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Nečekejte snad nějaké nedělní kázání přepsané na novinový papír. Člověk nemusí být
věřící, nemusí chodit pravidelně na mše ani ke
zpovědi, aby ho kostely zajímaly a lákaly. Jako
dominanta města, obce, náměstí, samoty,
uvnitř jako místo jisté nevšednosti až sváteční atmosféry. Jako rozevřená kniha dějepisu
či filozofie, jako koncertní sál pro varhany
a zpěv. Co zrovna každý nemusí, je to předsta-

roku 1781 se na čtyři stovky obyvatel Heřmanových Sejfů přihlásilo k evangelickému luteránskému náboženství. Do obce docházeli
a střídali se zde nejprve němečtí kazatelé a potom po nich uherští nekatoličtí intelektuálové.
Původně se kázání konala pod širým nebem
a roku 1785 se začalo s výstavbou evangelického kostela. K němu přibyla postupně fara
i hřbitov. O století později získal také věž a tři

PŘÍMLUVA ZA KOSTELY
vení kolem. Má do puntíku daný scénář a také
účinkující včetně diváků, přesněji řečeno návštěvníků.
Přesto každého smrtelníka musí zabolet
u srdce, když projíždí kolem kostela, který má
děravou střechu, mokré mapy na omítce, rozbitá okna, zničené římsy, utržené okapy – a co
není ani vidět - třeba i rozkradený inventář. To
je urážka mnoha hodnot a odpovědnost mnoha generací. Ne jenom církve a křesťanství,
ne jenom duchovních a věřících. Nás všech,
celé společnosti, naší lhostejnosti, nezájmu
a někdy možná i zlomyslnému „zadostiučiní“.
Naše obec a její kostely by mohly sloužit za
čítankový příklad. Konkrétně existují v různé
podobě celkem tři. Do třetice všeho nejlepšího… nebo snad nejhoršího?
Kostel sv. Martina v Javorníku představuje
jednolodní barokní kostel ze začátku 18. století. Jeho stavitelem byl A. Parm z Hostinného. Kostel již dlouhou dobu neslouží svému
účelu, není využíván k bohoslužbám a postupně chátrá stejně jako jeho okolí.
Po vydání tolerančního patentu

zvony – Paulus, Petrus a Hus. Ty nepřežily
první světovou válku, kostel zase období po
druhé světové válce. Zdevastovaný a vyhořelý kostel, zarostlý hřbitov, obvodní zdi
jako stavební materiál. Zřícenina a zastávka snad jen pro zvědavé turisty.
Kostel sv. Václava je poprvé
zmiňován roku 1354. Později
jako renesanční kostel tvoří spolu s farou (jindy také školou) dominantu zdejší obce Heřmanovy Sejfy. Přestavba je
připisována „krkonošskému“ staviteli Carlo
Valmadimu. Čtyři roky
stačily tehdejším řemeslníkům, aby se vyrovnali s náročným úkolem
nestavět do dispozice, kte-

rou určovaly stávající poloha věže a sakristie.
Problém byl vyřešen posunutím lodě
proti ose kněžiště. To všechno vám
odhalí pohled na kostel od jihozápadu, tedy tehdy, když obejdete
objekt i se hřbitovem v sousedství.
Stavba si přes drobné úpravy zachovala charakteristický rukopis tvůrce.
V sedmdesátých letech 20. století
poškodil kostel sv. Václava požár,
oprava byla dokončena v roce
1975.
Jeden tedy nepřežil oheň, další přežívá mezi plným životem
a pomalou smrtí, jen třetí žije
díky aktivitě a práci nadšenců
– a nejlepší to není ani v nejbližším okolí. Na mysli
máme třeba Fořt nebo
vzdálenější Prosečné.
Proto zaujme každá
činnost, každý den
otevřených
dveří,
každé vyzvánění zvonů, které
zvou k návštěvě…
Václav
Chadraba

renesanční kostel
sv. Václava
v Rudníku
→ program
na str. 16
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radnice

V

ážení sousedé, přicházíme za Vámi s dalším
číslem našich novin.
Na místě je tedy krátké
ohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem.
Pokusím se Vám tedy zrekapitulovat nejdůležitější události v období
od června do září letošního roku.

Základní škola
Počátkem června se konalo
výběrové řízení na obsazení pozice
ředitele/ky naší školy. Tuto možnost
naší obci přiznává novela školského zákona platná od 1.1.2012.
V tomto kole výběrového řízení
žádný z uchazečů jmenován nebyl,
tudíž od 1.8. 2012 je vedením školy
pověřena paní zástupkyně Mgr.
Kuhn-Gaberová. Školu povede až
do doby zvolení nového ředitele, což
by mělo být do konce října. Panu
řediteli Mgr. Petrželovi skončilo
funkční období, které trvalo téměř
13 let. Za tu dobu škola doslova vyrostla a navázala na svou
dlouholetou tradici. Za to panu
Petrželovi patří nesporná zásluha
a poděkování. Kdo od listopadu
školu povede, je zatím ve hvězdách.
Během prázdnin se realizovaly
stavební úpravy v novém oddělení
školky a dodělávky soklů na školní
budově a jídelně.
18 bytových jednotek
Naší obci nechvalně známá
kauza bytovek, která brzdí rozvoj
obce více než jedno desetiletí,
během léta pokračovala několika
jednáními mezi týmem naší obce
složeným ze starosty, zastupitele
pana Lhoty a právních zástupců obce JUDr. Duškové a JUDr.
Fučíkové a týmem protistran, které
jsou: Archteam, s.r.o , A.I.A. Association Incentive Architecture, a.s.,
Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D,
a paní Tichou. Jednání se konala za
účelem mimosoudního vyrovnání.
Po několika návrzích a bouřlivých
debatách vzniká konečná podoba
dohody, která pokud bude schválena obecním zastupitelstvem, ukončí
několikaleté soudní tahanice.
Kanalizace
Začátkem srpna jsme požádali
na státním fondu životního prostředí o dotaci na první etapu odkanalizování obce. Kanalizace vzhledem
k rozlehlosti naší obce bude probíhat ve třech etapách. Vzhledem
k tomu, že odpadní vody by pro nás
měla čistit čistírna v Hostinném,
první fází bude odkanalizování
Arnultovic. Cena díla je projektanty
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spočítána na cca 43 milionu Kč.
Dotace by se měla pohybovat ve
výši cca 70 %.
Cyklostezka podél vody k Bělidlu
V současné době vzniká studie
cyklostezky od budovy obecního
úřadu k bývalému Texlenu. Tato
stezka byla přáním největšího
počtu zúčastněných při veřejné
debatě RUDNÍK 2022. Studie
bude řešit citlivé umístění stezky
do terénu a zároveň bude sloužit
jako podklad k jednání s dotčenými orgány a majiteli pozemků
v trase cyklostezky. Na realizaci
stavby chceme opět podat žádost
o dotaci. Tentokrát ze státního
fondu dopravní infrastruktury.
Stezka by měla sloužit zároveň
také jako bezpečná cesta do školy.
Děti se tak vyhnou frekventované
části silnice.
Dětské hřiště v Terezíně
V minulém čísle našich novin
jste našli anketu o umístění hřiště
v Terezíně. Jsem moc rád, že jste
využili možnosti ovlivnit jeho
umístění. Z nabízených možností vyšla vítězně varianta číslo
2 – louka za kontejnery v Terezíně. V současné době probíhá
územní řízení na stavebním úřadě
a budou osloveny dodavatelské
firmy do výběrového řízení. Během
podzimu by mělo být jasno, jaká
bude konečná podoba hřiště a kolik budou celkové náklady. Nové
hřiště by tedy od prvních jarních
dnů mělo sloužit místním dětem.
Další akcí pro terezínské i ostatní
děti byla oprava herních prvků na
u fotbalového hřiště v Terezíně.
Oprava obec přišla na 27.000 Kč.
Doufejme, že houpačky a kolotoč
dlouho vydrží funkční.
Oprava „křížků“
V plánu máme i opravy kulturních dědictví v tomto případě kamenných křížů. Jeden se nachází
v Javorníku na křižovatce u točny
autobusů. Na tuto revitalizaci
jsme zažádali o podporu na místní akční skupině MAS Krkonoše,
kde by nám mělo být v případě
úspěchu proplaceno cca 80 %
nákladů. Dalším obnoveným
v pořadí bude památník v lokalitě
„U Křížku“ tuto akci si vzala za
své skupina lidí z TJ–Ski a za
přispění naší obce dostane křížek
nový kabát.
Během října nás čekají volby do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Záležet bude jen na nás,
kdo náš kraj po volbách povede
a například po jakých silnicích
budeme jezdit. Pro současné
vedení kraje totiž, dle jejich slov,
není stav silnic prioritou. Proto
vypadají silnice do Bolkova a Javorníku tak, jak vypadají.
Přeji Vám srdečně co nejpříjemnější podzim.
Aleš Maloch, starosta
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Přehled realizovaných
investičních akcí
Údržba nemovitostí
– č.p. 51 (budova obecní
úřadu) a č.p. 340 (zdravotní
středisko)
Vzhledem ke stáří nátěru střešních krytin na těchto objektech
došlo k jejich obnovení. Budova
obecního úřadu byla natřena během měsíce června a výběrové řízení vyhráli místní bratři Sedláčkovi.
Jelikož jim na místní poměry
přálo počasí dílo bylo dokončeno
řádně dle smlouvy do 30. 6. 2012.
Následovně o prázdninách v srpnu
byl zrealizován také dům zdravotního střediska, který byl nasmlouván u bratrů Havelkových z Hostinného, a i tato akce proběhla bez
nějakých problémů. Poděkování
patří nájemnici tohoto domu, paní
Čepkové, za možnost odběru el.
energie, vody a přístupu do bytu.
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Rozšíření MŠ v ZŠ

Opravy komunikací

V minulém čísle novin jste byli informováni o plánovaných opravách
několika úseků našich komunikací
v Leopoldově. K dnešnímu dni jsou
všechny tři úseky prakticky hotové
a předané, zbývá doladit jen několik
„drobných kosmetických“ úprav,
které byly společně se stavebním dozorem zhotoviteli firmě Zemní práce
Slovákovi vytknuty a bylo sjednáno
jejich napravení. Termín realizace
se nám bohužel oproti smlouvě cca
o jeden měsíc protáhl, z důvodů
neplánované vytíženosti zhotovitele, nestálého počasí a drobných
víceprací, které jsme si u této firmy
v jiných částech naší obce objednali
(např. oprava krajnice cesty k ZŠ,
zhotovení svodnice v té samé komunikaci, stání pro nádoby na odpad
u ZŠ aj.), kdy některé nám naopak
nebudou jako satisfakce za nedodržení termínu fakturovány, což je při
jejich vyčíslení pro nás výhodnější.
Veřejné
osvětlení
Realizace veřejného osvětlení
na tzv. Rafandu (bývalé statecké
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domy) je ve stádiu, kdy máme
souhlas i smlouvu o úřadu pro
zastupování státu (pro umístění sloupů), dolaďování projektu
a vzhledem k tomu, že některé
umístění sloupů bude omezovat
některé majitele v této lokalitě
neradi bychom něco zanedbali.
Konkrétní problém je v propojení
mezi spodní a vrchní řadou domů,
kdy navrhovaná trasa nadzemního vedení by byla přes zahradu
jednoho rodinného domu. Snad
se nám podaří sjednat nějaký
kompromis s majiteli v kombinaci
s technickými možnostmi.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byl zhotovitelem
těchto stavebních úprav vybrán
pan Rostislav Rodr. Po nezbytných přípravách, týkajících se
vyklizení dotčených prostor, byla
realizace odstartována dne 9.
července. Ačkoliv jsme již před
realizací měli obavy z některých
možných problémů jako např.
napojení nového sociálního zařízení na stávající venkovní kanalizace nebo prostup v obvodovém
zdivů pro vzduchotechniku, tak
tyto se naštěstí nepotvrdili, ale
vznikly bohužel jiné… Mám tím
na mysli subdodávky některých
výrobků jako třeba protipožární
okna a dveře, kde mají firmy své
termíny dodání, které nikdo neovlivní. Nakonec ze strany pana
Rodra bylo ke smluvnímu datu
až na malé drobnosti vše hotové,
a pozlobili nás již jen zmiňovaní
subdodavatelé. Doufám, že se
nové oddělení mateřské školky
bude nejen dětem, ale i rodičům
líbit a funkčnost bude pro paní
učitelky bezproblémová.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO

situace v základní škole
Na počátku dubna 2012 vyhlásila rada
obce konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky nebo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Rudník. Tato událost byla po dlouhou dobu
hlavním tématem, kterým se zaobírala
široká veřejnost a obcí proběhlo hned
několik zaručených informací o důvodech a průběhu konkurzního řízení.
Stránky našich Rudnických novin jsou
jistě vhodné místo k uvedení celé záležitosti na pravou míru. Takže, jak to bylo
doopravdy...
V roce 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která obsahovala
ustanovení tohoto znění :
Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu
nebo její součásti, který vykonává ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti
ředitele v příslušné škole nebo školském
zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004
Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon
práce na daném pracovním místě
vedoucího zaměstnance dnem 31.
července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července
2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31.
července 2014.
Přes toto jednoznačné ustanovení se
názory na nutnost vyhlásit konkurzní
řízení na ředitel lišily. Ministerstvo školství vydalo stanovisko, kde uvádí, že konkurzní řízení zřizovatel nemá povinnost
vyhlásit. K prodloužení funkce ředitele by
pak došlo automaticky ze zákona, a to po
splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkurzu. Krajský úřad však vyhlášení
konkurzu jednoznačně doporučoval, a to
z důvodu právní jistoty postavení ředitele
školy. V této souvislosti je třeba uvést, že
jediný, kdo může provést výklad zákona,
je soud. Tedy veškerá stanoviska ministerských nebo krajských úředníků jsou
pouhým názorem, bez právní váhy. RO
jako zřizovatel se rozhodla konkurzní
řízení vypsat. K tomuto kroku má plné
oprávnění stanovené zákonem, a to bez
jakýchkoliv pochybností. Stejně bylo
postupováno v dalších 134 základních
školách v Královéhradeckém kraji. RO

se při svém rozhodnutí opírala o ustanovení zákona, stanovisko krajského úřadu
a i názorů odborné veřejnosti. Jedině tak
byla splněna dikce zákona, a tím pádem
zajištěna větší právní jistota ředitele školy. Konkurz tedy rozhodně nebyl zbytečný a důvody vyhlášení konkurzního řízení neměly spojitost s osobou a způsobem
práce stávajícího ředitele a výhradně
spočívaly v úrovni legislativní.
Bohužel atmosféra, která průběh konkurzu provázela, překvapila mnohé. Vyostření vztahů v rámci učitelského sboru,
účelové informace, polopravdy až nepravdy, toto vše se projevilo v plné míře
až v době vyhlášeného konkurzu. Zaručených informací o dění ve škole z doby
předchozí i současné bylo více než dost,
včetně účelových informací o jednotlivých uchazečích. V tomto období měla
rada obce po proběhlém konkurzu rozhodovat o obsazení místa ředitele školy
na období příštích 6 let.
Konkurzního řízení se zúčastnilo celkem 5 uchazečů. Konkurzní řízení probíhá podle přesně stanovených pravidel
a uchazeče hodnotí komise. V komisi
musí být zástupce kraje, školní inspekce,
školské rady, zástupce pedagogů dané
školy, odborník ze státní správy a dva
zástupci zřizovatele. Uchazeči předložili koncept rozvoje školy, který obhajovali v rámci minimálně 15 minutového
řízeného rozhovoru s komisí. Komise
z uchazečů určila tři kandidáty, kteří jsou
vhodní pro výkon funkce ředitele, a to
Mgr. Jehličkovou, Mgr. Petrželu a Ing.
Holubku.
Z těchto tří uchazečů, formou určení
vlastního pořadí jednotlivých uchazečů
každým členem komise, bylo stanoveno
konečné pořadí uchazečů takto :
1. Mgr. Jehličková
2. Ing. Holubka
3. Mgr. Petržela
Rozhodnutí komise o výběru nejvhodnějšího uchazeče má pro zřizovatele, tj.
radu obce, pouze doporučující charakter. RO po zvážení všech okolností došla
k přesvědčení, že za současného stavu
není možné rozhodnout a výběrové řízení zrušila. V praxi to znamená, že do
ukončení nového konkurzu na obsazení
pracovní pozice ředitelky/ředitele školy, který je již vyhlášen, bude pravomoc
ředitele vykonávat zástupkyně ředitele,
paní Kuhn-Gaberová. Výsledky nového
konkurzního řízení bychom měli znát
v říjnu 2012.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Poplatek za odpady
Omlouváme se za pozdní distribuci složenek na úhradu poplatku za svoz
komunálního odpadu. Ke zdržení došlo změnou softwaru, kdy dodavatel nebyl
schopen řádně a včas zajistit tisk složenek. V současné době jsou již všechny
složenky rozeslány, proto platbu uhraďte obvyklým způsobem nejpozději
do 31. 10. 2012.
Obecní úřad Rudník
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1O otázek pro
Jana Vaňka
Za obchodem (Bělidlo)
přejdete mostek a cesta
do kopce směr rokle vás
zavede na rozcestí. Tam
oko nepřehlédne kámensolitér s nápisem Geodetické práce, číslo mobilního telefonu a šipku
ukazující na nový dům…
Co si máme představovat
pod profesí geodet (zeměměřič)?
Geodet neboli zeměměřič se zabývá měřením zemského povrchu (i pod povrchem – důlní práce, při ražbě
tunelů atd.). Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na Zemi nebo v prostoru. Výsledkem
jsou rozličné druhy map, se kterými se setkáváme takřka
denně.
K čemu je takový geodet dobrý obyvateli Rudníka?
Pro lidi může geodet sloužit při řešení majetkoprávních vztahů směrem k dokumentaci v katastru nemovitostí, ať už se to týká vlastnických hranic pozemků,
vkladu nemovitostí do katastru, nebo podkladů pro projekční činnost ve výstavbě.
Jaké potřebuje vybavení, případně může pracovat sám?
Vybavení je rozsáhlé a hlavně nákladné. Včetně spolehlivého a nejlépe terénního automobilu v celkové hodnotě dost přes milion korun. Dříve se měření provádělo
minimálně ve třech lidech, dneska díky moderní technice postačí jeden šikovný pomocník.
Když je v místě konkurence, je vnímána jako opravdová
konkurence?
Více než dvacet let obnovujeme a hledáme konkurenční prostředí a náš obor není výjimkou. Samozřejmě, že
v rámci regionu se známe a vztahy nejsou zatím dramaticky nevraživé.
Může se geodetovi stát práce koníčkem?
Práce je to různorodá i zajímavá a v neposlední řadě
velmi zodpovědná. Přesto, nebo právě proto se většině
lidí práce bohužel nestane koníčkem. Jsem rád, že patřím do jiné skupiny.
Existuje něco jako profesní posedlost – měříte doma, na
zahradě, na dovolené?
Profesní posedlost se u mě projevuje třeba při sbírání
hub, všímám si víc než hřibů hraničních mezníků v lesním prostoru, na dovolené zase různých geodetických
znaků, které běžný smrtelník ani nezaregistruje.
Běžně je znám pojem nadmořská výška – zmapujme si
Rudník a okolí…
Když už je řeč o nadmořské výšce, v současnosti se
u nás používá n.m. vztažená k Baltskému moři (dříve
Jaderské moře a rozdíl je 0,40m). Něco z výšek kolem
nás: křižovatka k Avonu 378,89 m, křižovatka Pivovar
424,21 m, Soví vrch 444,87 m …
Učí se geodet celý život?
Hodně se změnilo s nástupem počítačů. Co nás učili
ve škole je spíše historie, musíte sledovat vývoj v technice
i nové zákony a vyhlášky.
Máte svůj sen?
Mým snem je pořídit si geodetický přístroj GPS určující polohu bodů s milimetrovou přesností přes družice,
ale je to otázka velkých peněz.
Jaký je vlastně jeden pracovní den geodeta?
Současně pracuji i na desítkách zakázek. Den začíná
přípravou nových prací a poté – pokud to počasí dovolí –
vyrážíme do terénu. Případně zůstaneme v kanceláři pro
nejrůznější papírování a spousty výpočtů. Bez toho nelze
předložit výsledky.
Rozhovor připravil Václav Chadraba
3
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výsledky ankety

na umístění dětského
hřiště v Terezíně

Varianta č. 1 u ping-pong stolu –
celkem 12 bodů (devět v papírové
podobě, tři po e-mailu)
Varianta č. 2 na louce za kontejnery – celkem 40 bodů (28 v papírové podobě, 12 po e-mailu)
Varianta č. 3 na fotbalovém hřišti
– celkem 7 bodů (6 v papírové
podobě, 1 po e-mailu)
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Volby do krajských zastupitelstev
Na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka
zákonů č. 224/2012 ze dne
29. 6. 2012) se Volby do zastupitelstev krajů uskuteční ve
dnech 12. 10. a 13. 10. 2012.
V první den voleb – v pátek 12.
října 2012 proběhne hlasování
od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den voleb – v sobotu 13. října
2012 se bude hlasovat od 8.00
do 14.00 hodin. Sčítání výsledků hlasování proběhne v sobotu,
bezprostředně po uzavření volebních místností. Počet volebních
okrsků v Rudníku se nemění.
Hlasování na území obce proběhne na obvyklých místech ve 4 volebních okrscích. Novela zákona
o volbách do zastupitelstev krajů
umožňuje poprvé při letošních
volbách do krajských zastupitelstev požádat příslušný obecní
úřad o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá
obecní úřad na jeho žádost vo-

ličský průkaz a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu
a do jeho výpisu pro okrskovou
volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu
v územním obvodu kraje. Tudíž
lze volit jen v územním obvodu
kraje dle místa trvalého pobytu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, a to OSOBNĚ
u obecního úřadu do okamžiku
uzavření stálého seznamu (tj. do
16.00 hod. dne 10. 10. 2012)
nebo PODÁNÍM doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. dne 5. 10.
2012) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové
schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad voličský průkaz

předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Ověření podpisu voliče v souvislosti s žádostí o vydání voličského
průkazu nebo s případným pořizováním plné moci k převzetí
voličského průkazu je osvobozeno od povinnosti hradit správní
poplatek.
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu.
Žádosti o vydání voličského
průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Rudníku se vyřizují na
Obecním úřadě v Rudníku, čp. 51.
Informace k volbám poskytují:
Paní Věra Prouzová, Kamila
Vejdělková tel. 499 440 201
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.
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slí

m

ee

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Co poskytuje CZECHPOINT
na obecním úřadě (1)
Od 1. 7. 2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším
znění. Tím došlo i k rozšíření
služeb poskytovaných na kontaktních místech veřejné správy. V následujícím textu najdete přehled nejdůležitějších
služeb pro veřejnost. Cena za
výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy
max. 100 Kč za první stanu za
každou další max. 50 Kč.

Výpis o využití údajů
z registru práv a povinností
Výpis obsahuje data o využívání
údajů z RPP – „kdo, kdy, na základě jaké agendy (práva, povinnosti)
rozhodl o změně údajů vedených
v základních registrech“.

Výpis údajů
z registru osob – ROS
Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje
v registru vedeny, nebo oprávněná
osoba, o níž jsou údaje v registru
vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.

Umožňuje požádat o změnu
referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

Veřejný výpis údajů z registrů
osob – ROS
Výpis z ROS – žadatelem může
být fyzická osoba, která předloží
doklad totožnosti, a neověřuje se,
zda je oprávněna jednat za osobu,
o níž údaje požaduje.
Výpis z údajů z registru práv
a povinností - RPP
Obsahuje informace pro informační systém základních registrů pro řízení přístupu uživatelů
k údajům uložených v jednotlivých registrech.
Vedou se referenční údaje
o agendách orgánů veřejné moci
a o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a právech a povinnostech k věcem.
Výpis o využití údajů
z registrů obyvatel
Výpis obsahuje data o využívání
údajů z ROB – „ kdo se na mě, kdy
a za jakým účelem díval“, volí se
období, za které se výpis požaduje.

Žádost o změnu údajů
v registru obyvatel
Žadatelem může být fyzická
osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec ,
nebo její zákonný zástupce.

Žádost o změnu v registru osob
Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje
v registru vedeny, nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž
jsou údaje v registru vedeny.
Umožňuje požádat o změnu
referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.
Žádost
o poskytování údajů třetí osobě
Žadatelem může být fyzická
osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec
nebo její zákonný zástupce.
Služba umožňuje požádat
o poskytnutí údajů třetí osobě
nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou
referenční údaje v žadatelem
vymezeném rozsahu poskytnuty
jiné fyzické nebo právnické osobě
do datové schránky této osoby.

Důležitá
telefonní čísla
obce Rudník
poruchy plyn:............................................................................ 1239
poruchy dodávky elektřiny: .......................................... 840 850 860
poruchy dodávky vody: ................................................. 603 226 060
mimořádné události v obci (možno volat 24 hodin denně):
majetek obce: Lukáš Skalský – majetkový odbor, .......... 607 621 755
ostatní: Jiří Jirásek – tajemník OÚ . .............................. 606 121 904

Seminář s pracovníky Ministerstva
pro místní rozvoj v Rudníku
Obec Rudník ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádala dne
3. 9. 2012 na zámku v Rudníku seminář na téma veřejné
dražby. Přednášejícím byla
ředitelka odboru veřejných
dražeb Ministerstva pro místní rozvoj paní Ing. Zdeňka
Niklasová. Semináře se zúčastnili pracovníci obecních
a městských úřadů z Trutnova, Dvora Králová, Jilemnice,
Žacléře, Hostinného, Černého Dolu a Dolní Kalné.
Cílem semináře bylo přiblížit přípravu a průběh veřejné
dražby jako efektivního a nejprůhlednějšího způsobu zpeněžení majetku obcí. Převážná
část semináře byla věnována
veřejným dražbám. Obec totiž
může organizovat dražbu sama,
umožňuje jí to zákon o veřejných dražbách. Požadavky na
ni jako dražebníka jsou menší
než na ostatní dražebníky, kteří
k této činnosti – provádění veřejných dražeb – musí mít příslušné živnostenské oprávnění.
Obec Rudník, jako i mnoho
jiných obcí, připravuje prodej
nepotřebného majetku formou
veřejných dražeb.
Zkušenosti z praxe paní Ing.
Zdeňky Niklasové jsou obrovské. Vedle dobrovolných dra-

žeb uvedla konkrétní příklady
nedobrovolných dražeb uvalených na dlužníky i příklady postupů exekutorů. Pro širokou
veřejnost vyplynula ze semináře jedna důležitá rada. Nikdy nedovolte, aby na Vás byla
uvalena nedobrovolná dražba.
Exekutoři nejsou motivováni
prodat Váš majetek za dobrou
cenu, majetek prodávají pouze
za účelem uspokojení pohledávek. Lepší je v situaci, kdy hrozí
nedobrovolná dražba prodat
majetek sami. Získáte vždy výhodnější cenu než v případě,
kdy věc do ruky vezmou exekutoři. Věřte, že některé případy
z praxe jsou více než otřesné
a mnohokráte nemají lidé v péči
exekutorů s dluhem nic společného. O to víc zarážející, že
kompetentní místa všemu jen
bez zájmu přihlíží.
Veškeré informace o dražebnících a o dražbách jsou veřejně
přístupné na portálu Centrální
adresa (www.centralniadresa.
cz/cadr), čímž je zajištěna široká
publicita a transparentnost veřejných dražeb. Ministerstvo pro
místní rozvoj zajišťuje průběžnou aktualizaci údajů o dražebnících a dohlíží také na provozovatele portálu Centrální adresa,
kterým je Česká pošta, a.s.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnického nebo podle seznamu nemovitostí.

Výpis
o využití údajů z registru osob
Výpis obsahuje data o využívání
údajů z ROS, „kdo se na mě, kdy
a za jakým účelem díval“, volí se
období, za které se výpis požaduje.

Rudnické noviny | číslo 3 | září 2012

(pokračování v dalším čísle)
veškeré informace o službách
Czechpoint najdete na
www.czechpoint.cz
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 36. jednání rady obce
dne 30. 5. 2012
RO schvaluje:
2a/36/2012 – pronajmout část pozemku p.p.č.2321/1 – trvalý travní
porost o výměře 220 m2 a část pozemku p.p.č. 2410/2 – trvalý travní porost
o výměře 48 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.
2c/36/2012 – výpověď nájemní
smlouvy ze dne 27. 2. 2009 na p.p.č.
2955/1 o výměře 480 m2, v kat. území
Rudník, obci Rudník.
4a/36/2012 – závazek obce zajistit
občerstvení pro účastníky akce „Odpoledne s přírodou“ pořádanou MS
Rudník – Janovice dne 2. 6. 2012
v hodnotě do 3.000 Kč.
4b/36/2012 – finanční dar ve výši
1.000 Kč Domovu důchodců Lampertice, Lampertice 204, 541 01 Trutnov, zastoupenému panem Alešem
Cabalkou, k částečné úhradě kulturních a společenských akci pro klienty
domova důchodců.
4c/36/2012 – finanční dar ve výši
3.000 Kč Klubu důchodců Avon Automotive, zastoupenému předsedou
panem Rudolfem Štemberkou, na
částečné krytí nákladů spojených
s ubytováním účastníků zájezdu na
Moravu v září 2012.
RO souhlasí:
5a/36/2012 – se zvýšením nejvyššího
povoleného počtu dětí mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola, Rudník, okres Trutnov, z 55 na 70 dětí s účinností od 1. 9.
2012 v rejstříku škol a školských zařízení a s podáním žádosti o provedení
této změny v rejstříku škol a školských
zařízení.
5b/36/2012 – se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve
školní jídelně – výdejně, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská
škola, Rudník, okres Trutnov, ze 70
na 76 stravovaných s účinností od 1.
9. 2012 v rejstříku škol a školských
zařízení a s podáním žádosti o provedení této změny v rejstříku škol a školských zařízení.
RO doporučuje:
2b/36/2012 – ZO schválit bezúplatný
převod stavby komunikace III/01410
a pozemků pod stavbou komunikace
p.p.č. 3057/1 a 4864 v kat. území Rudník, obci Rudník, z majetku Královéhradeckého kraje na Obec Rudník.
RO bere na vědomí:
3/36/2012 – odstoupení pana Ing.
Šrajera z funkce člena komise rady
obce pro životní prostředí a rozvoj na
vlastní žádost.
Výpis přijatých usnesení
z 37. jednání rady obce
dne 14. 6. 2012
RO schvaluje:
1b/37/2012 – dodavatelem stavební zakázky malého rozsahu „Oprava
povrchu soklu Základní školy a Mateřské školy Rudník“ firmu Pavel
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Kočí, Jeřice 123, 508 01 Hořice, IČO:
87964261, DIČ: CZ 6304242186 za
celkovou cenu 109.966 Kč vč. DPH.
2a/37/2012 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku čp. 494. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou do
30. 9. 2012.
2b/37/2012 – uzavření smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO s p. Martinem Klenčíkem
za organizaci JUNÁK – svaz skautů
a skautek ČR, Středisko Hraničář
Trutnov, se sídlem Horská 73/5 Trutnov 54101, za cenu 109 Kč (poměrná
část roční sazby za využívání systému
zavedeného obcí o nakládání s KO).
2d/37/2012 – záměr pronájmu nebytového prostoru – garáž naproti
bývalému hostinci U Kaštanu čp. 9 na
úřední desku.
4b2/37/2012 – finanční dar Mysliveckému sdružení Janovice – Rudník
ve výši 3.000 Kč na uspořádání akce
„Odpoledne s přírodou“.
RO ukládá:
2c/37/2012 – MO zajistit odborné
posouzení bytu v čp. 411.
RO doporučuje:
1a/37/2012 – ZO schválit dodavatelem stavební zakázky „Stavební
úpravy ZŠ a MŠ v Rudníku“ pana
Rostislava Rodra, Rudník 11, 543
72 Rudník, za nabídkovou cenu
441.882 Kč včetně DPH s tím, že
konečná cena díla bude stanovena
na základě skutečně provedených
prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o dílo.
4a/37/2012 – ZO schválit materiální dar – stavební materiál v hodnotě
56.000 Kč panu Ladislavu Kocourkovi, Rudník čp. 92 z důvodu mimořádně tíživé životní situace po požáru.
RO nejmenuje:
3/37/2012 – RO nejmenuje do funkce ředitele/ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Rudník žádného
z uchazečů přihlášených do konkursního řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Rudník, vyhlášeno dne 3. 4. 2012.
RO ruší:
4b1/37/2012 – usnesení č.
4a/36/2012.
Výpis přijatých usnesení
z 38. jednání rady obce
dne 2. 7. 2012
RO schvaluje:
1a/38/2012 – pronajmout nebytový prostor – garáž naproti bývalému
hostinci „U Kaštanu“ čp. 9 v Rudníku. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou za 273 Kč/měsíc
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Výpis přijatých usnesení
z 39. jednání rady obce
dne 25. 7. 2012
RO schvaluje:
1a/39/2012 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku čp. 418 na dobu určitou do
31. 12. 2012.
1b1/39/2012 – pronájem bytu č. 11
v Rudníku čp. 75 na dobu určitou do
31. 8. 2013.

1b2/39/2012 – pronájem bytu č. 12
v Rudníku čp. 75 na dobu určitou do
31. 8. 2013.
1c1/39/2012 – pronajmout pozemky
p.p.č.157 – ostatní plocha o výměře
767 m2, p.p.č.160/2 – ostatní plocha o výměře 427 m2 a p.p.č.160/3 –
ostatní plocha o výměře 100 m2, kat.
území Javorník. 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.
1c2/39/2012 – záměr prodeje p.p.č.
2792 – ostatní plocha o výměře 265
m2, v kat. území Rudník.
1c3/39/2012 – záměr prodeje p.p.č.
160/4 – ostatní plocha o výměře 130
m2, v kat. území Rudník.
1c4/39/2012 – záměr prodeje p.p.č.
71/2 – trvalý travní porost o výměře
166 m2, p.p.č. 71/3 – trvalý travní
porost o výměře 28 m2, p.p.č. 71/5 –
trvalý travní porost o výměře 45 m2,
v kat. území Rudník.
2a/39/2012 – použití obecního znaku na reklamních materiálech distribuovaných na kulturních akcích
pořádaných obcí Rudník.
RO vyhlašuje:
2b/39/2012 – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve změní pozdějších předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDNÍK
s nástupem od 1. 11. 2012 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let. Termín podání
přihlášek do 31. 8. 2012.
RO bere na vědomí:
2c/39/2012 – stížnost nájemníků
bytového domu čp. 5 a 306 a pověřuje
místostarostku ve spolupráci s MO
a požárním preventistou k provedení
místního šetření do 15. 8. 2012.
RO odkládá:
1c5/39/2012 – žádost o zřízení věcného břemene na vymezenou část
p.p.č.1815/1 – trvalý travní porost
o výměře 3.922 m2 za účelem přístupu a příjezdu k RD čp. 229 na další
jednání.
Výpis přijatých usnesení
z 40. jednání rady obce
dne 13. 8. 2012
RO schvaluje:
1b/40/2012 – pronájem bytu č. 23
v Rudníku čp. 75 na dobu neurčitou.
1c/40/2012 – pronájem bytu č. 13
v Rudníku čp. 494 na dobu určitou do
31. 12. 2012.
1d/40/2012 – zveřejnění záměru obce
pronajmout pozemky p. p. č. 216 – trvalý travní porost o výměře 821 m2,
p.p.č. 1592/2 – ostatní plocha o výměře 262 m2 a p.p.č. 211/2 – ostatní
plocha o výměře 107 m2 , kat. území
Javorník v Krkonoších.
1e/40/2012 – zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 3711 – zahrada o výměře 212 m2, v kat. území Rudník.

1f/40/2012 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2065/5 – trvalý travní porost
o výměře 1003 m2, v kat. území Rudník.
1d/40/2012 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku ve zjednodušené
evidenci č. 527, původ přídělový plán
– trvalý travní porost o výměře 1276
m2, kat. území Javorník v Krkonoších.
2a/40/2012 – nákup cen pro účastníky hasičské soutěže pořádané dne
26. 8. 2012 v hodnotě do 1.000 Kč.
RO odkládá:
2c/39/2012 – rozhodnutí ve věci
příspěvku TJ-Ski na uspořádání akce
pod názvem „Indiánský bivak“ na
příští zasedání RO č. 41.
RO souhlasí:
3b/40/2012 – s udělením plné moci
pro pana Tomáše Blažka, bytem Rudník 421, k zastupování obce Rudník
IČ: 00278246, Rudník 51, v rámci
správního řízení ve věci změn hranic
honitby Janovice – Rudník, a to z důvodu změn vlastnictví pozemků dle
§ 31 odst. 4 zákona o myslivosti.
Na základě této plné moci je pan Tomáš Blažek oprávněn činit za obec
Rudník úkony směřující k přičlenění
pozemků uvedených v příloze této plné
moci k honitbě Janovice – Rudník.
Výpis usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 20. 6. 2012
ZO schvaluje:
2b/12/2012 – celoroční hospodaření
obce Rudník a závěrečný účet za rok
2011 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
2c/12/2012 – z rozpočtu obce finanční příspěvek TJ Rudník, zastoupené
předsedou TJ Rudník, panem Jaroslavem Koderičem, na sportovní činnost
pro rok 2012 ve výši 120.000 Kč.
2d1/12/2012 – rozpočtové opatření č. 4/2012, kterým se výdaje zvýší
o 1.305.000 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se finanční prostředky na běžném účtu rozpočtu sníží
o 1.305.000 Kč.
2e/12/2012 – dar v mimořádně tíživé životní situaci panu Ladislavu
Kocourkovi, Rudník čp. 92 v hodnotě
56.000 Kč.
3a/12/2012 – dodavatelem stavební
zakázky „Stavební úpravy ZŠ a MŠ
v Rudníku – rozšíření MŠ” pana
Rostislava Rodra, Rudník 11, 543 72
Rudník, za nabídkovou cenu 441.882
Kč včetně DPH s tím, že konečná
cena díla bude stanovena na základě
skutečně provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, odsouhlasených stavebním dozorem, který bude nedílnou součástí
smlouvy o dílo.
ZO bere na vědomí:
2d2/12/2012 – že zisk hospodářské
činnosti se již nemusí zapojovat do rozpočtu v plné výši. O výši volných prostředků (0000 4131) nebo o výši dotace
(6330 5341) rozhodne vždy ZO.
ZO odkládá:
4a/12/2012 – záměr prodeje obytného domu čp. 128 a čp. 412, Rudník na
další ZO.
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková

Pár údajů o obecních lesích
Jako každý les má i náš obecní
les svou strukturu, svá patra,
své stanoviště. Pokusím se Vám
uvést pár základních informací
o našem společném majetku.
Naše lesy rostou v oblasti pod
názvem – Střední Krkonoše
a jsou členěny do Krkonošskojesenické soustavy (Sudetská
soustava), která má dvě podsoustavy – Podkrkonošskou
pahorkatinu v oblasti Bolkova
a Mladobuckou vrchovinu v oblasti Javorníku a Arnultovic.
Jehličnany jsou v našich lesích
zastoupeny zhruba v 83,27 %,
listnáče 16,73 % plošného podílu.(rozmístění po ploše lesa)
a 91,75 % máme hmotového podílu
jehličnanů (zásoba v m3) a 8,25 %
hmotového podílu listnáčů.
Převládající jehličnatou dřevinou je smrk ztepilý Picea abies
(77,33 %), dalším v pořadí je
modřín opadavý Larix decidua
(5,30 %). Ostatní jehličnaté dřeviny, jako jsou smrk pichlavý
Picea pungens a jedle bělokorá
Abies alba, se vyskytují pouze
ojediněle jako vtroušené dřevi-

ny. Z listnatých dřevin převládá
bříza bělokorá Betula pendula
s podílem 4,38 %. Na dalších
místech jsou javor horský (klen)
Acer pseudoplatanus s 3,76 %,
buk lesní Fagus sylvatica s podílem 2,77 %, olše lepkavá Alnus
glutinosa 1,72 %, jasan ztepilý Fraxinus excelsior s podílem
1,19 % a dub letní Quercus robur
s 1,12 %. Ostatní listnaté dřeviny
jsou zastoupeny pouze v nepatrných podílech a převážně tvoří
pouze příměs lesních porostů.
Na závěr ještě pár údajů o celkové rozloze lesa – naše lesy zaujímají celkem plochu 304,40 ha.
Z toho jsou lesy zvláštního
určení (ochranné pásmo KRNAPu) 161,03 ha a hospodářský les
141,31 ha. Celková zásoba dřeva
v lese je 100.651 m3, což je na jeden hektar cca 335 m3.
Do konce roku 2016 dle schválené výše těžby se vytěží 27.267 m3
převážně smrkového dřeva.
Aleš Maloch
Zdroj: Zelená zpráva ÚHÚL
Brandýs nad Labem,
LHP Obecní lesy Rudník

Územní plán obce Rudník
K 30. červnu t.r. byl společností SURPMO Hradec Králové dokončen návrh Územního plánu
obce Rudník. Byly tak splněny
veškeré podmínky pro vyplacení
dotace z Integrovaného operačního programu v celkové výši
926.700 Kč. Návrh územního
plánu je k nahlédnutí na Obecním
úřadě a na webových stránkách

obce. V podzimních měsících
bude svoláno veřejné projednání
za účasti zhotovitele, zástupců
dotčených orgánů a posuzovatele
vlivu územního plánu na životní
prostředí. Přesný termín bude
uveřejněn na úřední desce.
Olga Hájková,
určený zastupitel

Letecké snímkování naší obce
V roce 2011 bylo provedeno
letecké snímkování naší obce
společností Tomáš Hora THC.
Tyto fotografie budou využity
pro prezentaci obce včetně tvorby nových pohlednic.
Rudník byl pro potřeby zpracování mapových podkladů
letecky snímkována již několikrát. Určitě jste navštívili aplikace Mapy.cz, Google Earth
a podobné, kde jste si Rudník

z ptačí perspektivy prohlédli. Není všeobecně známo, že
v letech 1947 až 1956 proběhlo
letecké snímkování celé republiky pro tvorbu map v měřítku
1:25 000. Pokud chcete vidět,
jak vypadal Rudník nebo jakékoliv místo v naší republice těsně po II. světové válce, určitě
navštivte stránky http://kontaminace.cenia.cz/. Osobně
mne zde zaujalo, v jakém roz-
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sahu byly pozemky obhospodařovány. Kde jsou dnes lesy,
byla pole a prostranství v obci
byla bez náletových dřevin. Pokud stránky navštívíte, naleznete dávno nepoužívané cesty,
zaniklé usedlosti a mnoho dalších zajímavostí. Vše můžete
porovnat s ukázkou snímků ze
současnosti.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ

Brigáda v kostele
V sobotu 13. 10. 2012 se od
9 hodin uskuteční brigáda zaměřená na vyklizení sutě a stavebních
prvků z interiéru kostela na Bolkově. Po renovaci hřbitova se jedná
o další krok směřující k celkové
obnově areálu. Budeme rádi za
každou pomoc (techniku bohužel
nelze vzhledem k terénu využít).
Lopaty, kolečka a dobrou náladu s sebou! Občerstvení zajištěno.
Bližší informace:
Olga Hájková, tel. 737 270 556
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Po stopách obrů

Město Hostinné se může pochlubit jednou raritou. Nabízí
totiž možnost spatřit na vlastní
oči pravé a nefalšované obry.
Ti stojí v rozích radniční věže.
Měří 4,5 metru a jsou oděni
v římské zbroji. Podle pověsti
mají hlídat město.
Kde se však obři vzali? Podle
pověstí se v nedalekých horách
usadila jejich tlupa. I když byli
obři dobří a mírumilovní, měšťané je požádali o pomoc, neboť do
města často vpadla tlupa lupičů
a domorodce obrala o všechen
majetek. Lupiči byli ozbrojeni
a samotní měšťané proti nim nic
nezmohli. Obři žádosti vyhověli.
Jednoho večera se ukryli v útrobách města a lupiče pobili. Podle
jiné pověsti byli obři zlí a večer co
večer chodili do města, aby měšťanům škodili. Co viděli, to sežrali, co nesežrali, to ukradli. Postupem času přestala obyvatelům
Hostinného docházet trpělivost.
Domluvili se tedy, že na obry připraví past. Na bránu, kterou do

města záškodníci přicházeli, postavili kotel s vařící smůlou a čekali, až obři přijdou. Když nastal
večer a obři opět procházeli městskou branou, vylili na ně měšťané
žhavou smůlu, a tak obry přemohli. Podle některých názorů
mají pověsti věrohodný základ.
Mohlo jít o značně vysoké lidi,
kteří využili své fyzické převahy
a obyvatelům města škodili a lidé
se jich báli. Vždyť i v místních
názvech se v Krkonoších zmínka
o obrech objevuje nápadně často:
jsou to Obří hory, Obří důl nebo
Obří bouda. Město Hostinné má
obry i ve svém městském znaku, jehož užívání městu povolila
v roce 1759 sama Marie Terezie.
Obři se vyskytují v mýtech téměř
všude na světě. Předchůdci řeckých bohů byli obří Titáni. Bůh
nebes Uranos a bohyně Země
Gaia zplodili 15 obrů. Řecké
mýty se zmiňují o dalších obrech.
Obra Klytia zabil samotný Zeus
rozžhaveným kyjem, Herkulovi
zahubili jeho vojsko právě obři.
Odyseus bojoval s jednookým ob-

Zprávy
z knihovny
V minulých číslech jsem dala čtenářům několik typů
z oblasti beletrie. Dnes bych se chtěla
zmínit o tom, že v naší knihovně si
čtenáři mohou vypůjčit i časopisy.
Z nabídky časopisů ( přesto, že není
nijak široká ) si myslím může vybrat
každý. Ženám doporučuji časopis
VLASTA – zajímavé čtení o různých
osobnostech, příběhy ze života, móda,
typy pro domácnost, kuchařské recepty
i právní poradna. SVĚT MOTORů
je zase spíš doménou mužů.Novinky
o automobilech a jejich doplňcích, poznatky z různých testování, praktické
rady pro řidiče a zprávy z automobilového sportu. Velmi zajímavý a poměrně
„mladý“ je časopis EPOCHA (vyhlášen časopisem roku). Profesionálně
zpracované články a zajímavosti dokáží
z mého pohledu zaujmout čtenáře bez
omezení věku i pohlaví. Pro mládež je
k dispozici časopis s dlouhou tradicí
– ABC. Obsahuje novinky a odborné
články ze světa počítačů, přírodovědy,
různé soutěže a skládanky pro modeláře. Rádi vás přivítáme každé úterý od
15.30 do 18.30 hodin v naší knihovně.
Jana Levínská
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rem Kyklopem. Čínská mytologie
se zmiňuje o obru Pan-Ku, který
se měl podílet na vzniku světa.
Podle Bible krátce po stvoření
světa byli na zem svrženi vzbouření andělé, a s pozemskými ženami měly děti, které dorůstaly
do abnormálních rozměrů. Dalším biblickým obrem byl Goliáš,
kterého podle legendy přemohl
David střelbou z praku. V keltských bájích se objevuje velikán
Bran Ab Llyr, který prý žil v Británii a nevešel se na žádnou loď,
ani do žádné budovy. Obr se prý
brouzdal Irským mořem a čekal na nepřátelského krále, aby
se s ním mohl bít. Postavy obrů
se vyskytují i v dílech některých
spisovatelů. Například Jonathan
Swift ve svých Gulliverových cestách popisuje gigantické postavy.
To, o čem jsem se zmínila, jsou
pouhé mýty. Můžete jim věřit, ale
zrovna tak je můžete zpochybňovat. Existují skutečné důkazy?
Zdá se, že ano. V Asýrii objevili
archeologové pěstní klíny o váze
téměř 4kg. Takové klíny mohli
v ruce držet jen obrovské bytosti.
Na různých místech naší planety
se vyskytují abnormálně velké
otisky nohou. V Himalájích se
pohybuje sněžný muž Yetti. Také

v poušti Gobi má pobývat obrovský člověk. Důkazů je mnoho.
Vše nasvědčuje tomu, že obři
existovali. A to nejen ve světě, ale
také u nás. Vždyť i moravští Habáni přišli ke svému jménu pro
svůj vysoký vzrůst. Mohly by být
pověsti o obrech pozůstatkem po
skutečných bytostech, kteří zde
kdysi žili, buď jako výsledek genetických manipulací při stvoření
člověka, nebo jako mrtvá větev
přirozeného vývoje?
Mgr. Simona Schwaningerová

Renesanční křtitelnice zrestaurována
Vážení sousedé, při Svatováclavských slavnostech v sobotu 29. září budete mít možnost
zhlédnout v kostele sv. Václava „čerstvě“
zrestaurovanou renesanční křtitelnici z roku
1607 – nejstarší movitou kulturní památku
naší obce, kterou kostelu daroval jeho stavitel Hannibal z Valdštejna. Cínová křtitelnice,
vzácná svou bohatou reliéfní výzdobou, utrpěla vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám panujícím v nevyužívaném kostele poškození korozní povahy. Díky darům
vás, občanů Rudníku, a německých krajanů
bylo možno nechat křtitelnici odborně ošetřit
a zamezit tak dalšímu šíření koroze.
Restaurátorka Eva Vídeňská ve své dílně
v Mnichově Hradišti křtitelnici nejprve podrobila důkladnému průzkumu. Konstatovala,
že křtitelnice je vyrobená z cínové slitiny odlévanou, montovanou a pasířskou technikou
a že její kovové jádro je (překvapivě) ve velmi
dobrém stavu. Poté přistoupila k samotnému
ošetření: povrch křtitelnice důkladně očistila od prachových nečistot a odmastila jej
pomocí benzínu. Dále retušovala korozí poškozená a dodatečně nevhodně pájená místa
a pomocí roztoku kyseliny sírové odstraňovala korozní produkty a vápenaté a solné krusty
z povrchu vnitřní měděné mísy na svěcenou
vodu. Poté křtitelnici opakovaně oplachovala
v lázni zahřáté destilované vody a v ethanolu.
Na závěr její povrch zakonzervovala včelím
voskem rozpuštěným v benzínu a zaleštila jej
bavlněnou textilií. Tento postup byl schválen

Národním památkovým ústavem.
Takto ošetřená křtitelnice je, dle slov E.
Vídeňské, připravena lépe snášet pobyt v nevyhovujícím, studeném a vlhkém, prostředí
kostela. Je třeba ji však chránit před prachem
a nečistotami, za tři roky obnovit ochrannou
vrstvu včelího vosku a pečlivě sledovat případné změny na jejím povrchu.
Olga Hájková

Hasičský víkend u Křížku
Je 29. 6. 2012 a nám začíná
dlouho očekávaný hasičský víkend pro děti z Rudníku a okolí,
pořádaný SDH Arnultovice.
Ačkoliv děti měly nástup v sobotu u školy, nám přípravy začaly
už v pátek, kdy jsme museli postavit stany a další potřebné věci
pro přežití v přírodě.
Máme sobotu 30. 6. kolem
9.00 hod. a my se nacházíme
u ZŠ v Rudníku, kde čekáme na
děti, které se přihlásily na náš
„Hasičský víkend“. Karimatky
se spacáky a batohy s oblečením
se naložily do hasičského ,,ára“
a odvezly ke Křížku.
My jsme čekali na autobus, který nás odvezl do Trutnova na hasičský útvar, kde děti viděly práci
profesionálních hasičů. Jeden
z jejich členů nám vysvětloval,
co musejí dělat, když se vyhlásí
poplach. Ačkoliv informací bylo
opravdu dost, na dětech bylo
vidět nadšení. Už se nemohly
dočkat ukázky hasičských vozů
a další techniky. Děti si směly
prohlédnout celý vůz. Dále nám
ukázali, jak rychle se ustrojit při
výjezdu a jak do obleku při chemickém poplachu. Byl podobný
skafandru a děti ho pojmenovaly pan „Okurka“. Venku jsme si
mohli zastříkat na plastové lahve.
Aby hasiči byli v dobré kondici
musejí absolvovat „polygon“ . To
jsou klece nebo prolézačky s malými otvory pro prolezení. Samozřejmě i tuto disciplínu si naše
děti vyzkoušely, a abych v tom
děti nenechala, zkusila jsem to
i já. Musím však říci, že děti měly
velkou výhodu, byli o dost menší.
A proto se do otvorů lépe dostáva-

ly. Já to však nevzdala a neohroženě jsem pokračovala k východu.
Nejenže mně bylo obrovské teplo,
dokonce jsem si odnesla i pár odřenin a oděrků. A navíc mě ještě
hasiči utěšovali, že při skutečném
výcviku mají na zádech bombu
s kyslíkem. No, nemají to hoši ani
trochu jednoduché.
Po takovém výkonu jsme se
posilnili svačinou a odjeli zpět
do Rudníku. Autobus nás vysadil
pod školou, a proto jsme museli
vyšlapat ke Křížku po svých. Byla
to cesta vyčerpávající, která vedla
stále do kopce. Všichni si pořádně oddychli, když jsme dorazili ke
stanům. Děti si našly své batohy
a věci na spaní. Mezitím nám byl
dovezen oběd, na kterém si pochutnali i dospělí. Následovala
chvilka odpočinku, po které se
děti pustily do připravených her
se sladkými odměnami. Nejvíce
oblíbenou hrou dětí bylo hledání truhly s pokladem. Byli jsme
rozděleni na dvě skupiny a každá
skupina dostala plánek, kde se
vzácná truhla nachází.
Jelikož po celý den panovalo
velké dusno, každý si přál sprchu.
A tu nám udělal pan Hronek. Bylo
to skvělé osvěžení!
Když nastal čas večeře, děti si
vzaly klacky a začaly opékat vuřty. Ten, kdo nechtěl, si mohl vzít
guláš z oběda. Děti měly spokojená plná bříška. Neustále jsme slýchali, kdy už bude ta slíbená stezka odvahy. Nakonec se dočkaly
a všichni ji úspěšně zdolaly. Byly
nadšeni, a představa, že se mají
uložit ke spánku, byla po dnu plném zážitků skoro nemyslitelná.
Dlouho trvalo, než děti usnuly,

ale klid, který posléze nastal se
ani nedá slovy popsat. Byla určena noční hlídka, a tak i dospělí
mohli jít spát.
Vzhledem k tomu, že se ráno
začalo zatahovat, museli jsme
začít narychlo balit. Nastala snídaně následována cestou zpět ke
škole, kde na nás již rodiče čekali.
A co říci na závěr? Pro nás to
byla obrovská zkušenost a pro
děti doufám skvělá zábava.
Děkujeme všem členům SDH
Arnultovice, kteří se na tomto
báječném víkendu podíleli, dále
rodině Taclíkovým, panu Kollárovi, panu Sládkovi, a především

sponzorům, bez kterých by se tato
akce neuskutečnila: Thermona
Krkonoše, s.r.o, Zednické práce
Taclík, Obec Čermná, Junák Hostinné, Obecný úřad Rudník, Autodoprava Petr Nedvídek, s.r.o,
Gastro servis Jirků, Drogérie Teta
Radka Zvárová, Tempo Hostinné, Jan Dressler, Zlata Stránská,
Ondřej a Milan Taclíkovi, Jednota Rudník bělidlo, Farma Rudník,
Ski Rudník. Dále musíme poděkovat panu Šedivému za přístup
ke Křížku a posekání louky, dále
panu Jiřímu Klustovi za přístup
ke Křížku.
Dana Čápová

den otců
Druhý ročník netradičního soutěžního dne nazvaného
Den otců proběhl nejen mezi „otci“ v sobotu 14. července před obecním úřadem. Základem programu byly netradiční
soutěže, tahaní čtyřkolky, chůze
na chůdách, hod krysou, jízda
pomalosti na kole a na závěr disciplína, která je velmi oblíbená,
jak u soutěžících, tak i diváků,
a to je moták.
Krásné soutěžní odpoledne
bylo zakončeno hudební produkcí kapel, Čistecký příležitostní
divadelní orchestr i kapely Nukleární hovada a Edmont Wells.
Za občanské sdružení DOMOV
Aleš Maloch
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ZŠ RUDNÍK

Školní NA VÝROČÍ JSME NEZAPOMNĚLI
novinky
Třetí oddělení MŠ
Je v poslední době zvykem, že
se po prázdninách těšíme na to,
co nového ve škole uvidíme. Letos se změna týká především budovy 1. stupně školy. MŠ se rozšířila o 3. oddělení pro 15 malých
kamarádů. Počet dětí předškolního vzdělávání tak vzrostl na 69.
Mají krásnou, nově připravenou
třídu, jídelnu a šatnu, vše v souladu s přísnými bezpečnostními
a hygienickými požadavky. Novou paní učitelkou v MŠ je Radka
Mühlová. Vzhledem k těmto stavebním úpravám jsme jednu skupinu školní družiny přestěhovali
na druhý stupeň místo tzv. oázy,
kde byla školní knihovna. Knihy
jsme umístili do učebny hudební
výchovy. Přestěhována byla také
hospodářka školy, paní Čepková,
rovněž na druhý stupeň. Kabinet výchovného poradce obsadil
místnost šití a šicí stroje jsme
posunuli do školní kuchyňky.
Se stěhováním věcí je spojeno
také zprovoznění telefonů, zabezpečení důležitých místností
bezpečnostním zařízením apod.
Věříme, že vynaložené finanční
prostředky a nemalé ústupky odborných učeben, udělají radost
rodičům a posléze učitelkám našich prvních tříd.
Noví zaměstnanci
Proměnu zaznamenalo obsazení pedagogického sboru. Novým učitelem tělocviku chlapců,
informatiky a hudební výchovy
je Mgr. Vladimír Tremer. Chtěli
bychom, aby navázal na sportovní činnosti a aktivity našich
žáků. Dalším novým členem
sboru je paní učitelka Mgr. Zuzana Venclová, která učí přírodopis, chemii, německý jazyk
a tělesnou výchovu dívek. Do
školní jídelny přišla na místo
vedoucí kuchyně paní Markéta
Szelkeová.
Naši malí oslavenci
Hned první den ve školním
roce 2012/2013 se našim 15 prvňáčkům dostalo té pocty, být jubilanty. Stali se totiž padesátými
žáčky přicházejícími do 1. třídy.
Kéž by jim nadšení, očekávání
milých a hezkých zážitků, dětská
zvědavost a chuť se učit vydrželo
co nejdéle. Napomáhat jim bude
třídní učitelka Dagmar Hlavová.
Alice Kuhn-Gaberová,
zást. ředitele
10

Do naší školy letos nastupují
prvňáčci přesně po padesáté.
Krásné kulatiny, tzv. abrahámoviny, v životě člověka vhodné
k malé rekapitulaci a zhodnocení prožitého. Ne jinak je tomu
u naší budovy. Také budeme
hodnotit, vzpomínat, stýskat si
i litovat, ale hlavně se těšit na
to, co bude dál. Na další děti,
které mezi námi za 9 let vyrostou z malých plachých ve velké
sebevědomé jedince. Školní bu-

dova zaznamenala za posledních
několik let velké změny, které
ještě neskončily. Po přistěhování
MŠ, výměny oken a zateplení,
moderního nátěru venkovních
zdí, jsme se letos ještě pustili do
vestavby třetího oddělení MŠ
a úpravě okolí školy. Doufáme,
že tím potěšíme rodiče malých
dětí. Změny se týkají také personálního obsazení. Vedoucí
školní jídelny bude paní Szelkeová, obměnil se pedagogický

sbor. Současné vedení školy se
rozhodlo věnovat část tohoto
školního roku pečlivé přípravě
na důstojné oslavy 50. výročí,
které plánujeme na jaro. Tímto
se prodloužila doba, po kterou
můžete přicházet s nápady či
archivními materiály, které akci
obohatí. Se zapojením vás všech
se oslava lépe zdaří.
Alice Kuhn-Gaberová,
zást. ředitele

Byli jsme v Anglii!
Ve dnech 16.–22. 6. 2012 se
žáci 9. třídy zúčastnili studijního výukového zájezdu ve Velké
Británii.
Už cesta tam byla velmi zajímavá. Autobus pro nás přijel až
ke škole. Naše průvodkyně neopomenula jediné vhodné místo,
aby nám o něm neřekla vše zajímavé.
První den v Anglii jsme strávili
v Londýně. Přivítalo nás slunečné počasí a neopustilo nás celý
týden. Prošli jsme především
zajímavosti v části City – úžasný
je kontrast staré a moderní architektury. Snad nejpůsobivější
stavbou v Londýně je Tower of

London. Jedná se o pevnost. Žila
zde řada anglických králů, byla
zde první observatoř, zbrojnice
a především vězení. V části zvané Waterloo Block je klenotnice,
kde jsou umístěny korunovační
klenoty – k nejcennějším patří
královské žezlo a koruna královny
matky. K pozůstatkům zvěřince
patří 7 krkavců, o nichž se říká,
že střeží Londýn. Z moderních
staveb jsme obdivovali radnici
a mnoho finančních budov. Prošli
jsme čtvrť bývalých doků, kde jsou
v současnosti nejluxusnější byty.
Další cesta směřovala k Buckingham Palace, který je sídlem
královny Alžběty II. Pokud je
královna přítomna, je vyvěšena

královská vlajka, v noci je palác
osvětlen. Počkali jsme si na výměnu královských stráží a pokračovali na Trafalgar Square,
k Westminster Abbey a pozdní
odpoledne zakončili jízdou na
London Eye.
Další naše cesta směřovala do
univerzitního městečka Oxford,
kde na nás čekaly naše hostitelské rodiny a u první společné večeře jsme si mohli vyzkoušet svoji
angličtinu.
Druhý den ráno jsme se všichni sešli před školou, po absolvování jazykového testu jsme byli
rozděleni do skupin a celý týden
strávili intenzívní výukou. Byla to
pro nás velmi bohatá zkušenost.

www.zsrudnik.cz

Zahájení
školního roku
2O12/13
Dne 3. 9. jsme po padesáté
zahájili výuku na naší škole. Přivítali jsme 15 natěšených prvňáčků a 15 dětí do 3. oddělení MŠ.
Na větší oslavy našeho jubilea se
budeme těšit na jaře, proto vás
všechny opětovně prosíme o materiály i vzpomínky, které určitě
akci vhodně obohatí.
Jedno čínské přísloví říká, že
cesta dlouhá tisíc mil začíná jediným krokem. Mějme to naše
vykročení všichni šťasné...

Odpoledne jsme pak navštěvovali
zajímavá místa v okolí Oxfordu.
Nezapomenutelný zážitek pro
nás byla návštěva středověkého
hradu Warwick Castle, který patří k nejkrásnějším majestátním
sídlům v zemi. V r. 1604 se hrad
ocitl ve vlastnictví rodu Grevillů,
kteří jej v 17. a 18. století upravili
na impozantní venkovské sídlo.
V roce 1978 jej koupili majitelé
muzea Madam Tussaud´s a umístili zde voskové figuríny ilustrující
jeho historii.
Neodpustili jsme si ani návštěvu Stonehenge – nejslavnější
megalitická památka v Evropě.
Pokud v blízkosti tohoto prstencového uspořádání kamenů, které souvisí se Sluncem a měnícími
se ročními obdobími vyslovíte
tajné přání, určitě se vyplní. No,
uvidíme!
A Oxford? Opravdu nás
nadchl. Město proslavila univerzita, nejstarší v Anglii, kterou
tvoří asi 40 samostatných kolejí.
Atmosféru Oxfordu dotváří studentský život i staré tradice. Prohlédli jsme si univerzity, potkali
studenty v době zkoušek a zavítali
do části univerzity, kde se natáčel
Harry Potter.
Před odjezdem domů jsme si
nemohli odpustit ani oblíbený
shopping. V noci jsme se opět tunelem dostali do Francie a zpátky
domů. Cestou jsme si přečetli
zprávy, které každá skupinka vypracovala o své hostitelské rodině, a tak jsme se dozvěděli i o oblíbených autech, jídle, dovolené,
způsobu života. Celý zájezd byl
plný zajímavostí a všichni jsme
už věděli, kdo to byli například
Shakespeare, Churchil nebo Sir
Christopher Wren nebo jak vypadá Big Ben ve skutečnosti. Myslím, že mohu za všechny říci, že
jsme si zájezd společně užili a určitě ještě pojedeme.

Také v letošním školním roce
se snažíme nabídnout dětem odpolední zájmové kroužky. Doposud jsme spolupracovali s DDM
Hostinné, zastoupený paní Vaňátkovou. S vědomím toho, že
změna je život, nepřekvapí nás
už tolik úprava i v této oblasti.
DDM Hostinné (bez paní Vaňátkové) se spojil se Základní
uměleckou školou Hostinné.
Stáváme se tedy prostředníky při
nabídce kroužků uskutečňovaných v naší škole a nijak nemůžeme ovlivnit jejich cenu. Pod
hlavičkou DDM ZUŠ nabízíme:
→ sportovní hry – vedoucí
p. uč. V. Tremer
→ střelecký kroužek – vedoucí
p. uč. P. Holubka (od 3. tř. )
→ výtvarný kroužek – vedoucí
p. uč. M. Lhotová ( od 1. tř. )
→ tvořivá dílna - vedoucí p. uč.
S. Schwaningerová (od
6. tř. )
→ pěvecký kroužek – vedoucí p. uč. M. Imlaufová (od
1. tr. ) dvě skupiny
→ vaření - vedoucí p. A. Vojáčková (od 1. tř. )
→ zdravotnický kroužek – vedoucí p. I. Koderičová (od
5. tř. )
Pod vedením paní Vaňátkové
bude i v letošním roce pokračovat kroužek deskových her.

Mgr. Simona Schwaningerová

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

... a to jsou naši noví prvňáčci s paní učitelkou Dagmar Hlavovou: Folberger Filip, Hampl David, Chalupová Denisa, Jarošová Alžběta, Kápičková Lada, Koucký Martin, Krausová Kristýna, Miča
Vojtěch, Pěničková Pavlína, Port Lukáš, Sahánková Lucie, Szeidermannová Adéla, Šedivá Natálie,
Šulce Michal, Vejvodová Lucie

Zájmové
kroužky
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Přehled investic v ZŠ Rudník
Jelikož mezi nejdůležitější objekty v naší vesnici patří i základní škola, zde je několik
investic, které tam byly v uplynulé době realizovány:
1 Revitalizace všech budov
– o této proměně školy, spočívající ve výměně oken a zateplení fasády, jste byly informování
již v několika předchozích vydáních Rudnických novin. Pokud začnu vydané prostředky
sčítat od úplného začátku (což
bylo zpracování energetického
auditu a projektová činnost)
až po poslední fakturu stavební firmy za realizaci stavebních
prací tak celkový součet činí
8.760.000 Kč.
2 Drobnosti (ploty, branky,
zábradlí, nájezdy) v souvislosti
s výše zmiňovanou revitalizací bylo následně nutné vyřešit
opravy, případně zřídit nové
oplocení, branky, zábradlí či nájezdy u vstupních částí do areálu.
Ačkoliv šlo o „drobnosti“ celková částka se pohybovala okolo
86.000 Kč
3 Povrchové opravy soklu –
marmolit. Ti z Vás, kteří nejen
kolem školy chodí, případně ji
navštěvují Vaše děti, jste si možná všimli opravy spodních soklů
cca 130 m2, kterých se bohužel
netýkala revitalizace z první-

ho bodu, a z důvodu uceleného vzhledu všech budov se dle
plánovaného rozpočtu sladily
i ostatní plochy např. jídelny, tělocvičny a zadních částí prvního
a druhého stupně. Rozpočet,
který byl stavební firmou dodržen dle smlouvy o dílo činil cca
110.000 Kč
4 Vestavba nového oddělení MŠ – letošní největší úpravy
viz. článek o investičních akcích
– Rozšíření MŠ v ZŠ. Náklady
s tímto spojené, které byly odstartovány projekty, stavebními pracemi, dozorováním činili celkem
483.000 Kč
5 Odstavná plocha pro odpadové hospodářství – tento záměr
lépe vyřešit umístění nádob na
odpadové hospodářství a v zimě
potřebný posypový materiál je
z části již hotov. Zbývá jen, aby
nasmlouvaná firma zabývající se
kovovýrobou provedla montáž
zastřešení. Odpadne tím riziko
poškození nové fasády od popelnic postavených podél školy a zároveň se z části uvolní parkovací
plocha, jejíž úpravy jsou v plánu
na příští rok…

Do dnešního dne bylo tedy
do základní školy investováno 9.439.000 Kč
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský – technik MO
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GAZELA DÁVÁ HASIČůM KŘÍDLA I KOMFORT
Dovolte, abych se představil(a). GAZelle, tedy po česku
gazela. Pamětníci budou znát
moje předky na tři písmena
GAZ. Kolébku mám od roku
1932 v Nižním Novgorodu, kde
mi byl za kmotra jistý Henry
Ford. Ten dal základy první
automobilce v Rusku, která vyráběla nákladní a později také
osobní a terénní vozy. Významnou kapitolou je éra Poběd,
Volh, Čajek, GAZů (základ pro
UAZ či ARO).
V současnosti jsou vozidla
montována společností RAG
v Litvě a je použito mnoho komponentů vyráběných v rámci EU.
O kvalitě vypovídají zavedené
značky Bosch, Sachs, EDAG,
Rubena aj. Vozidla modelové řady
GAZelle jsou nabízena ve třech
hlavních provedeních. Jako valník
či podvozek k dodatečné montáži
a jako celoplechový furgon. Díky
konstrukční jednoduchosti, maximální variabilitě a nízkým provozním nákladům je ideálním pomocníkem pro všechny majitele.
Od léta letošního roku je jedna
taková nová GAZelle i v Rudníku.
Konkrétně v garáži JSDHO v Arnultovicích. O ní a širších souvislostech jsme vyzpovídali velitele místních hasičů Bohumila Martínka.
Jak se vybírá a kupuje nové
hasičské auto?
Podle finančních možností
vlastníka (v tomto případě obce
Rudník) a podle účelu a úkolů zadavatele, tedy hasičů. Při poslední opravě naší techniky – ARO
S příchodem prvních chladných dnů nám začíná topná
sezóna. Z pozice velitele hasičů
si dovoluji upozornit na několik zásad týkajících se topidel
a komínů.
Ještě před topnou sezónou by si
měl každý vyčistit kamna a seřídit
kotel topení. Topí-li se pevnými
palivy, zanesený komín vede nejen
ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě. U plynových
kotlů je navíc nutná jak čistota
komínových průduchů tak předepsaného tahu komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když si
sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není
někde spotřebič nebo kouřovod
propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné
odborné revize a kontroly stavu
spotřebičů nebo čištění a kont12

243 jsme se ptali technika, co nás
čeká a za kolik. Byla polovina roku
2010. Měli jsme už svoje zkušenosti se zájmem nakoupit. Před
lety jsme usilovali o novou cisternu
a nakonec neuspěli. Uvědomovali
jsme si, že jde o běh na dlouhou
trať. Informovali jsme o záměru
starostu Aleše Malocha a uvítali
jeho vstřícnost i aktivity. Navštívili jsme hasiče v Martinicích,
kteří auto GAZelle vlastní a ptali
se na jejich zkušenosti, debatovali
s našimi řidiči (celkem dvanáct),
chtěli jsme slyšet pro i proti. Pak
už jsme se soustředili na konkrétní značku a čekali na rozhodnutí
obecní rady. Věděli jsme, že nepotřebujeme nějaký nadstandard,
že si v mnohém pomůžeme sami
– brigádnicky i kamarádsky. Vsadili jsme na dobrou domácí kartu.
Děkovačka by zabrala moc místa.
Tak aspoň pár jmen. Bez pořadí
a bez abecedy – Sahánek, Zeman
st., Černý Vlasáková, Kobr… Problémem nebyl výběr barvy. Ta je
dána, stejně jako předepsaná velikost pruhů, nápisů apod.
Co všechno musí umět takové
hasičské auto?
Naším cílem bylo mít lidi
i techniku v jednom autě. Posádku GAZelle tvoří sedm lidí, vzadu
PPS 12 – hadice a další zařízení.
Konečně jsme za sebou nemuseli tahat vozík, který poskakoval,
zdržoval a komplikoval jízdu i samotný zásah. S novým vozem se
zaměříme vedle prvotních zásahů
rovněž na technické závady. Proč
jezdit za spadlým stromem nebo
ucpaným kanálem s nějakou skří-

ní, teď jsme mobilnější a rychlejší.
Představujeme se také na akcích
požárního sportu. Nové vozidlo,
staronové úkoly. A nesmíme zapomenout na to, že Obec Rudník
něco dala a něco očekává.
Jaká byla reakce na nový kočár
u domácích hasičů, u kolegů,
u okolí vůbec?
Jak jinak. Jsme přece v Česku.
Reakce byla kladná i záporná,
pohledy normální, přející i závistivé. Dokonce i „doma“ – někteří
by raději viděli třeba jiný typ. Ale
nejen já jsem přesvědčený, že GAZelle představuje dostačující vozidlo pro naši potřebu. Konkurenci
jsme trochu zaskočili na soutěžích,
premiéru jsme měli v srpnu v Pilníkově. Ti rozumní oceňovali naši
novinku, přístup obce, vychytávky,
které jsme si sami udělali (držák
na helmy, stojánek na mašinu aj.).
Automobil je pro hasiče jisté vyznamenání, prestiž, symbol, prostě

Topidla a komíny
roly komínů podle jednotlivých
typů tepelných spotřebičů. Zatímco ti elektrických spotřebičů
můžete leccos zkontrolovat sami
(např. přívodní šňůry, zásuvky
i dimenzování pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou
prohlídku tepelných spotřebičů na
plyn a revizi komínu ponechejte
raději na odborníkovi.
Při prvním zatopení v sezóně
kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
Zvýšenou pozornost je třeba
věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Topidla nepodrobujte
jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám, zvyšuje se
tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla
od dalších předmětů v místnosti,
stavebních konstrukcí a podla-

hových krytin. Neobsahuje-li
návod použití bližší údaje, lze za
bezpečnou vzdálenost považovat
u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm
ve směru hlavního sání a 20 cm
v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva
a u spotřebičů na elektřinu je to
50 cm a v ostatních směrech 10
cm. Pokud není možné bezpečný
odstup dodržet, musíte zajistit
alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba
i obyčejný hadr), skladujte pokud
možno co nejdále od topidel.
Pokud máte plynové vytápění,
dodržujte lhůty revizí plynových
spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených
spotřebičů, kde při samovolném
uvolňování plynu může dojít
k otravě. Uživatelé plynového

vizitka.
Teď pár slov k budoucnosti. S jakou počítáte životností, servisem,
doplňováním vybavení…
Máme jediné srovnání. Naše
ARO mělo rok výroby 1980, nám
sloužilo bez větších problémů
přes deset let a ještě ho přenecháme kolegům v Javorníku, kteří
představují jednotku požární
ochrany číslo 5 (my jsme číslo 3),
v podstatě nevyjíždějí a pro jejich
potřeby je ARO vyhovující. Předpokládáme, že nová GAZelle by
mohla být s námi přibližně dvacet
let. Vyžaduje to pravidelný servis
(Radíkovice u Hradce Králové),
pečlivou údržbu, zodpovědné
zacházení. Není to žádné „moje
dítě“, ale lidi si musím pohlídat. Vždyť to nebylo zadarmo.
Vyjádřeno jen penězi – skoro
730.000 Kč, je naší povinností
být dobrými hospodáři!
Václav Chadraba
kotle musí minimálně jednou
ročně zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu. Čistotou
hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topidla potřebují pro svou
správnou funkci dostatečný přívod
vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě
nedostatečného odvětrání větrání
otrava oxidem uhelnatým.
Pro topení nepoužívejte nic,
co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma,
umělohmotné lahve apod.). To
má nejen nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje to
riziko poškození kotle, kamen,
kouřovodu nebo komína, čímž
roste i nebezpečí vzniku požáru.
Dávejte si pozor i na spalování
vlhkého dřeva, komín se přitom
zanáší větším množstvím sazí,
a tím se zvyšuje i riziko požáru.
Bohumil Martínek
velitel JPO 3 Rudník-Arnultovice

Tvrze, hrady a zámky v našem okolí

Vrchlabí – tvrz a zámek
V našich virtuálních toulkách
po šlechtických sídlech se tentokráte vydáme do nedalekého města Vrchlabí. Do města,
jež je i ve svém názvu sezdáno
s okolní horskou krajinou, které předsedá vrch Žalý, a s řekou, o jejímž vzniku vypráví
kratinká, ale trefná pověst.
Dřina, bezmezná dřina i pro
všemocného vládce hor
Řečiště řeky Labe prokopával
kdysi dávno v tvrdé hrázi ze skal
sám Krakonoš. Dřina, bezmezná dřina i pro mocného vládce!
Krumpáč se mu ztupil, násada
zlomila. Utřel si čelo kusem plátýnka a krumpáč, násadu a potem
zvlhlé plátno odhodil na místo,
kde později vyrostlo město Vrchlabí. Kov, dřevo a tkanina se tak
staly věčným údělem jeho obyvatel. Posvěceny byly potem těžké
práce.
Urození rytíři, dřevaři a uhlíři
Prvním písemně připomínaným vrchlabským feudálem
(pouhým však královským manem) byl vladyka Hašek z Vrchlabí, nositel erbu s hlavou bílé psice
se zlatým obojkem. Vládl v letech
1359 až 1363 nečetné obci sedláků, dřevařů a uhlířů. Vládl z tvrze
obehnané vodním příkopem (vystavěna již v roce 1325, dnes je na
jejím místě zámecký rybníček).
Haškovi potomci (v trutnovské
manské knize jsou vedeni jako
„urození rytíři“) byli zřejmě lovčími v královských lesích a zároveň ochránci rudného bohatství
hor před kořistnickými kovkopy,
kteří sem přicházeli těžit kovy,
aniž jim bylo přiznáno horní léno.
Rod Hašků vymřel po meči roku
1507. Další držitel panství Jan
Tetour z Tetova, pán na Hostinném, byl dobrým diplomatem, na
Jagelloncích si vymohl přeměnu
léna na dědičné panství. Podporoval hornictví a hutnictví, nedovedl však těch zdrojů efektivně
využít a přízeň krále záhy ztratil.
Štýrský kvérk nejvyšším horním hejtmanem a královským
radou
Královské komoře dovedl zajistit značné příjmy jiný kvérk.
(Jinak také nákladník, jenž těžbu a zpracování kovů prováděl
na vlastní náklady.) Jmenoval
se Kryštof Gendorf z Gendorfu
a pocházel ze Štýrska. Po volbě
Habsburka Ferdinanda I. českým
králem se stává pro své bohaté odborné znalosti i přes odpor české
šlechty nejvyšším horním hejtmanem a královským komorním ra-

dou. Svého postavení a majetku
dovedl využít k získání mnoha
výhod. Královské město Trutnov
dostává do doživotního držení,
kupuje Žacléř a na příkaz krále
mu Jan Tetour prodává vrchlabské panství. Pro ves Vrchlabí získává v roce 1533 statut městečka,
„aby se hory povznesly a lidé se
tam usazovali“. Sem se potom
stěhují ponejvíce němečtí horníci,
kteří v okolí těžili drahé kovy a železnou rudu. Vrchlabská železná
huť se pro Kryštofa Gendorfa
stala velice výnosným podnikem,
známým po celých Čechách, takže si mohl dovolit stavební úpravy
sídel v Žacléři a v Trutnově a patřičně rozšiřovat své panství. Pod
jeho vliv patřilo tři sta osmdesát
jedna vsí! S rozmnožováním majetku však úměrně rostly i jeho
spory se sousedícími pány, hlavně
pak s Valdštejny, jimž byl úspěšný
podnikavec solí v očích.
Ve Vrchlabí staví honosné
zámecké sídlo
Nedaleko staré vodní tvrze
začíná Gendorf v roce 1546 stavět své nové sídlo – renesanční
zámek. Ten měl sice ještě vodní
opevnění s třemi padacími mosty, ale jinak již nese znaky zcela
renesanční. Byl stavěn podle
sasko-slezského vzoru, takže
vzniká třípatrová pravoúhlá budova obdélníkového půdorysu,
která měla ve všech čtyřech rozích o něco vyšší osmihranné
věže. Místo obdélného dvora
byla uprostřed postavena velká
síň s valenou klenbou s lunetami. Zámek byl okázale zařízen,
o čemž svědčí i nádherná renesanční kamna, zdobená barevnými kachli s biblickými výjevy,
vysoká přes tři a půl metru, nacházející se v zámecké knihovně.
Po roce 1568 spravuje panství
Gendorfova dcera Rozina, provdaná za Viléma Miřkovského ze
Stropčic. Ten přestavuje zámek
do podoby téměř dnešní.
Za generalissima – výzbroj pro
pole válečná
Od Gendorfových dědiců získává v roce 1624 vrchlabské
panství Albrecht z Valdštejna,
generalissimus císařských vojsk.
Tehdy se ve vrchlabských železárnách vyráběla výzbroj pro početná valdštejnská vojska. Vyráběly
se zde dělové koule, pušky, šavle, háky, ale i sekery, krumpáče,
lopaty a jiné náčiní. Zámek velkých změn nedoznává. Albrecht
věnuje své úsilí výstavbě Jičína
a valdštejnského paláce v Praze.
A hlavně pak polím válečným!
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Morzinové, k poddaným tvrdí,
zámek však zkrášlují
Za Rudolfa Morzína, jemuž
panství připadlo po Valdštejnově násilné smrti roku 1634, se
výroba železa ve Vrchlabí dále
vzmáhá. Ruda se doluje v Hořejším Vrchlabí, ve Volském Dole,
v Dolním Dvoře. Tam pracují
i výkonné vysoké pece. Jedna
vrchlabská manufaktura vyrábí
šíny, pláty, plechy a dráty, druhá
pak kovala pušky a pistole, které
úspěšně vyvážela i za hranice.
Vrchlabské železo patřilo sice
k nejdražším, avšak k nejlepším
na evropském trhu. Morzinové
bohatli, a proto se mohli věnovat
i dalším úpravám vrchlabského
zámku. Za Pavla Morzina byla
v roce 1684 dokončena zámecká
kaple, mnohé pokoje dostaly štukovou výzdobu. Přibývá obrazů
a gobelínů i atraktivních loveckých trofejí.
V 17. století Morzinové tvrdě
rekatolizují své poddané, nad
vůdci selských bouří v roce 1775
sviští v hale vrchlabského zámku
karabáč. Z nevolnictví se poddaní
musejí vykupovat peněžními dávkami pro vrchnost velice výhodnými. Do 19. století pak Vrchlabí
vstupuje jako nejchudší městečko severovýchodních Čech (zdroj
bohatství – těžba a zpracování
rud tu končí). Teprve pozdější
plátenictví a výroba papíru přinášejí městu pracovní příležitosti.
Morzinové však majetkový úbytek nepociťují. Rudolf z mladší
větve Morzinů přistupuje v roce
1820 k velké vnější i vnitřní přestavbě zámku. Byl odstraněn starý portál se jménem zakladatele
zámku Kryštofa Gendorfa, zámek

je přebudován z původních tří
pater na dvoupatrový, s věžními
báněmi na původních osmihranných věžích. Většina hradebních
zdí je zbourána a vodní příkopy
zasypány. Zbytky hradebních zdí
se zachovaly pouze na jižní a východní straně někdejšího hrazeného prostranství. Kolem roku
1830 se poblíž zámku stavějí byty
úředníků a nové hospodářské budovy. Zámecký rybník byl vypuštěn a založena okrasná zahrada.
Roku 1881 Rudolf Morzin umírá
a s ním vymírá i celý rod.
I Černínové pokračují v úpravách
Jediná Rudlofova dcera Aloisie
se provdala za Heřmana Černína z Chudenic a Černínové pak
vlastní zámecké sídlo až do doby
německé okupace. I za nich doznává zámek stavebních úprav.
V roce 1890 je k zámku podle
návrhu spolutvůrce Národního
divadla Josefa Schulze přistavěn
balkon a v roce 1895 jsou zvýšeny a nově zastřešeny všechny zámecké věže. Veliká péče je věnována rozsáhlé zámecké zahradě.
Podle dobových snímků ji zdobila
překrásná drahocenná květena,
kombinovaná kruhovými záhony
prostých, křehkých kvítků bílých
kopretin. Že by se tak Černínové
hlásili ke svým nepříliš majetným
prapředkům? Dnes slouží vrchlabský zámek k administrativním
účelům MÚ. I přes to je zámek,
obklopený zajímavou okrasnou
zahradou, příjemným, vyhledávaným místem horského městečka. Co říkáte?
Stanislav Wajsar
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Indiánský bivak
V sobotu 2. září vyrostla
U Křížku pravá indiánská vesnice s totemem a veškerým zázemím.
,,Já náčelník Skijuxů vítám zde
přítomné malé i velké bledé tváře.
Sešli jsem se zde, abychom uctili
tradice indiánských kmenů, které byly zabíjeny a vytlačovány ze
svých lovišť na americkém kontinentu“ neslo se rozlehlou pastvinou U Křížku.
Všichni jsme se přesunuli
na okraj vesnice, kde v samém
středu začalo úžasné divadelní
představení o současných
lidojedkách. Představení zahrála divadelní skupina
Troubky. Scénář a režii napsala Markéta
Chvátalová. Malým
i velkým se představení moc líbilo,
těšíme se zase příště
a děkujeme.
Následovaly indiánské
zkoušky
zručnosti, obratnosti, síly
a odvahy. Pro děti jsme
připravili: lanové centrum,
provazovou houpačku, lanovovou sedačku, chůzi na
popruhu, malování valounů, výrobu a malování indiánské čelenky, lukostřelbu, jízdu na koních,
šipkovou flusačku a prolézací tunel. Jedna z nejvyhledávanějších atrakcí byla
cukrová vata, u které byla
neustále fronta. Po občerstvení zahrála sehraná skupina Anděla Veselá a Petr Boháček country a folk písně.
Děkujeme moc.
S nástupem tmy začala
nejtěžší indiánská zkouška dne, stezka za bizony.
Loučemi vyznačená stezka pomáhala v orientaci
v lesním porostu, kde byl
ukrytý ohromný bizon, který strážil tajný poklad. Ti
nejodvážnější se pokusili

část pokladu ukořistit. Všichni se
nakonec v pořádku vrátili do stanového tábora. Po návratu, všem
chutnaly pečené brambory v horkém popelu. Černé ruce z popela
a unavené bledé tváře jsme umyli
v indiánské koupelně a odebrali
jsme se do tee-pee k odpočinku.
Ranní rozcvičku na provazové
houpačce a snídaní byl ukončen
letošní vydařený indiánský bivak.
Tímto bych chtěl poděkovat
všem členům oddílu a dalším kamarádům, kteří pomohli s velmi
obtížnou přípravou a průběhem
této akce.
Tuto akci podpořili:
Obec Rudník, Farma Rudník – pan Jiří
Šedivý,
COOP
Rudn í k
– paní Zdena
Petříková, Restaurace Soudek – pan
Michal Kuja, Gastro
Servis pan Jiří Jirků,
Šebrle, s. r. o. – pan
Pavel Steklý, paní Hana
Stránská, Hospůdka U Petry – paní Petra Vrkoslavová, firma Jasukuma – Pavel
Suk, Petr Kutáček, Roman
Kuhn-Gaber ml. a st., Olda
Bílek, horolezci Hostinné
pod vedením Tomáše Šedy
a Stavební práce Taclíkovi.
Všem sponzorům za podporu velice děkujeme.
Při úklidu bylo nalezeno
několik drobných předmětů – pokud vám něco chybí
nebo přebyvá, ozvěte se na
tel.777 855 656.
Jiří Taclík

Video a fotografie z této akce najdete
na www.skirudnik.wz.cz
v záložce fotogalerie.

LÉTO NA KOLE

v sobotu 6. října 2012 v 800–1000 hod.
od Obecního úřadu v Rudníku
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Ohlédnu-li se za letošní cyklo sezónou, tak mohu jen konstatovat, že i když jsem do nedělních cyklo vyjížděk zařadil vždy nějaký
konkrétní cíl a ne jen „polykání“ kilometrů, tak účast nikdy nepřesáhla 10 cyklistů. Znovu jsme poznali zapomenuté kouty blízkého
i vzdáleného okolí. Jmenuji například Tkalcovské muzeum ve Voletinách, vyhaslé sopky (Supí vrch,Hřídele), Muzeum pilníkářství
v Semilech nebo ještě do roku 1984 fungující vodní mlýn v Železnici. Celkem jsme společně po našem kraji za letní sezónu najezdili
úctyhodných 900 km. Na podzim se vás také budu snažit vytáhnou
na nějakou tu poznávací cyklo vyjížďku.
Jiří Svoboda

Medailová sbírka orientačních běžců
se rozrostla o další cenné kovy
Křížek žije
Před nějakou dobou jsme
Vás informovali o záměru
opravit křížek U křížku, aby se
toto krásné místo stalo ještě
krásnějším. Mohlo by se zdát,
že od té doby se nic nestalo, ale
opak je pravdou. Ne vždy jde
všechno, tak jak by si člověk
představoval. A administrativní
vyřízení některých záležitostí je
poněkud zdlouhavé. Nicméně
se nám podařilo udělat několik
základních kroků, kterými jsme
se přiblížili k realizaci našeho
záměru. Získali jsme povolení
k práci na křížku od Lesů ČR,
s. p., na jejichž pozemku se
křížek nachází. Bez tohoto
povolení bychom nemohli dělat
nic. V červnu, jako již každoročně, navštívili naši obec
němečtí starousedlíci, kteří
přispěli rychlou sbírkou na
obnovu křížku 6.600 Kč. Vedení obce přislíbilo, že obnovu
křížku podpoří částkou 30.000
Kč. V době vydání novin bude
již podána žádost na nadaci
VIA v grantovém řízení Fondu
T-Mobile pro Královéhradecko,
kde budeme žádat podstatnou
část finančních prostředků.
Dále 28. září 2012 na
Svatováclavských slavnostech
odstartujeme sbírkovou akci
na podporu obnovy křížku
U křížku. Pokud byste chtěli
také přispět, budete mít možnost buď přímo na Svatováclavských slavnostech, nebo
následně další 3 měsíce do
kasiček, které budou umístěny v obchodech: Na Bělidle,
u DPS a v Terezíně. Věříme,
že se nám brzy podaří zajistit
potřebné finanční prostředky,
což v tomto případě činí cca
135.000 Kč, a na konci června
2013 Vás všechny budeme
moci pozvat na slavnostní
odhalení obnoveného křížku.
Jakékoli dotazy ohledně možného daru, či řešení darovací
nebo případně jiné smlouvy,
směřujte na Jirku Taclíka –
předsedu TJ–Ski Rudník.
Kontakt: tel. 777 85 56 56,
taclik.j@tiscali.cz
Za TJ–Ski Rudník
Pavel Kaplan

Uběhlo několik měsíců a ani ty
nenechaly orienťáky odpočívat.
Především nejúspěšnější závodnice trutnovského oddílu Lenka
Svobodová nezahálela a úspěšně
zvládla také druhou část jarní sezóny. Nominovala se na mistrovství Evropy dorostenců, které se
konalo ve Francii. V těžké konkurenci 80 soupeřek ze 30 zemí
obsadila ve sprintu 19. místo,
v klasice 11. místo a ve štafetě
česká děvčata skončila na 4. místě. Celkově 16 českých dorostenců obhájilo loňské 1 místo mezi
národy. Úspěšné měla i závody
na domácí scéně. Jako první se
konalo MČR ve sprintu v Děčíně, kde se Lence zadařilo, jak
mapově, tak fyzicky a svoji kategorii D18 vyhrála a získala pro
Trutnov první mistrovskou medaili. Po krátké pauze se konalo
další MČR na krátké trati, a to
ve Zlíně. Kromě Lenky se mistrovství zúčastnila i její oddílo-

vá kolegyně Tereza Koderičová,
obě děvčata s přehledem postoupila do nedělního finále: Lenka
z 2. místa v D18A a Tereza ze 4.
místa v D16A. Ve finále se však
ani jedna nevyhnula mapovým
chybám a celkově to znamenalo
pro Lenku 10. místo a pro Terezu
konečné 16. místo. Mezi nejlepší
veterány se během jara propracovala i Stáňa Kutáčková. Zís-

kala několik medailí z oblastních
závodů a také cenných umístění
v celorepublikové konkurenci.
Vynikající je zisk zlaté medaile
z oblastního mistrovství na klasické trati v kategorii D65C.
Jana Ulehalová
http://www.ltu-ob.cz/

Kam se poděl nohejbal?
NLNT- Nohejbalová liga neregistrovaných Trutnovska se
hrála na antukových kurtech
u Obecního úřadu Rudník
a měla za sebou, až do roku
2011, 7 úspěšných ročníků.
Systém soutěže byl šestikolový
a bylo tradicí, že závěr každého
ročníku byl spjat se slavnostním vyhlášením výsledků, při
kterém každé mužstvo dostalo
cenu dle celkového umístění
a vítězům byl předán putovní
pohár. Soutěže se pravidelně
zúčastňovalo 8 až 10 týmů ze
širokého okolí.
Bohužel již koncem roku 2011
byl zaznamenán výrazný pokles
zájmu o tuto soutěž, který byl odůvodněn nedostatkem času hráčů
k účasti na jednotlivých hracích
dnech, kterými byly soboty. Proto
organizační tým rozhodl pro rok
2012 o snížení počtu kol na čtyři
s tím, že se započítávají pouze tři
nejlepší výsledky, což prakticky
znamenalo snížení odehraných
kol pro jednotlivé týmy na tři.
Dokonce se i podařilo sehnat
sponzora, který věnoval atraktivní ceny pro první tři nejlepší
týmy. Ale ani změna pravidel, ani
lákadlo zajímavých cen nezvýšily počet zájemců o tuto soutěž.
Argumentace byla stále stejná
– nedostatek času. A také velké
množství nových, ale i tradičních
turnajů v trutnovském okrese, se
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kterými se doslova roztrhl pytel.
Proto se v roce 2012 NLNT nekonala. A na uspořádání jednoho
nebo dvou samostatných turnajů
v Rudníku již nebyl dostatek času,
takže ani ty se nekonaly.
Ale nohejbalový oddíl při TJ
Rudník nepřerušil svou činnost.
Jeho členové se dále zúčastňují
pravidelných středečních, pátečních a nedělních tréninků, a individuálně i turnajů pořádaných
v okolí. A také se zúčastňují konkurenčního projektu KNS – Krkonošská nohejbalová soutěž, pořádaného nohejbalovým oddílem
Trutnov. Do této soutěže se přihlásilo šest týmů, kromě již zmiňovaného Trutnova a Rudníku též
Peklo, Suchovršice, Dvůr Králové
a Vrchlabí. Hraje se dvoukolově,
jedno kolo na jaře, druhé na podzim a hraje se systémem dvakrát
každý s každým, stejní soupeři
hrají jednou doma a jednou jako
hosté. Celkem je pět hracích dnů
NOHEJBAL
D. KRÁLOVÉ
PEKLO
RUDNÍK
TRUTNOV
SUCHOVRŠICE
VRCHLABÍ

DK
K
2:3
0:0
2:3
0:0
4:1
0:0
1:4
0:0
5:0

PEKLO RUDNÍK
3:2
0:0
N
3:2
0:0
5:0
0:0
4:1
0:0
5:0

3:2
0:0
2:3
0:0
S
5:0
0:0
3:2
0:0
5:0

TU
1:4
0:0
0:5
0:0
0:5
0:0
2:3
0:0
0:0

na jaře a pět na podzim. Hrací
dny jsou pátky. V každém hracím
dnu mezi sebou týmy sehrají pět
zápasů – dvakrát trojice, dvakrát
dvojice a jednou singly. Po odehrání všech zápasů se všechny
výsledky sečtou a bude vidět, jak
který tým dopadl. V současnosti jsou odehrány dva hrací dny
z podzimní části. Výsledky z jarní
části jsou vidět v tabulce. Oddíl
TJ Rudník si sice nestojí nejlépe,
ale budiž malou omluvou, že tento typ soutěže je v okolí naprostá
novinka a velkou roli hraje nedostatek zkušeností. A i nervozita
z neznámého má podstatný vliv
na celkový výsledek.
Nezbývá nám než popřát nohejbalovému oddílu TJ Rudník
mnoho úspěchů ve zbývajících
zápasech, a pokud bude soutěž
pokračovat i v následujícím roce,
pevné nervy a ještě lepší výsledky.
Jaromír Brzák

SUCH VRCH utkání
4:1
0:0
1:4
0:0
2:3
0:0
3:2
0:0
‚1
5:0

0:5
0:0
0:5
0:0
0:5
0:0
0:0
0:0
0:5
0:0
2

míče

sety

body poř.

11:14

520:540 28 : 34

3

3.

5:20

268:362 10 : 28

0

6.

7:18

360:505 10 : 43

1

5.

17:3

452:322 37 : 11

4

2.

10:15

344:397 17 : 31

2

4.

20:0

436:286

4

1.

40 : 5

15

matrika
Vítání
občánků
21. 7. 2012

ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen: Srna Vladimír, Krásová Libuše, Sogelová
Jana, Klusová Eva
listopad: Schovánek František, Fuňák Milan,
Sehnalová Adéla, Nováková Marie, Mikeš
Adolf, Klugová Emilie
prosinec: Dymáková Eva, Jirásková Jana
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu
a optimismu.

Zleva:
Mariana
Lejdarová,
Tereza
Holíková,
Natálie
Štěpová,
Bořek Benda,
Nikol Saksová

NAROZENÍ
Baláž Matěj, Vejvodová Zuzana, Benda Bořek,
Deáková Marie, Saksová Nikol, Urbišová
Eliška, Jolana Taclíková, Pichl Petr, Beranová
Viktorie, Kutáček Václav, Soukupová Jitka.
Vítáme Tě na svět.
SŇATEK UZAVŘELI:
Pavel Švihálek a Kateřina Sejkorová, Martin
Doležal a Lada Procházková, Jan Řehák
a Kristýna Jírová, Lukáš Klacek a Lucie
Krůtová, Petr Lejdar a Tereza Komárková.

PODĚKOVÁNÍ

ZLATOU SVATBU OSLAVILI:
František Jirásko a Jana Jirásková.
ÚMRTÍ
Buch Štefan, Licek Vlastislav, Vrablík
Bohuslav, Urban Jan, Zetková Zdenka, Maličký
Jindřich, Štemberka Jan, Pourová Anna.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Věra Prouzová, matrika

Dne 25. 8. 2012 jsme oslavili padesáté výročí trvání našeho manželství. Chtěli bychom za nás, naše
děti i vnoučata poděkovat vedení OÚ a panu starostovi za upřímný projev i věcný dar při slavnostním
obřadu na zdejším zámku. Majitelům této krásné
stavby za to, že umožňují využití okouzlujícího sálu
k potěšení mnoha zájemců a o celý komplex pečují
svojí prací a srdcem. Všem ostatním přejeme dojít
v životě nejen k tomuto životnímu mezníku.
Jana a František Jiráskovi.

Kalendárium kulturních,
společenských a sportovních akcí
28.–29. 9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Rudník

říjen

Drakiáda

TJ–Ski Rudník

říjen

Halloween pro děti

SDH Arnultovice

jarmark, výstava,
koncerty, mše

6. 10.

Rudnickej vejšlap

TJ–Ski Rudník

listopad

Mikulášská besídka

SDH Arnultovice

listopad

Vysoké Tatry, Roháče

TJ–Ski Rudník

prosinec

Adventní koncert
v kostele sv. Václava

O.s. Domov – pro náš Rudník

prosinec

Vella 2012

TJ–Ski Rudník

turistický pochod

1. 12.

Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního
stromu

Obec Rudník

besídka pro děti,
program pro dospělé

31. 12.

Silvestrovské mazání

TJ–Ski Rudník

lyžařský nebo
turistický pochod (od
11 hodin)

31. 12.

Rudník vítá nový rok

TJ–Ski Rudník

u křížku (od 22
hodin)

Termíny a bližší informace
k akcím najdete vždy na

přednáška +
propozice na zimní
bivak U křížku

www.rudnik.cz
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Obec Rudník srdečně
zve Vás a Vaše přátele na

Pátek 28.9.
podium u Obecního úřadu v Rudníku:
13.00 dechovka Jilemničanka
14.30 zahájení starostou obce za přítomnosti šlechtice Hannibala z Valdštejna (skupina historického šermu REGO)
15.00 vystoupení rudnických dětí
16.00 Big Band Dvorský
18.00 acoustic herbafolkové Bejlí
20.00 multižánrový Traband
22.00 rockové Lety mimo
23.30 punk-rock´n´rollový Benjaming Band
Moderuje Slávek Šmíd.
Dům pro seniory:
15.30 Historie obce Rudník do počátku 20. století –
přednáška Stanislava Wajsara
17.00 „Garnkluge“ a jeho pokračovatelé – přednáška Stanislava Wajsara
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kamenného kříže „U křížku“.
Dílničky a atrakce pro děti, přehlídka místních výrobců, pouťové občerstvení...
Sobota 29.9.
kostel sv. Václava
16.00 mše svatá
17.00 Qeentet – koncert vokálního souboru (spirituály, jazzové a lidové úpravy). Vstupné 100 Kč

