rudník.
1e/55/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3655 – trv.travní porost
o výměře 105 m2, kat. území Rudník.
1f/55/2013 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 3705 – ostatní plocha o výměře 1.949 m2, kat. území Rudník.
1g/55/2013 – zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č. 148 – trvalý
travní porost o výměře 682 m2, p.p.č.
446 – zahrada o výměře 4.188 m2 a p.
p.č. 450 – trvalý travní porost o výměře 1.456 m2, vše v kat. území Javorník
v Krkonoších.
1h/55/2013 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor (dvou místností + WC) v čp.75 – DPS.
1i/55/2013 – výměnu bytu č. 5 za byt
č. 4 v čp. 5.
1j/55/2013 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku čp. 5, do 30.06.2013.
2a/55/2013 – odpis zboží vedeného na účtu 132 v celkové hodnotě
32.964,46 Kč (pohlednice za 14.848
Kč, almanachy za 3.500 Kč, vlaječky
za 1.734,96 Kč, letecké snímky za
12.881,50 Kč). Toto zboží bude použito na propagaci obce Rudník a dále se
nebude evidovat.
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3a2/55/2013 – přijetí nefinančního
daru od společnosti DS Transport Beton Gabriel s.r.o., dodávka betonu pro
montáž venkovního stolu pro stolní
tenis v areálu školy, v předpokládané
hodnotě 6.000 Kč.
3b/55/2013 – vypsání výběrového řízení na dodávku traktoru pro Základní
a Mateřskou školu v Rudníku. Zadavatelem výběrového řízení je Základní
a Mateřská škola Rudník, administraci
výběrového řízení zajistí Obecní úřad
v Rudníku.
4a/55/2013 – text výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §
38 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku „Ekologicko energetická opatření DPS Rudník“ v rozsahu dle návrhu zpracovaného společností EU centrum a.s. Praha.
4b/55/2013 – seznam obeslaných
firem výzvou k podání nabídky pro
veřejnou zakázku „Ekologicko energetická opatření DPS Rudník takto:
1. Stavební společnost s.r.o. Hostinné,
Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
2. VALC, s.r.o., Hradec Králové,
Pražská 13, PSČ 500 04
3. STAS, s.r.o., Na Bělidle 1433, 543
01 Vrchlabí
4. První stavební Chrudim, Akciová
společnost, Tovární 1130 Chrudim
5. STAVANT CZ s.r.o., Horní brána 6,
543 71 Hostinné
6. Stavonel, s.r.o., Komenského náměstí 39, Kutná Hora
7. Stav Real Invest, s.r.o., Kaňkovského 1240, Praha 8
4c/55/2013 – výběrovou komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek
pro veřejnou zakázku „Ekologicko
energetická opatření DPS Rudník“
v tomto složení:
Jiří Šedivý, Ing. Jiří Stuchlík, Bc. Martina Poláková, Mgr. Olga Hájková, Ing.
Aleš Maloch, Ing. Georgi Kirjakovský,
Josef Šnejdar.

najmout část pozemku p.p.č. 2347/6
– zahrada o výměře cca 65 m2, v kat.
území Rudník.
1e/56/2013 – pronajmout část pozemku p.p.č. 658/2 – ostatní plocha
o výměře cca 200 m2, v kat. území
Rudník, obce 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.
1f/56/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 804 – trvalý travní porost o výměře 2.956 m2, v kat. území Rudník,
obce Rudník. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou za 2 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2j/43/08 ze dne 29.10.2008.
1g/56/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 28/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2, v kat. území Bolkov,
obce 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.
1h/56/2013 – ukončení „Smlouvy
o nájmu z pozemku“ uzavřené dne 30.
dubna 2010 na pronájem p.p.č. 424/1
– trvalý travní porost o výměře 154
m2, kat.území Rudník.
1i/56/2013 – výpověď nájemní
smlouvy ze dne 4.12.2008 na část
p.p.č.3181 – ostatní plocha o výměře
122,5 m2, v kat.území Rudník.
1k/56/2013 – zrušení pomístních názvů Šebestián a Zimní strana v katastrálním území Arnultovice.
2a/56/2013 – text výzvy na zakázku
malého rozsahu – „Výběr dodavatele
zahradní techniky pro ZŠ v Rudníku“
v předloženém znění.
3/56/2013 – směrnici č. 1/2013 pro
pokladní hotovost. Pokladní limit je
touto směrnicí stanoven na 35.000 Kč
pro každou pokladnu.

Výpis přijatých usnesení z 56. jednání rady obce
dne 04.04.2013

RO schvaluje:
1a/57/2013 – podnájem bytu v Rudníku čp. 553 po dobu 1 roku.
1b2/57/2013 – pronajmout pozemek
p.p.č. 804 – trvalý travní porost o výměře 2.956 m2, v kat. území Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 0,10 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2j/43/08 ze dne
29.10.2008.
2a/57/2013 – text výzvy na zakázku
malého rozsahu – „Oprava komunikací v obci Rudník“ v předloženém
znění.

RO schvaluje:
1a/56/2013 – pronájem bytu č. 2 v čp.
494 v Rudníku do 31.07.2013.
1b/56/2013 – pronájem bytu č. 6 v čp.
311 v Rudníku do 31.07.2013
1c/56/2013 – uzavření smlouvy o bezplatném umístění veřejného osvětlení
ve vlastnictví obce Rudník na zařízení
ve vlastnictví společnosti ČEZ a.s.
1d/56/2013 – zveřejnění záměru pro-

Výpis přijatých usnesení z 57. jednání rady obce
dne 16.04.2013

příloha

2b/57/2013 – seznam obeslaných
firem pro akci „Oprava komunikací
v Rudníku“ takto:
1. U-stav s.r.o, Praha, Bukovecká 510
2. LTM Krkonoše s.r.o., Lázeňská 199,
Svoboda nad Úpou
3. Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká
105, Trutnov
4. Z+P Slovák, Černý Důl 47
2c/57/2013 – Základní a Mateřské
škole Rudník nákup zahradní techniky,
zahradní traktor Statuet AJ 102-21 +
přívěsný vozík, jako investičního majetku Základní a Mateřské školy Rudník, od firmy Karel Haták, Tř. Bedřicha
Smetany 1645, 504 01 Nový Bydžov za
celkovou cenu včetně DPH 99.700 Kč.
2d/57/2013 – doplnění členů výběrové komise pro hodnocení nabídek
veřejné zakázky Ekologicko – energetická opatření DPS Rudník o pana
Lukáše Skalského a pana Ing. Jiřího
Požára.
RO revokuje:
1b1/57/2013 – RO revokuje (ruší)
usnesení č. 1f/56/2013 ze dne
04.04.2013.

Výpis přijatých usnesení z 58. jednání rady obce
dne 07.05.2013
RO schvaluje:
1a/58/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku
p.p.č. 443/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, v kat. území
Rudník.
1b/58/2013 – RO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.p.č.
1438/2 – trvalý travní porost o výměře
16.666 m2, v kat. území Javorník
v Krkonoších a p.p.č. 103/1 – ostatní
plocha o výměře 2.892 m2, v kat.
území Bolkov.
1c/58/2013 – RO schvaluje pronajmout pozemky p.p.č. 148 – trvalý
travní porost o výměře 682 m2, p.p.č.
446 – zahrada o výměře 4.188 m2 a p.
p.č. 450 – trvalý travní porost o výměře 1.456 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.
1d/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
250 m2 a části pozemku p.p.č.3066/2
– ostatní plocha o výměře cca 10 m2
kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1e/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
200m2, kat. území Rudník, za cenu 30

Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1f/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej části pozemku p.p.č.
2070/6 – ostatní plocha o výměře cca
250 m2, kat. území Rudník, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1g/58/2013 – RO doporučuje ZO
schválit prodej pozemku p.p.č. 3655
– trv.travní porost o výměře 105 m2,
kat. území Rudník, za cenu 30 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy
č.1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
1i/58/2013 – RO schvaluje pronajmout nebytový prostor (dvou místností + WC) o celkové výměře 43,80
m2 v čp.75 – DPS. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou za
350 Kč/ m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13.11.2008.
3b/58/2013 – RO schvaluje uzavření
mandátní smlouvy se společností BlueFort s.r.o
IČ: 287 98 058 se sídlem Janské Lázně,
Lázeňská 41, PSČ 542 25 na zajištění
a komplexní administraci zadávacího
řízení na podlimitní veřejnou zakázku
zadávanou v rámci Operačního programu Životní prostředí – snižování
prašnosti.
RO jmenuje:
3a/58/2013 – RO jmenuje komisi
pro posuzování a hodnocení nabídek
pro akci „Oprava komunikací v obci
Rudník v roce 2013“v tomto složení:
členové RO, p. Jirásek.

Výpis přijatých usnesení z 59. jednání rady obce
dne 13.05.2013
RO schvaluje:
1a/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 20.000 Kč dle
zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na realizaci veřejně prospěšných projektů v roce 2013
na realizaci projektu s názvem Hadí
vyhlídka – obnova původních cest s vyhlídkou pod Červenou výšinou.
1b/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 5.000 Kč dle
zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na realizaci veřejně
prospěšných projektů v roce 2013 na
realizaci projektu s názvem Bolkovská
zvonička – vysázení květin a údržba
zeleně v bezprostředním okolí, Občanskému sdružení Přátelé Bolkova.
1c/59/2013 – RO schvaluje přidělení
finanční podpory ve výši 15.000 Kč
dle zásad pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu obce na realizaci
veřejně prospěšných projektů v roce
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2013 na realizaci projektu s názvem
Meteorologická stanice Rudník.
1e/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4.000 Kč
Oblastní charitě Červený Kostelec,
středisko Hospic Anežky České, IČ:
48623814, 5. května 1170, Červený
Kostelec.
1f/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro
Služby Dolní Kalná, IČ: 75126711,
Dolní Kalná 178.
1g/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč
pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vrchlabí.
1h/59/2013 – RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč
pro Klub důchodců AVON.
RO neschvaluje:
1d/59/2013 – RO neschvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro
seniory Pilníkov.

Výpis usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 07. března 2013
ZO schvaluje:
2a1/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro TJ
Ski Rudník v částce 92 000 Kč.
2a2/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro TJ
Lokomotiva Trutnov – orientační běh
v částce 6 000 Kč.
2a3/17/2013 – finanční příspěvek
z rozpočtu obce pro rok 2013 pro SDH
Avon v částce 15 000 Kč.
2a4/17/2013 – finanční dar za vzornou reprezentaci obce Rudník v částce
10 000 Kč.
2b/17/2013 – rozpočtové opatření č.
1/2013, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 356.300 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 175.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 181.300 Kč
2c/17/2013 – účetní závěrku obce
Rudník za rok 2012 v předloženém
znění.
3a/17/2013 – vyřazení movitého majetku v hodnotě 15 102,40 Kč a ukládá
likvidační komisi tento majetek zlikvidovat.
4a/17/2013 – předložený plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
4b/17/2013 – předložený plán činnosti finančního výboru na rok 2013.

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Rudník
dne 09. května 2013
ZO schvaluje :
2a/18/2013 – prodej pozemku p.
p.č. 160/2 – ostatní plocha o výměře

427 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Přístup uživatelů okolních nemovitostí
ke studni na p.p.č. 160/2 k.ú. Javorník
v Krkonoších bude smluvně zajištěn.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
2c/18/2013 – bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 939/14 – ostatní plocha o výměře 2.163 m2 v kat. území
Rudník, obci Rudník, z majetku České republiky – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových na obec
Rudník.
3a/18/2013 – dodavatelem akce
“Ekologicko – energetické opatření
DPS Rudník” firmu W-STAV spol.
s r.o., IČO 60111534, Vrchlabí, za
celkovou nabídnutou cenu 4.512.540
Kč bez DPH a pověřuje starostu po
uplynutí lhůty pro odvolání podpisem
smlouvy.
3b/18/2013 – dodavatelem stavební
zakázky “Oprava komunikací v obci
Rudník v roce 2013” u nemovitostí
čp. 407 a úsek u nemovitostí od čp.
180 do čp. 185 firmu U-stav ck s.r.o.,
Bukovecká 510, Praha 9 – Letňany, za
nabídkovou cenu 467.516 Kč včetně
DPH s tím, že konečná cena díla bude
stanovena na základě skutečně provedených prací dle jednotlivých cen
položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5a/18/2013 – navýšení příspěvku na
požární ochranu ve výši 60.000 Kč.
5b/18/2013 – zřízení požární jednotky JPO V v obci Rudník, část obce
Javorník.
6a/18/2013 – rozpočtové opatření č.
2/2013, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 493.200,00 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 667.700,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 174.500,00 Kč.
ZO revokuje:
2b/18/2013 – (ruší) usnesení
č.2b/16/2013 ze dne 31. ledna 2013.
HLASOVÁNÍ: 14-0-0
ZO pověřuje:
4/18/2013 – ZO pověřuje RO sestavením výzvy k zakázce dle zákona o věřejných zakázkách na opravu
18. bytovek.
ZO souhlasí:
7/18/2013 – ZO souhlasí s auditem
v obecních lesích.
ZO volí:
8/18/2013 – ZO volí radním pana
Václava Lhotu.
K tisku připravila
Kamila Vejdělková

příloha

