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NÁVŠTĚVA V KRÁLOVSTVÍ LOUTEK
Do tohoto království se vstupuje úplně normálně. Žádné
hranice, žádné stráže, žádné cavyky. Po domluvě mobilním telefonem stisknutí zvonku na vchodových dveřích.
Gašparovi. A jsme rovnýma nohama v království, v království loutek. Vládne v něm paní Alena.
Kam všude smějí loutky v bytovce?
Všude, jsou tady přece doma.
Na balkoně odlévání hlaviček,
v pokoji šití oblečků, v komoře, ve
sklepě i v garáži sklad, na chodbě
krátkodobé odložení… Prapůvodně ruční práce jako koníček,
později konec pracovního místa
v Texlenu a hledání zdroje obživy.
Vždycky jsem si chtěla všechno
sama vyzkoušet, nestydím se za
to, že jsem samouk. Od šatiček
jsem přešla k loutkám, od výroby
formy, odlití hlavy přes malování
k obleku a kompletaci. Po čase
jsem se dozvěděla, že loutkáři
bývali v rodině. Teď zájem o postavičky trochu opadl, děti lákají
počítače a elektronické hry. Jestli
se vrátí čas loutek? Nevím…
Jak říkáte svým výtvorům?
Marionety na drátě, po našem
loutky. Třicet centimetrů výšky,
čtyři stovky cena.
Má každá svoje jméno?
Ne. Jméno mají jenom dvě větší mimické loutky (prsty mohou
tvarovat zezadu molitanový ob-

ličej) – Kašpárek Vojta a Ema je
taková okatá holčina.
Všechny máte stejně ráda?
Asi tak. Vysloveně oblíbence
nemám. Začínala jsem s baletkami, ráda dělám princezny a jejich
šatičky, významnou kapitolu tvoří Krakonoš. Těch jsem už vyslala
do světa…
Zastavme se chvilku u vládce
našich hor. Jste držitelkou certifikátu a označení Krkonošský
originální produkt. Vztahuje se
na loutky a Krakonoše zvlášť…
Původně obličej krále. Výraz
moudrý, úsměv šibalský, plnovous, dlouhý plášť.
Nápad, výroba, prodej. Na všechno jste sama… i když pomáhá
celá rodina…
Nápad nebo zakázka jsou na
začátku, ale nejde hned si sednout a začít. Musím mít časový
odstup, nechávám to uležet. Při
výrobě je rodinná dělba práce
nutná a zavedená. Manžel je
specialista na odlévání. Základ
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je silikonová forma, do které se
odlévají díly z kamenné sádry,
opracování už je moje. Sádrová
hlava, ruce, nohy, dřevěné tělo,
drátky, táhlo protáhnout hlavou,
ušít oblečení – fůra práce.
V rodině končí také první kritika?
Dá se to tak říci. Třeba vypustí
jen poznámku, že to nějak není to
pravé. Tak to vnímám, nechám se
inspirovat internetem, dobovými
fotografiemi, debatujeme, zkoušíme, opravujeme. Hlava (tvář) je
základem loutky, její duší.
Jak se loutky prodávají?
Někdy je zájem o loutky vystavené, ale často vyrábím podle
přání zákazníka. Je důležité ukázat, předvést, komentovat, popovídat si, slíbit případnou opravu.
Měla jsem i slepou zákaznici.
Ta si musela loutky doslova a do
písmene osahat. Přišel také za
mnou na trzích pán, který hraje
loutkové divadlo, a že se mu líbí
moje loutky a má zájem o celé divadlo, asi padesátku loutek. To je
práce na dlouho. Ale ve všech případech je každá loutka svým způsobem originál. Kdy jsem nejspokojenější? Asi se budete divit, ale
rozzářené oči dětí jsou důležitější
než koupě. Není nic krásnějšího,
než když se nabídka líbí!

Prodáváte na trzích, prezentacích, jarmarcích, na hradech
a zámcích, v podzámčí. Jak
vypadá příprava?
Chce se mi odpovědět – ani
se neptejte…, ale už máme svoje zkušenosti a zaběhnuté věci.
Den před akcí musíme večer
všechno připravit. Zabalit loutky, dát do krabic. Podle charakteru a scénáře počítáme např.
s předváděním výroby. Na místě
pak stavíme stánek a sestavujeme nabídku. Sám to člověk celý
den nestihne. Hodně se mnou
jezdila dcera, teď hlavně syn.
Je mu deset, pomůže, zastoupí.
Prodává velice rád, dialog přes
pultík a předvádění loutek ho
baví. Už nejsme z domova každý
víkend, nejezdíme všude, sama
mám svoji práci a nestíhám. Nenechám si ujít trhy v Rudníku,
řemesla v Hostinném a Kohoutově. Před Vánocemi nás tradičně čekají trhy v Peci, v hotelu
Horizont.
Loutky pro vás představují
nápad bez konce, nebo se chystá
něco nového?
Loutky představují koníček, už
to není důvod k obživě… A chtěla
bych si udělat jednu opravdu velkou loutku!
Václav Chadraba
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radnice
na příští rok zelenou a v tuto
chvíli probíhá výběrové řízení
na dodavatele herních prvků.
Cena by se měla pohybovat
okolo 250 tisíc Kč.
Dále jsem se v předchozím
čísle zmiňoval o opravách
„křížků“. Mohu vám radostně
oznámit, že se nám zadařilo
a dotace nám byla ve výši cca
80 000 Kč přislíbena na obnovu křížku v Javorníku. Podobně
dopadl i projekt „U Křížku“.
ážení sousedé, dostáS čím jste byli téměř ve
vá se Vám do rukou
všech vydáních našich novin
poslední letošní
od roku 2000 seznamováni,
vydání Rudnických
jsou 18 bytovky. Kauza se
novin. Máme za sebou druhý
táhla nekonečných 12 let.
rok funkčního období současZa tuto dobu obec doslova
ného zastupitelstva a to vybízí stagnovala v rozvoji na úkor
v polovině volebního cyklu k
všech občanů. Díky nečinnosti
malému ohlédnutí. Během
soudů a odsouvání problému
dubna 2012, konkrétně 5. 4.
minulých vedení obce se celpodal rezignaci pro nečinnost kový spor vedený o zaplacení
zastupitel Richard Toman
konečné faktury na částku
ze Sdružení nezávislých
4 313 437,20 Kč z roku 2000
kandidátů a v zastupitelstvu
včetně úroků a smluvních poho na dalším zasedání dne
kut vyšplhal na téměř dvacet
17. 5. 2012 nahradil pan
milionů. V minulém úvodníku
Josef Rudolf. Dále dne 16. 10. jsem vás informoval o tom,
2012 rezignovala na funkci
že vzniká koncept dohody
místostarostky obce a zároveň o mimosoudním vyrovnání.
zastupitele pí Mgr. Simona
K dnešnímu dni je již dohoda
Schwaningerová taktéž ze
schválena zastupitelstvem
Sdružení nezávislých kandidá- obce a podepsána. Celková
tů. V zastupitelstvu ji nahradil hodnota mimosoudního vyrovpan Petr Folberger a na pozici nání je 11 816 584 Kč. Přesně
místostarosty byl usnesením
tolik peněz obec zaplatí během
zastupitelstva zvolen Ing. Jiří
let 2013 a 2014 ve třech po
Stuchlík za stranu Volba pro
sobě jdoucích splátkách (celé
město. Pan místostarosta
znění dohody k dispozici na
se automaticky stal i pátým
stránkách obce). Určitě se
radním. Vážení Rudničtí,
všichni shodneme na tom, že je
prosím využívejte svého práva
to spousta veřejných prona účasti na veřejných zasestředků, zvlášť když celá věc
dáních zastupitelstva, můžete mohla být vyřešena za oněch
tím zpětně kontrolovat práci
4 313 437,20 Kč, zjednodušesvých zvolených zastupitelů
ně řečeno – nejprve zaplatím
v konfrontaci s volebními sliby. a potom reklamuji. V tom příNa veřejném jednání si můžete padě by byla obec v úplně jiné
sami udělat obrázek o práci
pozici, ale to bylo… Na nás je
VAŠEHO zastupitele.
se s celou situací srovnat a přiNyní bych se vrátil k věcem
způsobit se realitě. Co hlavně
zmíněným v minulých číslech
musíme přizpůsobit situaci,
RN. V posledním čísle jsem
jsou výdaje obce a čekají nás
vás informoval o změnách
bohužel opět roky úspor.
ve vedení školy. V současné
Uvidíme, zda se při schvachvíli již asi většina z vás ví, že lování rozpočtu obce na rok
novou ředitelkou jmenovanou 2013 podaří prosadit v určido roku 2018 je Mgr. Alice
tém rozsahu opravy zmiňoKuhn-Gaberová. Do její práce vaných domů a další invesjí přeji především pevné nervy. tiční záměry v naší obci. Jaké
Věřím, že skvěle naváže na
budou velké investiční záměry,
úspěchy svých předchůdců
vyplyne teprve po schválení
a školu posune zase o kus dál. rozpočtu na příští rok. ProjekZároveň s novou ředitelkou
tů je připraveno několik. Takže
přišel do školy i nový zástupce Vás o nich budeme informovat
Mgr. Vladimír Tremer a shov příštím vydání.
dou okolností začala pracovat
i nová školská rada. Tudíž, jak
Na závěr mi dovolte popřát
vidíte, ve škole nastaly dost
Vám co nejradostnější prožití
podstatné změny.
vánočních svátků a do nového
Další již zmiňovanou akcí
roku hlavně zdraví a štěstí.
bylo dětské hřiště v Terezíně.
Realizace dostala od zastuAleš Maloch
pitelů při tvorbě rozpočtu
starosta obce
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Zimní údržba komunikací
v naší obci
Při pohledu do kalendáře všechny
určitě napadne otázka, jaký průběh
zimního období nás letos čeká. Představy o něm vždy záleží na věkové
kategorii, téměř všichni se však ptají,
jak moc nás sněhová nadílka potrápí
na komunikacích či chodnících.
Rád bych vás informoval i o změnách, které s údržbou komunikací
souvisejí. Na úseku v Arnultovicích byl z důvodu několika stížností
a nedostačující techniky smluvní
vztah vypovězen a nově nasmlouván s místním panem Mukschem.
Věřím, že se situace zlepší. Dalším
„nováčkem“ bude pan Jiří Vondrák,
kterému byl přidělen úsek z Leopoldova a celý Javorník. Z kapacitních
a organizačních důvodu došlo
k omezení této služby ze strany
Farmy Rudník. Můj dík jim patří
alespoň za ponechanou techniku,
kterou dají k dispozici, případně budou zajišťovat i posyp komunikace
do Janovic. Zde je celkový souhrn
nasmlouvaných úseků obecních komunikací:
1 Arnultovice – p. Muksch

2 Lázně Fořt, Terezín, Bělidlo
směr k poště – p. Kuhn-Gaber
3 Leopoldov, Javorník – p. Vondrák
4 Kolonky, pošta směr pivovar,
Janovice – Farma Rudník
5 Pivovar směr Bolkov – p. Maček
Jak jsem již psal v loňském článku,
věřím, že se „nováčci“ setkají s vaším pochopením a trpělivostí, než se
rozkoukají a zaučí. Stejně tak, bude
patřit poděkování každému, kdo
opět přiloží ruku k dílu, ať před svým
vchodem, vjezdem či brankou, nebo
na svém místě na parkování automobilu...

Za majetkový odbor
Lukáš Skalský – technik MO

Dětské hřiště v Terezíně
V minulém čísle našich novin
Vás starosta obce informoval
o výsledku ankety o umístění dětského hřiště v Terezíně.
Nejvíce hlasů od Vás rodičů,
získala varianta číslo „2“– louka za kontejnery v Terezíně .
Na přelomu měsíce října a listopadu byly připraveny podklady
pro výběrové řízení na dodavatele herních prvků, které v současné době probíhá. Je osloveno
šest dodavatelských firem. Svoje
zpracované nabídky mohli doručit
do 17.12.2012. V druhé polovině
měsíce prosince 2012 bude vybrán nejvhodnější uchazeč na tuto
veřejnou zakázku, s kterým bude
následně sepsána smlouva o dílo.
V případě Vašeho zájmu se můžete na stránkách obce Rudník blíže
seznámit s textem výzvy, včetně situace a půdorysu dětského hřiště.

Realizace samotného projektu je
plánovaná na jaro 2013, po odtání
posledního sněhu.
Naším cílem je nabídnout dětem bezpečné a atraktivní místo
pro pohodové trávení volného
času. S ohledem na všudypřítomné vandaly se nesmí zapomenout
ani na zabezpečení. V souvislosti
s tím uvažujeme nad vstupní bránou, která by se měla na noc zamykat. A kdy se Rudničtí tohoto nového hřiště dočkají? Pokud vše půjde
podle plánu a bez případných
komplikací, bude dětem a jejich
rodičům dětské hřiště předáno do
užívání koncem jara. Doufáme,
že již v době prázdnin bude sloužit dětem k jejich hrám a rodičům
jako místo příjemné relaxace a odpočinku.
Za majetkový odbor
Edita Horní
referent majetkového odboru

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU
24.–26. prosince – úřad uzavřen
27. prosince (čtvrtek) – pouze podatelna, pokladna, agenda voleb: 8.00–12.00
28. prosince (pátek) – pouze podatelna, pokladna, agenda voleb: 8.00–12.00
31. prosince (pondělí) – úřad uzavřen

Jiří Jirásek, tajemník OÚ

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta České republiky se
koná ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 11. ledna 2013 od
14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu
12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou
dnech, na území České republiky v pátek
25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České
republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12.
ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole volby může volit i státní
občan České republiky, který alespoň
druhý den druhého kola volby, tj. 25. led-

na 2013, dosáhl věku 18 let. Volit lze také
na voličský průkaz. O vydání voličského
průkazu lze obecní úřad požádat v listinné podobě, elektronicky nebo osobně.
Listinná a elektronická žádost musí být
obecnímu úřadu doručena nejpozději
7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do
4. ledna 2013. Listinná žádost musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem,
elektronická podepsána uznávaným
elektronickým podpisem.
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna 2013
do 16.hodin.
Další informace naleznete také na
www.rudnik.cz.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Územní plán obce
Dne 4.12. 2012 proběhlo ve Vrchlabí
společné jednání zástupců obce, pořizovatele (MěÚ Vrchlabí), zhotovitele (SURPMO Hradec Králové), posuzovatele
vlivu na životní prostředí (Mgr. Bauer)
a dotčených orgánů k návrhu územního
plánu Rudníku. Nyní mohou všechny zúčastněné orgány a okolní obce v zákonné
lhůtě 30, resp. 60 dní, podat své připomínky, které budou poté do návrhu zapracovány. K tomuto aktualizovanému návrhu proběhne zhruba v polovině roku
2013 veřejné projednání s občany obce.
Teprve po tomto projednání budou mít

občané dle zákona možnost vznést své
námitky a připomínky. Námitky a připomínky, které byly podány k návrhu dosud,
budou sloužit v této fázi obci Rudník jako
náměty občanů, kterými se bude zabývat.
Některé z nich mohou být na popud obce
zapracovány do návrhu ještě před jeho
veřejným projednáním, některé nikoli.
V tomto případě bude na místě opakovaně
podat námitku či připomínku. Přesný termín veřejného projednání bude uveřejněn
na úřední desce.
Olga Hájková, určený zastupitel

S úctou děkuji
Mám tři syny. Nejstarší ukončil školní docházku v rudnické škole v roce 2010, mladší v roce
2011, nejmladší chodí do mateřské školy. Jako
rodič jsem tak mohl dlouhodobě sledovat život
ve škole, kdy byl ředitelem Mgr. Pavel Petržela.
Myslím, že za tu dobu prošla škola celou řadou
úprav, které nebyly pro chod školy někdy vůbec
jednoduché. Jen tak namátkou si vzpomínám na
budování nové střechy, vestavbu mateřské školy,
renovaci školní jídelny, výměny oken a zateplení
budovy a v poslední řadě také vestavbu dalšího
oddělení mateřské školy. Vedle toho si mohli
všimnout všichni, kteří měli nebo mají děti ve
škole, také dalších úprav, které byly přínosem pro
život dětí ve škole – nová učebna počítačů, hudební výchovy a angličtiny, žákovská knihovna, nové
vybavení dětských šaten, nové lavice ve všech třídách, nové vybavení sboroven. V posledním roce
také úplně moderní učebna přírodovědných předmětů, která je vybavena interaktivní tabulí.

Jako rodič mohu také říci, že moji synové si na
středních školách, kam nastoupili po ukončení
9. třídy, vedou vcelku dobře a na rozdíl od jiných
škol byli z naší školy připraveni velice dobře. Proto
mě velmi zarazilo, že Pavel Petržela ve funkci ředitele končí. Setkával jsem se s ním nejen jako rodič, ale potkávali jsme se i na sportovních akcích.
S vynikajícími úspěchy na republikových i světových soutěžích vedl mládež rudnickou i z okolí ke
sportu v každém roční období. Obdivoval jsem, jak
umí s dětmi komunikovat. Vždy se snažil, aby se
ve škole používaly moderní metody pří vyučování,
aby žáci, rodiče i učitelé vytvořili školní tým, který
se postará o vzdělání a výchovu mladé generace.
Myslím, že jako ředitel i trenér si vedl dobře
a patří mu za to s úctou poděkovat.
Zároveň přeji jeho nástupci, aby se mu v této
funkci dařilo tak dobře, jako jemu.
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Jiří Taclík

otázek pro
Jirku Taclíka
1O

Mohlo by se zdát, že když
si člověk postaví dům nad
fotbalovým hřištěm je
zapáleným a skalním fanouškem FC AVON. Ty jsi
ale našel zalíbení v jiných
sportech jako je běžecké
lyžování a alpské lezení...
1 Jako jeden z mála
Rudničáků jsi byl
několikrát na nejvyšší
hoře Evropy Mont Blanc
(4810 m n. m.). Kolikrát jsi horu zdolal a jakou cestu
jsi pro výstup zvolil?
Dva výstupy byly úspěšné a dva neúspěšné. Ty úspěšné jsem lezl sám. Volím relativně nejbezpečnější cestu,
které se říká ,, normálka“ a začíná v Les Houches.
2 Když už je člověk na nejvyšším místě Evropy, jaké
to tam je a kolik tam s tebou v tu chvíli bylo turistů?
Vrchol je placatý a několik metrů široký. Všude dokola,
kam oko dohlédne, jsou zasněžené nejvyšší vrcholky
Alp. Nikdy jsem tam nebyl sám, ale s několika nadšenci
z celé Evropy. Je to nezapomenutelný pocit.
3 Máš v plánu ještě nějakou zahraniční lezeckou
expedici?
Jasně, Mond Blanc naposledy. Jedeme v červnu s bratry. Stojíme spolu na lešení a pokud vyjde i počasí, věřím,
že spolu staneme i na vrcholu nejvyšší hory Evropy.
4 Lyžařské běžecké tratě v okolí Rudníku jsou od
roku 2009. Kolik stojí jedna sezóna a jak je náročné
udržovat cca 35 km stop?
Záleží na sněhu a na počasí. Letošní sezona stála skoro
40 000 Kč. Pravidelně tuto údržbu financujeme prostřednictvím Svazku měst a obcí Horní Labe, Královéhradeckého kraje a obce Rudník. Správce tratí Radka
Dostála čekají mnohdy na trase překážky v podobě
závějí, padlých stromů a vyhrnutých mantinelů. Vždy
udělá vše pro to, aby tratě byly sjízdné.
5 Bude i jako předešlá léta fungovat napojování
stop na stopy okolních obcí?
Myslím, že ano. Nemohu však mluvit za Ski Hostinné,
kteří mají v tomto úseku ztížené podmínky. Aktuální
informace budou na www.ski.rudnik.cz
6 Jako předseda TJ-Ski Rudník jak vidíš letošní
zimu. Bude hodně nebo málo sněhu?
To vážně netuším. Počasí a příroda to udělá tak, jak to
má být. Nechám se příjemně překvapit.
7 U Křížku. S tímto místem je Tvoje jméno hodně
spojováno. Jaký bude rok 2013 U Křížku?
Zcela určitě výjimečný. Pokud se vše podaří podle našeho předsevzetí, nesmazatelně se zapíše do dějin obce.
8 Renovace křížku asi nebude levnou záležitostí.
Z jakých peněz bude hrazena renovace?
Významní dárci tohoto projektu jsou společnost T-Mobile, prostřednictvím nadace Via a obec Rudník.
Překvapilo mě, jak veliký počet občanů přispěl ve sbírce na křížek. Neopomenutelní jsou s darem i němečtí
starousedlíci.
9 Při tvých aktivitách, zbývá ti nějaký čas na koníčky?
Je to proměnlivé, podle práce a starostí starostí, se pak
věnuji tomu, co mě baví a to je v těchto deseti odpovědích.
1O Vede si vaše rodinná firma evidenci, kolik jste
postavili domů?
Jednou jsi mi řekl, že nejsem na papíry a je to tak. Máme
pouze fotogalerie akcí s detaily prací, technologicky
a staticky náročných prvků, pro případnou reklamaci
nebo spor.
Připravil Jiří Stuchlík
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Úsporné zářivky nejvíce třídí v Praze,
Královéhradeckém a Jihočeském kraji
Loni firmy a domácnosti odevzdaly k recyklaci zhruba pět milionů kusů úsporných zářivek. Nejvíce „úsporek“ sebrali v Praze
a Moravskoslezském kraji. V přepočtu na obyvatele jsou ale bezkonkurenčně nejlepší Praha, Královéhradecký a Jihočeský kraj.
Do přírody se tak díky odborné recyklaci „úsporek“ nedostalo
25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu
80 Máchových jezer.
Češi jsou ve sběru a recyklaci
úsporných žárovek rok od roku
lepší. Nejvíce se „úsporek“ sebralo v Praze (144,1 t), Moravskoslezském (91,6 t) a Středočeském (79,4 t) kraji. Na konci
žebříčku se umístily kraje Karlovarský (16,58 t), Liberecký
(24,3 t) a Pardubický (33,2 t).
Nejaktivnější v recyklaci jsou
hlavně firmy: „Zatím se do sběru
zapojilo zhruba 40 % domácností. Běžné spotřebitele se daří
k odevzdání vysloužilých úporných žárovek přimět osvětou pomaleji,“ říká Radoslav Chmela,
zástupce společnosti EKOLAMP,
která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.
O ochotě chránit životní prostředí však více vypovídá počet
sesbíraných žárovek na jednoho
obyvatele kraje. „V tomto ohledu
si nejlépe vede Praha, Královéhradecký a Jihočeský kraj, kde
každý občan sebral téměř jednu
úspornou žárovku (0,75 žárovky).
Nejméně úspěšné byly kraje Karlovarský a Liberecký, kde každý ode-

vzdal k recyklaci jen 0,34 žárovky“,
shrnuje Radoslav Chmela.
Lepší výsledky v ekologické
likvidaci úsporných žárovek některých krajů lze přičíst širší síti
sběrných míst a hlavně ekologičtějšímu smýšlení obyvatel. „Řada
domácností stále nelikviduje nebezpečný odpad řádným způsobem a to se odráží i v národních
statistikách. Je to patrné zejména
v Karlovarském a Libereckém kraji. EKOLAMP navíc poskytuje své
služby odborné likvidace úsporných žárovek zcela zdarma,“ vysvětluje Radoslav Chmela.
Z výsledků společnosti EKOLAMP vyplývá, že celkem tuzemské domácnosti a firmy loni
sebraly a předaly k recyklaci 801
tun světelných zdrojů, což představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek,
výbojek a LED světelných zdrojů.
„Oproti roku 2010 jde o 11% nárůst. Počet vysloužilých úsporných zářivek bude nadále stoupat
s tím, jak postupně nahrazují původní wolframové žárovky, které

Počet
instalovaných
malých
sběrných
nádob
se na základě nařízení Evropské
komise postupně stahují z trhu“,
dodává Radoslav Chmela.
Záchrana 80 Máchových jezer
před znečištěním
Hlavním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je
toxická rtuť, která je uvnitř
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná.
„Loni se jí podařilo zachytit
více než 25 kilogramů. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné
vodní nádrže Lipno či téměř
osmdesáti Máchových jezer“,
vysvětluje hlavní důvody recyklace Radoslav Chmela.
Rtuť představuje zátěž pro životní prostředí jen při neodborné likvidaci. „Zářivku je třeba
považovat za elektroodpad, který
do komunálního odpadu nepatří. Rovněž mobily, počítače nebo

RYCHLÁ FAKTA
> loni se sebralo 801 tun
úsporných žárovek a 287
tun průmyslových svítidel
> to je o 9 % více než v roce
2010
> „úsporky“ k recyklaci
vrací jen 40 % domácností
> ročně se recykluje cca
25 kg toxické rtuti
> úsporné žárovky je proto nutné recyklovat: EKOLAMP zřídil více než 3000
sběrných míst a každým
rokem přibývají stovky
dalších
> zpětný odběr zdarma
zajistí i každá elektro prodejna
> více na www.ekolamp.cz
> INFO BOX: K recyklaci
je třeba odevzdávat nejen
lineární zářivky, ale i malé
kompaktní, které nahradily wolframové. Všechny
„úsporky“ obsahují toxickou rtuť, která při nesprávné likvidaci zamořuje
životní prostředí.
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televize obsahují řadu toxických
látek, které musí být odborně recyklovány,“ dodává Chmela. Rtuť
se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca
2–5 mg), například v klasickém
teploměru je rtuti 500krát více.
Počet sběrných míst roste:
nyní jich je 3300
V Česku lze vyřazené úsporné
zářivky vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí (863) či do malých
sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech,
úřadech nebo v řadě firem: „Doposud jsme jich rozmístili více
než 1400 a jen letos jich přibude
dalších zhruba 400. Zájem firem
o umístění sběrných nádob meziročně narostl o 26 %“, dodává
Radoslav Chmela (viz graf).
Více informací o rozmístění
těchto nádob v jednotlivých krajích a o správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici
na www.ekolamp.cz/o-nas/seznam-sbernych-mist/.
Systém zpětného odběru
a recyklace nabízí EKOLAMP
zdarma nejen pro domácnosti,
ale i pro firmy. „Zářivky za ně
ekologicky sesbíráme a zrecyklujeme, postaráme se o veškerou
administrativu a navíc partnery
odměníme za každý kilogram sesbíraných zářivek, výbojek a svítidel,“ uzavírá Petr Číhal, obchodní
manažer společnosti EKOLAMP.

Co poskytuje CZECHPOINT na obecním úřadě (2)
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.
Pokračování z minulého čísla...

Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. Pracovník
kontaktního místa Czech POINT
může vydat: Úplný výpis – jsou
v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence
firmy.Výpis platných - obsahuje
souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace
Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č.
269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
v platném znění, lze vydat výpis
z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na
základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost
se archivuje dle zákona. Osoba,
která na pracovišti Czech POINT

o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají
například trvalé bydliště v České
republice. Na pracovištích Czech
POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě
úředně ověřené plné moci.Totožnost žádající osoby se ověřuje na
základě předloženého dokladu
totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní doklad). Od 1.1.2012 se
vydávají nové občanské průkazy,
tyto občanské průkazy neobsahují údaj o rodném příjmení. Rodné
příjmení však požaduje Informační systém Rejstříku trestů pro samotné vydání výpisu z Rejstříku
trestů. Doporučujeme žadatelům
s novým občanským průkazem,
aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad,
který obsahuje rodné příjmení
(např. rodný list).
Výpis z Rejstříku trestů
pro právnickou osobu
V souvislosti s přijetím zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim a zákona č. 420/2011
Sb., o změně některých zákonů
v souvislosti s přijetím zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vznikla na Ministerstvu spravedlnosti
evidence Rejstříku trestů pro
právnické osoby. Z této evidence
je vydáván výpis z Rejstříku trestů
pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických
osob, které se uvádějí ve výpisu,
jsou veřejně přístupné, žadatelem
může být kterákoliv fyzická osoba
Přijetí podání podle
živnostenského zákona (§ 72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání
obecním živnostenským úřadům

Vážení spoluobčané,
obec Rudník Vám tímto
nabízí jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých
informací o dění v obci. Ve
snaze zajistit dostatečnou
informovanost velmi brzo
zahájíme provoz
SMS InfoKanálu obce,
který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních
telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
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předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde
o ohlášení živnosti ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených
v živnostenském rejstříku žádost
o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Výpis z bodového
hodnocení řidiče
Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit
stav trestných bodů (bez bodů ve
správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů
vedeného Ministerstvem dopravy,
jehož součástí je právě i evidence
bodového hodnocení. Tento výpis
má pouze informativní charakter
pro občany, nenahrazuje výpis
z karty řidiče pro styk s úřady.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem
č. 480/2008 Sb. O výpis může
zažádat pouze žadatel sám, nebo
jím určený zmocněnec. Osoba,
která na pracovišti Czech POINT
o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz,
cestovní pas) a musí mít přiděleno
rodné číslo.
Vydání ověřeného výstupu
ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
Tato služba je především určena
firmám a dodavatelům, kteří mají
zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může
dodavatel v zadávacím řízení
nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je
povinen výpis ze seznamu uznat,
není-li starší více než tři měsíce.
Výpis z insolvenčního rejstříku
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány

veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců,
dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace
týkající se dlužníků.
Autorizovaná
konverze dokumentů
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu
v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení
elektronického dokumentu do
dokumentu v listinné podobě.
Dokument, který provedením
konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná
ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se
ukládá do centrálního úložiště
ověřovacích doložek. Konverze
z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu,
kterou chce konvertovat. Výstup
je dle volby zákazníka předáván
na CD/DVD nebo je zaslán do
tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si
jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD
je provedena v rámci úhrady
poplatku za konverzi. Konverze
z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je
možné přinést buď na CD/DVD)
nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového
úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení
o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze,
které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
>
>
>
>
>
>
>
>

plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
uzavírkách místních komunikací?
termínech mimořádných svozů odpadu?
více na www.rudnik.cz
termínech konání zasedání zastupitelstva?
konání kulturních, sportovních a společenských akcí?
mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
další užitečné informace spojené se životem
v naší obci?

Systém rovněž umožní oboustrannou
komunikaci s OÚ přes SMS
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Mechanický betlém
z Krkonoš
Uvnitř krkonošských chalup
se první betlémy začaly stavět
na počátku 19. století. Materiálem pro jejich výrobu bylo dřevo
z místních lesů. Vyřezané figurky
betlemáři barvili. Betlémy byly co
do počtu figurek velmi rozsáhlé a často zabíraly i celou jednu
stěnu světnice. Charakteristikou
krkonošských betlémů je, že jsou
často mechanické - pohyblivé.
Typickou ukázkou takového betlému je krásný mechanický Metelkův betlém v Jilemnici, který
obsahuje na 350 postav.
Krkonošské muzeum
v Jilemnici
Ve finále prohlídky Krkonošského muzea v Jilemnici návštěvníky dojímá betlém řídícího
učitele Jáchyma Metelky (1855–
1942). Poněkud se vymyká z řady

lidových prací, protože autor byl
spíše pozorovatelem lidového
umění už oslabeného průmyslovou výrobou. (Metelka se podílel
na organizaci národopisné expozice jubilejní výstavy v roce 1891.
Předměty vyslané reprezentovat
Jilemnicko se staly základem
zdejších muzejních sbírek.) Předsevzal si vytvořit podle betlémů,
které o Vánocích vídal po chalupách, dokonale harmonickou
esenci krkonošských Vánoc. Scénu osadil 350 figurkami, z nichž
142 je pohyblivých. Dohromady
vykonávají 350 různých pohybů.
Hodnotu výtvarně i technicky
originálního betléma zvyšuje, že
se kompozice a mechanismus dochovaly v zásadě netknuté, nepočítáme-li běžné opravy, při nichž
se některý materiál (např. provázky) musí vyměnit.

Podívejte se na Toulavou kameru ze dne 13. 12. 2009 v archivu
České televize na http://toulavakamera.ceskatelevize.cz
Betlém je usazen na konstrukci z dřevěných hranolů. Veškerý
pohyb obstarává jediné válcové
závaží zavěšené na řetězu, přes
ozubené kolo brzděné protizávažím. Rotační pohyb se od hnací
osy k jednotlivým figurkám přenáší většinou pomocí provázků,
vedených přes dřevěné kladky.
Ty mají často podobu válečků
o několika drážkách různého
průměru, z nichž byla vybrána

nejvhodnější jednak vzhledem
k požadované frekvenci pohybů,
jednak podle úhlu náběhu provázku. Drážky jsou často ručně
vrubované nožem, aby neprokluzovaly. Složitější pohyby jednotlivých figurek obstarávají páky,
které například převedou rotační
pohyb na přímý a kmitavý.
Převzato z časopisu
Krkonoše – Jizerské hory, 12/2005

KONKURENCE? TOHLE SLOVO NEZNÁME
Tenhle šedý patrový dům hned za křižovatkou se nedá přehlédnout a cestu k němu zná snad každý místní občan. Zdravotní středisko. Přízemí vládnou dvě ženy. Služebně starší je MUDr. Zdena
Stránská, mladší MUDr. Jana Svobodová. Každá návštěva se musí
zout, případně přetáhnout návleky (vrátit), pak vyčkat v čekárně
na pokyn zdravotní sestry. Ani Rudnické noviny neměly výjimku.
MUDr. Zdena Stránská – diplom od roku 1968, v Rudníku od roku
1991, služební dny pondělí a středa, v rodině se doktořina nedědí,
krédo: Zdraví je pro člověka to nejdůležitější… až potom peníze
Rozšifrujte profesi ‚praktický
lékař‘…
Měl by znát od všeho něco
a stavět na základní diagnostice, základních léčebných metodách.
Praktický lékař, lidově doktor, je
nezaměnitelnou postavou obce
(jak se píše v knihách a vidíme ve
filmech či televizních seriálech)…
Nevím, nevím, jestli to také
Rudník takhle vnímá. Lidé dneska rádi kritizují a myslím si, že
obecně je něco jako úcta k lékaři
už dávno pryč.
Doktor je také mnohdy nechtěným zpovědníkem…
A musí respektovat lékařské tajemství. Každou
službu toho vyslechneme
hodně – a nejde vždycky
o věci související se zdravotním stavem. Některé věty vám
zůstanou v hlavě i poté, co ‚padla‘, úplně je nevypudíte z hlavy
s opuštěním ordinace.
Po letech vlády jedné paní doktorky (rozuměj v roli praktické

6

lékařky) jsou v Rudníku teď dvě.
Kolegyně, nebo konkurence?
Ani jedno, ani druhé, ale především zapomeňte na slovo konkurence. Zatím šéfuju já a paní doktorka Svobodová je na zaškolení,
protože přes svoji dvacetiletou
praxi nemá všechny požadované
atestace. Vidím to tak do června
příštího roku, pak bych mohla
v klidu odejít do důchodu.

Karty pacientů máte společné,
sestřičku taky, místnosti, ale
občan si může vybrat…
Nevnímám to osobně, že jsem
něco jako hlavní člověk na pracovišti. Chci jen připomenout,
že praktický lékař má na starosti řadu záležitostí. Namátkou
smlouvy s pojišťovnami, místními podniky, obecním úřadem,
školou apod. A když jsme dvě, tak
některé problémy můžeme i společně prokonzultovat.
Když je lékaři zle, ‚vyšetří‘ se sám
a taky vyléčí?
Ve zdravotnictví se nesmí marodit. Mých pětačtyřicet let praxe
bez jediné nemocenské je toho
dokladem. Běžné banality se ani
doktorovi nevyhnou, a když je nejhůře, tak jdu ke specialistovi, jako
třeba k zubaři.

U vás je člověk velký
marod a doma úderník.
Co s tím?
Lidi už jsou takoví a já je
nehlídám, co dělají doma za plotem. Spíše je nachytám v Hostin-

ném, to pak dělají jako že mě nevidí, ale když se hříšník vrátí, nic
mu nepřipomínám.
Může občan ‚přeskočit svého
obvoďáka‘ a jít hned ke specialistovi?
Záleží na tom, s čím tam kdo
jde. Osobně se mě to nedotýká.
Medicína je velice živý obor, nové
léky, nové postupy, nové přístroje.
Lékař se učí celý život?
Ano – a povinně. Vzdělávání,
přednášky, semináře, odborné časopisy. Je úžasné sledovat, co dokáží špičky v oboru. Vážím si jejich
práce, mají můj profesní obdiv.
Jak se díváte na vstup medicíny
a lékařů do politiky?
Se smíšenými pocity. I když si
nemyslím, že by zrovna lékaři do
politiky vysloveně nepatřili, ale co
dají veřejnosti víc právě v politice. V minulosti mě také párkrát lákali… já ale vyznávám
zásadu, že člověk by se měl
držet svého řemesla.
Je pro vás ideálem člověk,
který ani neví, kde je a kdo je
jeho praktický lékař?
To v případě Rudníku moc
neplatí. Spíše starší lidé, víc sociálních případů… čekárna bývá
plná, máme se co ohánět.
Václav Chadraba

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2O12
Přátelskou zdravicí Hannibala
z Valdštejna a jeho ženy Kateřiny, která vyvrcholila přípitkem
se starostou obce na počest sv.
Václava, byly zahájeny 28. září
o 14,30 hodině letošní Svatováclavské slavnosti.
Důstojný příjezd někdejších
majitelů panství netrpělivě očekávaly desítky přihlížejících. Mnozí
z nich využili možnosti načerpat
v klidné popolední atmosféře dobrou náladu z písniček dechovky Jilemničanky, která zahájila kulturní
program na podiu již o 13. hodině.
Podium a prostor před ním zůstalo i nadále centrem všeho dění.
Během odpoledne zde vystoupila skupina historického šermu
REGO, následovaná tanečním
programem v podání místních
dětí, dále „našlapaným“ Big Bandem Dvorský a folkovým uskupením Bejlí s vynikajícím akordeonistou Mário Bihárim. Hlavním
hudebním tahákem Slavností bylo
bezesporu vystoupení kapaly Traband, která, i přes studené počasí,
přitáhla před osmou hodinou večerní další vlnu návštěvníků. Proti
chladu se bojovalo nejen tancem,
k čemuž výrazně přispěly i další
kapely večera – Lety mimo a Benjaming Band, ale i prostřednictvím
„ohnivých“ kotlů, díky nimž vydrželo početné publikum venku do
pozdních nočních hodin.

Vedle ryze kulturního vyžití
splnily Slavnosti také kulinářská
očekávání, co jídla i pití týče. Nechybělo voňavé domácí cukroví,
čerstvý burčák, rudnická medovina, utopenci, cukrová vata nebo
kýta na rožni – to vše v podání známých tváří našich sousedů. Další
známé tváře stály za pulty stánků
s řemeslnými výrobky a u tvůrčích
dílniček a soutěží pro děti. Všem
patří velký díky za dotvoření domácké atmosféry. Pestrou páteční
nabídku zpestřila ukázka psích dovedností tzv. dog dancingu, zájemci o místní historii (a trochu klidu)
zase využili možnosti vyslechnout
dvě přednášky Mgr. Stanislava
Wajsara. Ostatně – k obnově svědků dějin naší obce bylo opět určeno
dobrovolné vstupné, které tentokrát poputuje na obnovu kříže zvaného „U Křížku“ na Pastvině (viz
článek na str. 13).
Sobotní program byl již plně
zasvěcen sv. Václavovi, patronovi
rudnického kostela, v němž byla
sloužena mše svatá a poté jeho
prostory rozezněl pěti hlas vokálního seskupení Qeentet, který
letošní Svatováclavské slavnosti
více než důstojně uzavřel.
Děkujeme všem, kteří se na
Slavnostech podíleli!
Za kulturní komisi obce
Olga Hájková

drakiáda
V neděli 14. října jsme se již po
páté sešli na louce mezi školou a Terezínem na Drakiádě.
Natěšené děti s rodiči a draky
různých barev a tvarů se hned
s velkým zápalem rozeběhly do
slunečného odpoledne.
Některým drakům se zpočátku
do vzduchu moc nechtělo, protože vítr byl po nedělním obědě ještě
asi trochu lenivý. Kdo ale vytrval –
ten vyhrál a draků po obloze se nakonec prohánělo určitě nejvíce ze
všech Drakiád. Sladkou odměnu
si tedy zasloužil opravdu každý.
Po vydatném pohybu na čerstvém

vzduchu všem pěkně vytrávilo,
takže jsme se společně vypravili
za školu opékat buřtíky.
Tady už na nás čekali hasiči
z Javorníka, kteří nám zatím zapálili oheň a pekli v popelu brambory. Děti si se zájmem prohlédly
hasičské auto a některé se i svezly.
Myslím, že si toto vydařené odpoledne všichni užili – takže ahoj
draci, zase příště!
Velké díky patří organizátorům
a všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu celé akce – TJ-Ski
Rudník, mateřská škola a javorničtí hasiči.
Jana Levínská

důchodci na moravě
Klub důchodců AVON AUTOMOTIVE uspořádal ve dnech
18. a 19. září tohoto roku dvoudenní zájezd na Moravu.
První den jsme navštívili opravený zámek Lednici, byl to krásný
zážitek. Odtud jsme pokračovali
do Břeclavi, kde jsme se ubytovali, chvíli odpočinuli a večer
jsme pokračovali do Hlohovce
navštívit vinný sklípek a posedět
při cimbálovce a dobrém vínečku. Organizace klapala, ubytování bylo vynikající, ve sklípku si
všichni zazpívali při ochutnávce

vín a bohatém občerstvení. Druhý den jsme se projeli lodí Baťovým kanálem a potom pokračovali do svých domovů. Počasí
nám opravdu přálo, sluníčko dotvořilo příjemnou atmosferu.
Za klub důchodců bych rád
touto cestou poděkoval odborové
organizaci Avonu a OÚ v Rudníku za finanční příspěvek. Dle
ohlasu účastníků se zájezd vydařil. Přáli bychom si, aby pro další
zájezdy bylo i více zájemců.
Za klub důchodců
Rudolf Štemberka

Zprávy z knihovny
Předvánoční období je většinou ve znamení pilné práce, nákupů a svátečních příprav.
Klidný podvečer s pěknou knihou nám může
být příjemnou relaxací a odměnou za naše
úsilí.
Právě máme v knihovně k dispozici opět nový doplňovací
soubor (300 knih) z regionální knihovny v Trutnově. Opět
zde najdete beletrii pro děti i dospělé, naučnou literaturu a několik encyklopedií. Na své si přijdou milovníci napínavé a vědeckofantastické četby, ale i klasických detektivek.
Velmi mě potěšila návštěva žáků 6. třídy, kteří se do knihovny vypravili se svou třídní učitelkou Mgr. Simonou Schwaningerovou. Seznámili se s prostředím a s naší nabídkou knih a časopisů. Většina z nich si i knihy nebo časopisy při této návštěvě
vypůjčila. Věřím, že se z nich stanou pravidelní čtenáři a postupně s sebou přivedou i další kamarády.
Přeji všem našim čtenářům klidné a pohodové vánoční svátky.
Bude mi velkým potěšením, pokud k příjemné pohodě přispěje
kniha z naší knihovny.
Jana Levínská
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PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY Ve 4. ČTVRTLETÍ
20. 9.
21. 9.
26. 9.
1. 10.
5. 10.
9. 10.
17. 10.
31. 10.
1. 11.
2. 11.
6. 11.
9. 11.
14. 11.
16. 11.
21. 11.
28. 11.
5. 12.
7. 12.
10. 12.
13. 12.
15. 12.

Přednáška o zubní hygieně
Projektový „Sportovní den“ na atletickém stadionu
ve Vrchlabí pro II. stupeň
Projektový „Sportovní den“ na atletickém stadionu
ve Vrchlabí pro I. stupeň
8. třída – představení Klicperovo divadlo
Výlet 6. třídy na Riegrovu stezku
Projektový den I. stupně „Les“ v Hájemství a na
přehradě Les Království
Fotbalový zápas Rudník – Hostinné v rámci turnaje
Coca-cola cup
Florbalový turnaj v Hostinném pro žáky 8. a 9. tříd
Focení v mateřské škole
Olympiáda z českého jazyka
Projekt „Den zdraví“
Olympiáda z dějepisu
Třídní schůzky a volba zástupců ve školské radě za
zákonné zástupce
Prezentace středních škol v Aldisu v Hradci Králové
pro žáky 9. třídy
9. třída – představení Klicperovo divadlo
Turnaj v halové kopané v Hostinném pro žáky
8. a 9. tříd
Mikulášská nadílka ve škole a školce
6. třída „Adventní Ratibořice“
Přírodovědný a zeměpisný pořad ve Vrchlabí
„Planeta Země“
Jarmark ve škole
Celodenní výlet dobrovolníků „Adventní Drážďany“

Střelecký kroužek
Rovněž v letošním školním
roce probíhá na naší škole střelecký kroužek pod vedením p.
učitele Holubky. Kroužek navštěvují chlapci ze 4.–6. třídy, kteří se
schází jednou týdně. Po zakoupení nových vzduchovek a sklopných terčů je materiální zabezpečení na velmi dobré úrovni.
Mladí střelci se učí nejen zamiřovat a střílet, ale i koncentraci

a soustředění, která jim mnohdy
ve škole chybí. Zajímá je vše co se
střelbou a zbraněmi souvisí. Z každého zásahu v terči mají chlapci neskrývanou radost a většina
z nich se může pochlubit čistou
desítkou. Hodina střelby uteče
rychleji než vyučovací hodina a už
se těší na další schůzku kroužku.
Ing. Petr Holubka

Klicperovo divadlo – 8. třída

1. října jsme my, žáci 8. ročníku Základní školy
v Rudníku, navštívili město Hradec Králové. Naším cílem bylo Klicperovo divadlo. Na divadelní hru
Jedlíci čokolády jsme se všichni těšili. Příběh byl
o třech sestrách – Valerii, která po smrti svého
otce nebyla ještě venku, obézní Róze a Heleně,
která řídí chod celé domácnosti. Vše je v naprosté
pohodě, dokud se na scéně neobjeví tři muži.
Divadelní představení pobavilo všechny a také
hse všem líbilo, hodně jsme se u něj nasmáli. Všec Tomi
Pavly
ní
podá
v
Róza
hla
nadc
ce
ny asi nejví
cové, hlavně díky jejím vtipným hláškám.
Klidně bychom Jedlíky čokolády mohli vidět ještě jednou.

Petra Cermanová, Jakub Kašpar – žáci 8. třídy
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Sportovní dění na ZŠ
Je všeobecně známo, že značná část dnešní mládeže inklinuje
spíše k počítačovým hrám a dalším rozporuplným či negativním
činnostem, než aby se věnovala
kultuře, sportu nebo jiným pozitivním činnostem. A tak se my
ve škole pokoušíme na tuto skutečnost reagovat, a proto se všemožně snažíme rozvíjet naše svěřence ve všech oblastech, které by
jim mohly být v budoucím životě
prospěšnými. Jednou z těchto oblastí, které naši mládež alespoň
trochu zajímají, je sportovní vyžití, a i proto se v rámci školního
vyučování odehrály některé zajímavé aktivity.
Například již v polovině září
se uskutečnily projekty s názvem „Sportovní den“ pro žáky
I. respektive II. stupně. Jednalo
se o celodenní soutěžení v atletických disciplínách, jako jsou
běhy na 60, 300, 400, 800 a 1000
metrů, skok do dálky a výšky,
hod kriketovým míčkem či vrh
koulí. Toto vše se odehrávalo na
atletickém stadionu ve Vrchlabí,
přičemž tento nám byl pronajmut
na dva dny zcela zadarmo a tudíž
patří provozovatelům obrovský
dík. Děti si za přispění krásného,
slunečného počasí změřily své
síly, zazávodily si a poznaly i starou „coubertainovskou“ pravdu,
že totiž „není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se“. Všichni jsme se potom vraceli s pocitem dobře vykonané práce.
Další akcí, do které jsme se
zapojili, je již tradiční fotbalový
turnaj Coca-cola cup. V prvním
podzimním kole nám přiřkl los
soupeře, věčného rivala, tým

Základní školy K. Klíče z Hostinného. Po vyrovnaném boji na
velkém fotbalovém stadionu se
nám podařilo po penaltovém rozstřelu zvítězit a postoupit tak do
jarní části, kde na nás čekají již
další vítězové svých okrsků a to
ZŠ V Domcích Trutnov, ZŠ Bílá
Třemešná a ZŠ Chvalkovice. Již
dnes se chlapci těší na jarní klání
s těmito soupeři.
Z dalších sportovních akcí,
kterých jsme se účastnili, jmenujme například florbalový turnaj pro starší žáky pod záštitou
AŠSK v Hostinném, kde sice naši
žáci nepostoupili ze skupiny do
závěrečných bojů, ale ostudu
rozhodně škole neudělali. Naopak úspěchem lze nazvat účast
na turnaji v halové kopané také
v Hostinném, kde naše družstvo
obsadilo krásné 3. místo a to i navzdory velmi kvalitnímu obsazení turnaje osmi školami z celého
Vrchlabska. O tento velký úspěch
se postarali hráči V. Barát, D. Balog, D. Fišer, J. Vydra, F. Mišutka,
J. Kováč, D. Kazda a F. Stehno.
Přichází zimní období, a tak
se již všichni těšíme a chystáme
na zimní sporty a my ve škole se
budeme snažit zapojit co nejvíce
žáků do všemožných sportovních
aktivit. Všichni moc dobře víme,
že sportu není nikdy dost a bylo
by velice příjemné se dočkat
doby, kdy by se většina mládeže
věnovala sportu a ne lenošení, jak
je tomu nyní. Určitě je to na nás
učitelích, ale i na rodičích, abychom tohoto společnými silami
dosáhli.
Mgr. Vladimír Tremer
zástupce ředitele školy

aktuální informace a fotografie najdete na www.zsrudnik.cz

Projekt recyklohraní
Recyklohraní je školní projekt,
který vznikl se záměrem rozšířit
ekologickou výchovu na základních i středních školách po celé
ČR. Cílem programu je podpořit
zpětný odběr baterií a použitých
drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti studentů v oblasti
třídění a recyklace odpadů. Projekt zajišťují organizace – Asekol,
Ecobat, EKO-KOM a EKOLAMP.
Sebrané elektrozařízení a baterie jsou v hmotnostním poměru přepočítány na body, za
které je možno získat odměny
– pomůcky pro výuku nebo
pro trávení volného času žáků
o přestávkách nebo ve školní
družině.
Pomoci získat body můžete
i vy tím, že použité baterie do
velikosti 9 x 5 cm (NEpoškozené
a NEtekoucí!!!) a poškozené či
nefunkční elektrozařízení (mobily, holicí strojky, rádia, DVD
přehrávače, videokamery, fotoaparáty, meteostanice, klávesnice,
myši, kalkulačky, elektronické

Od 1.1.2013 se připojujeme k projektu „Věnuj
mobil“!
V termínu 1. 1. 2013 –
28. 2. 2013 sbíráme mobilní telefony (funkční
i poškozené), škole budou
za odevzdané telefony
připsány body na konto
„Recyklohraní“. Telefony,
které bude možno repasovat, budou předány jako
dar občanskému sdružení
Život dětem, zbylé projdou
recyklací.
„Elektroodpad,
baterie
a mobily nepatří do koše
ani popelnice, ale do školy!“
hračky, fény, žehličky, atd.) přinesou děti do školy a vhodí do zeleného boxu (baterie) nebo červené
popelnice (elektrospotřebiče).
Mgr. Veronika Pichlová

Zprávy ze školní družiny
Tento školní rok je o družinu veliký zájem, což nás velmi potěšilo.
Máme zapsaných celkem 60 dětí.
Věnujeme se především zájmové a
odpočinkové činnosti. Kromě malování, hraní různých her, čtení knížek, také často a rádi chodíme ven,
kde si hrajeme před školou s míčem, skáčeme přes švihadla nebo
chodíme na vycházku do nedalekého lesa. V družině také ledasco

i vyrábíme. Letos na Halloween
jsme dlabali dýně a vyráběli strašidla a duchy. Děvčata z tanečního
kroužku vystupovala na Svatováclavských slavnostech a na Halloweenu v Arnultovicích. Momentálně jsou v plném proudu přípravy
na vánoční jarmark, který už klepe
na dveře a na který se všichni moc
těšíme!
Lenka Kollárová

Výlet na Riegrovu stezku
Dne 5.10. se žáci 6. třídy vydali
na společný výlet na Riegrovu stezku. Odjížděli jsme v 6 hodin ráno
vlakem z Hostinného do Semil.
Trochu jsme měli strach z počasí,
chtěli jsme si užít krásný podzimní den bez deštníků a pláštěnek.
Těšili jsme se na naučnou stezku,
na barevně podzimem zbarvené
stromy a skalnatý kaňon, který
zpřístupňuje 77 m dlouhá visutá
lávka umístěná nad řekou Jizerou. Při pravém břehu Jizery jsme
si prohlédli Galerii – rostlinná
společenstva skal, suťových lesů
a bučin, kde roste zvláště chráněný
lomikámen trsnatý vlnatý. U Bohmovy vyhlídky, kde je zastřešené
odpočívadlo jsme se s chutí nasvačili a pokračovali ke studánce Antala Staška. Cestou jsme odbíhali

Milá teto,
minulý týden jsme byli na výletě v Hájemství.
Sbírali jsme houby, kaštany, bukvice a žaludy.
Šli jsme lesem s paní učitelkou, po cestě jsme si
povídali a poznávali stromy. Byly tam také zastávky, které se jmenovaly různě podle stromů.
První zastávka byla u osiky. Druhá zastávka byla
u buku, tu jsme ale minuli. Třetí byla u dubu, pak
byla u modřínu, u douglasky, u olše a poslední
byla u lípy, od které jsme došli do Hájemství. Tam
jsme si odložili houby a plnili jsme úkoly. První
úkol byl, že máme podle data svého narození najít
náš strom v keltském kalendáři a napsat o něm
něco důležitého. Můj strom byl jeřáb. Vypadalo to
tam tak, že u každého stromu byla cedule a na
ní byly lidské vlastnosti související s daným stromem. Druhý úkol byl napsat na papír názvy některých hor v Krkonoších. K tomu nám posloužil
model Krkonoš. Odcházeli jsme, až když všichni
měli hotovo. Autobusem jsme jeli zpátky do Hostinného, odkud nás pan ředitel odvezl ke škole. Byl
to suprový výlet a příště tam chci znovu.

ze stezky a sbírali houby. Bylo jich
dosti. Lukáš se nejvíce těšil do Spálova do místního „hotelu“. Zde na
všechny čekalo příjemné překvapení, chvíle odpočinku, posezení
u krbu a zmrzlinový pohár. Na zpáteční cestě nás trochu zaskočil déšť
a nepříjemný vítr. To už jsme ale
seděli ve vlaku a povídali si o tom,
co podnikneme příště.
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Žáci 6. třídy

Brzy mi napiš!
Barča

Návštěva rudnické knihovny
Dne 22. 11. jsme, my šesťáci
a paní učitelka Schwaningerová,
navštívili knihovnu naší obce.
Málokdo věděl, kde knihovna
je, takže jsme si museli říct, že je
v domě s pečovatelskou službou.
Když jsme dorazili na místo, už
tam čekala paní Levínská, která
knihovnu provozuje. Hned nás

zavedla dovnitř a ptala se, co čteme a potom nás knihovnou provedla. Každý z nás si něco našel
a většina dětí si knihu nebo časopis půjčila. Všichni doufáme, že
knihy a časopisy se nám budou
líbit a ještě si něco půjčíme.
Žáci 6. třídy

Den zdraví
Pod tímto názvem si každý představí něco jiného. Někdo myslí na
pohyb, jiný si představí zdravé jídlo
nebo první pomoc. Zdravý den se
na naší škole stal již tradicí. Projekt
byl připraven formou stanovišť,
ve kterých se postupně vystřídaly
všechny třídy 2. stupně. V první
části nás paní Koderičová seznámila se zásadami první pomoci,
následoval test ze zdravovědy a informace o nezbytném vybavení lékárniček. V tělocvičně probíhal test
zdatnosti, žáci si vyzkoušeli sedy-lehy, člunkový běh, skok z místa,
přeskoky přes švihadlo a další sportovní aktivity. Dalším tématem
projektu byla zdravá výživa. V kuchyňce si žáci připravili svačinky.
Mezi nejčastější patřil ovocný
a zeleninový salát, obložené pečivo
a pomazánky. Pomocí potravinové
pyramidy se všichni snažili vytvořit
si vlastní jídelní lístek a diskutovalo
se o „rychlých občerstveních“. Na
závěr si každá skupina vytvořila
plakát, do kterého zakomponovala

desatero zdravého a nezdravého
způsobu života. Hlavním cílem
projektu bylo vysvětlit dětem, že se
o své zdraví musíme starat dodržováním zdravého životního stylu
a zásad zdravé výživy. Současně šlo
o vyzdvižení důležitosti pohybu.
Mgr. Simona Schwaningerová
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mateřská škola
Naše mateřská škola se od
letošního září rozrostla o další
oddělení. V současné době navštěvuje školku 69 dětí. S novými
dětmi z oddělení Berušek jsme
byli brzy dobří kamarádi.
Letošní barevný podzim jsme
si opravdu užili. Na zahradě,
v lese, na kopci - všude bylo co
pozorovat.
Od října jsme se opět zapojili
do úspěšného projektu Sportovní školička pod vedením pana
Hlouška a patronací fotbalového
reprezentanta Jiřího Štajnera.
V letošním školním roce navštěvuje školičku 21 dětí od 4 do 6
let. Zkušení trenéři mají na každou lekci připraven zajímavý
program zaměřený na celkový
tělesný rozvoj dětí a seznamují je
zároveň se základy míčových her
a sportů (například: volejbal, fotbal, košíková, florbal a tenis).
Náš podzim ve školce byl bohatý i na kulturní zážitky. V říjnu
jsme navštívili představení divadla Evy Hruškové - Šípková Rů-

ženka v Hostinném a v listopadu
přijelo za námi Divadlo Úsměv
s pohádkou Myslivec Martin.
Opravdu velkým zážitkem byla
pro děti (ale i pro nás učitelky)
návštěva pana Šulce s ukázkou
živých zvířat. Vždyť pohladit si
sovu nebo čápa, vidět živého orla
skalního, káně Harrisovo, lišku
a třeba i krkavce, které známe jen
z obrázků nebo pohádek - to bylo
pro všechny něco nového. Děti
byly velmi pozorné, dozvěděly se
mnoho nových zajímavých věcí.
O jejich zájmu a zaujetí svědčily
i zvídavé otázky, kterými pana
Šulce na závěr překvapily.
Teď už ale nastává čas předvánočního těšení. Děti společně
poznávají radost z dárků, ale zažívají i pocit radosti z toho - někoho
obdarovat. Společně s dětmi věříme, že jejich vlastnoruční výtvory
se budou líbit a všechny potěší.
Přejeme tedy všem příjemný advent a pohodové Vánoce.
Děti a učitelky MŠ

Týden naruby v 5. třídě
Naše paní učitelka Ježková dostala skvělý nápad, že si uděláme týden naruby. My děti budeme
učit a paní učitelka bude žák.
V pondělí první hodinu o českém jazyce se tohoto úkolu ujala Zdena Nehodová. Byla to super ho.
dina, protože si pro nás připravila zajímavé úkoly
avil
V úterý učil Daniel Posker matematiku. Připr
si práci i na interaktivní tabuli, což nás hodně bavilo. Další hodinu měl Pavel Cerman. Pustil nám
e
film o Krkonoších, protože ve vlastivědě probírám
y
hodin
i
konc
pohoří Královéhradeckého kraje. Na
li
dáva
nás čekal malý testík, aby zjistil, zda jsme
ku.
pozor. Další den učil Vojtěch Kašpar matemati
Zaměřil se na římské číslice, které jsme doposud
moc nechápali. A přišla tělesná výchova. Tuto hodinu jsem měla já. Chtěla jsem spolužákům ukáse
zat novou hru – voda, oheň, vzduch. Myslím, že
si
u
ktero
u,
jim líbila. Pak jsem připravila opičí dráh
ovu
děti užívaly. Zjistila jsem, že učit tělesnou vých
lie
je hodně náročné. Zajímavou hodinu měla i Natá
Hráli
ovu.
vých
bní
hude
la
Sahánková, která si vybra
jsme hru – vymysli si svou píseň a předveď se. Byla
to sranda. Ale také si pro nás připravila i test, kde
jsme si zopakovali jména a délku not.
Každý, kdo chtěl, mohl vést hodinu a zkusit si,
ze
jaké je to být učitelem. Tento týden byl nejlepší
oval.
opak
y
někd
ještě
se
aby
,
všech a chtěla bych
Ježková Nikola, 5. třída
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Školní sbor BERUŠKY
Již třetím rokem zahájil od září
svou činnost dětmi velmi oblíbený školní sbor.
Letos se přihlásilo mnohem víc
dětí, než v loňském roce. Hlavně
mám radost z toho, že o zpívání
projevila zájem nejstarší děvčata,
která se scházejí samostatně, neboť repertoár písní odpovídá jejich věku a hlasovým možnostem.
Budeme pokračovat v tom, co
jsme se naučili v předešlých ročnících.
S menšími dětmi z 1. stupně se
scházíme každé úterý a zpíváme
písničky lidové, písničky z pohádek a muzikálů…
Děti se učí vnímat hudbu trochu jinak, než na klasických hodinách hudební výchovy. Správné
pochopení hudby závisí na správném vnímání . Při poslechu určují, které hudební nástroje hrají
v dané skladbě, jaký je rytmus
a do jakého žánru by skladbu zařadily, či pohybové ztvárnění.
I na zkouškách sboru používáme
hudební nástroje, aby se děti nauči-

ly správně cítit rytmus. Hrajeme
i různé hudebně pohybové hry.
Máme mezi námi i výrazné talenty, které se snažím podporovat
a motivovat k výsledkům. Děti se
účastní pěveckých soutěží, kde
jsme vloni měli obrovský úspěch.
Markéta Hofmanová vyhrála na
okresním kole v Trutnově 1. místo. Troufám si říct, že i přes to, že
v Trutnově byla velká konkurence, Markétka byla bezpochyby
úplně nejlepší.
I letos nás čekají pěvecké soutěže, na které se děti připravím,
jak nejlépe dovedu.
Školní sbor se prezentuje na
různých akcích. Tímto bych Vás
chtěla pozvat na náš školní vánoční jarmark, který se koná 13. 12.
od 15:30 hod. v budově školy.
Děti ze sboru si připravily několik vánočních písniček. Přijďte
společně s námi nasát vánoční
atmosféru a trochu se pozastavit
v tomto předvánočním shonu.
Monika Imlaufová

téma
Tentokrát zvu čtenáře, zájemce o děje dávno minulé, k pomyslné toulce do Vlčic, do vsi
ležící nedaleko pod zříceninou
hrádku Břečtejn, do vsi, se kterou nás pojí kus stejné historie.
Vlčice vznikaly v dobách německé kolonizace Krkonoš
a Podkrkonoší. Poprvé jsou v letopisech uváděny rokem 1355,
kdy patřily k trutnovskému panství. Tvrz se připomíná později,
až rokem 1416.
Ves i tvrz získávají Zilvárové
V 15. století se Vlčice postupně
stávají vlastnictvím vladyckého
rodu Zilvárů, kteří sídlí na nedalekém hrádku Břečtejně. Ves
patří do roku 1476 z menší částí
Hanuši Zilvárovi, zatímco část
větší je majetkem trutnovského
hejtmana Bedřicha ze Šumburka.
Hanuš prodává „dvůr s poplužím
a se dvíma zahradníkoma“ svému mladšímu příbuznému Janu

Tvrze, hrady a zámky v našem okolí

Vlčice
Zilvárovi. Jeho syn Adam Zilvár
(+1550) již získává Vlčice celé.
Na králi Ludvíkovi Jagellonském
dosahuje propuštění Břečtejnu s Vlčicemi a s Pilníkovem
(v r.1514 získává statut městečka) z manství Trutnovského kraje. V roce 1544 předává majetek
svému nejstaršímu synu Janovi
a svému bratru Kryštofovi. Tehdy
Zilvárové přenášejí sídlo z Břečtejna na vlčickou kamennou
tvrz, v níž prosperuje poplužní
dvůr, kovárna a lázeň, ve vsi mlýn
a pivovar.
Knihovnu navštěvuje
i J. A. Komenský
Z majitelek panství nutno připomenout Beatrix Sádovskou ze
Sloupna. Vzdělaná žena opatřila
vlčické renesanční sídlo bohatou
knihovnou. V závěti z roku 1610
odkazuje Vlčice a Břečtejn Adamu Zilvárovi (stejnojmenný syn
jejího bratrance Adama). Vlastnictví ale zavázala podmínkou, že
na vlčickém panství smějí nalézt
působiště pouze kazatelé strany
podobojí. Činnost kalvínských
kněží a kněží jednoty bratrské tu
byla zakázána. Adam se v letech
1618–1620 zúčastnil stavovského povstání, a tak byl záhy získaného majetku z velké většiny
zbaven, ztratil i Vlčice. Ty kupuje
roku 1623 Albrecht z Valdštejna.
← Erb rodu Zilvarů z roku 1619
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V roce 1627 je podstupuje císařskému plukovníkovi Danielu
Hebronovi. V témže roce zavítal
do Vlčic Jan Amos Komenský,
biskup jednoty bratrské. Podnikl
sem výlet z Bílé Třemešné, aby
si ještě před odchodem do exilu
prohlédl knihovnu Adama Zilvára. Komenskému se tu dostala do
rukou nedávno vydaná Didaktika
Eliáše Bodina, jež jej inspirovala
k napsání později slavné Didaktiky české.
Schwarcenberkové
přinášejí plátenictví
V druhé polovině 17. století
vlčická tvrz pustla. Obnovy se
dočkala až po roce 1675, kdy
panství kupuje kníže Jan Adolf
ze Schwarcenberku. Zavádí
nový způsob obživy – plátenictví.
Pro budoucí „plátenické barony“ činnost velice výnosná, pro
chalupníky obživa vykoupená
dřinou za kolovrátkem a tkalcovským stavem. Životní podmínky
za Schwarcenberků nebyly pro
poddané nikterak lehké. V letech
1709 a 1775 jejich nespokojenost vrcholí selskými bouřemi.
Zvláště pak v sedmdesátém pátém roce směřuje do Vlčic na
2000 rozlícených sedláků, mezi
nimi i lidé z Heřmanových Sejfů,
Javorníku, Bolkova a Fořtu. Za
rebelii jsou potrestáni vysokými
peněžními pokutami. Jak patrno,
tehdy i tyto vsi patřily k vlčickému panství.

V roce 1778 si na vlčické tvrzi
zřídil svůj hlavní stan pruský král
Fridrich II. Veliký. Odtud šest
neděl v tzv. bramborové válce
s Rakouskem o dědictví bavorské
„ovládal pole válečná.“ Schwarcenberkové pobyli na Vlčicích
déle než sto let. Hraniční kameny
jejich panství sahaly až na úpatí
Černé hory. Roku 1782 Jan Adam
Schwarcenberk vyměnil na popud
Josefa II. vlčické panství za statky
zrušených klášterů v Třeboni, Borovanech a ve Zlaté Koruně.
Silberštejnové pamatují
na chudé studenty
V roce 1790 kupuje Vlčice
„plátenický baron“ Jan František
Theer. Dává upravit zříceninu
Břečtejna (Silberštejna) k letnímu pobývání a v roce 1797 staví
na místě chátrající vlčické tvrze
klasicistní zámek, obklopený stylovou zahradou, vybavený technickou knihovnou. (Zachoval se
do dnešní doby.) Po jeho smrti
r. 1815 se Javorník a Heřmanovy
Sejfy od vlčického panství oddělují. Předposlední z rodu Theerů
ze Silberštejna Eduard Josef odkazuje rokem 1861 vlčické zboží
univerzitám v Praze a ve Vídni.
Výnosy měly jít na podporu chudých studentů. Osvícený to čin!
Dál už jen zbývá připomenout
lazaret z válečného roku 1866
a požáry, které tvrzi či zámku po
léta ubližovaly. Psát o neštěstí
se však v čase vánočním příliš
nehodí. Co říkáte? Má obvyklá
otázka je tedy opět slovem závěrečným.
Hezké Vánoce.
Stanislav Wajsar
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Rozsvícený vánoční strom u
pošty v Rudníku

Obyčej dávat dary o „svatých
nocích“ je známý od středověku
a bylo to gesto upevňující vzájemné svazky. Lidé věřili, že s dárkem
dávají kus sebe. Byly to dárky
drobné, osobité a často vlastnoručně vyrobené. Obecně platilo,
že červená jablíčka symbolizují
zdraví, sílu a dlouhověkost, ořechy moudrost a zralost. Sladké
perníčky radosti a slasti mládí.
Mládenci a panny dostávali obvykle nějakou ozdobu, větší děti
jednu stříbrnou či zlatou minci
(pokud na to bylo). Dospělí byli
praktičtější – láhev vína, sladkosti, vonné masti, voňavky.
Podle B. Němcové: Byl to zvyk
jak ve mlýně, tak v myslivně i na
Starém bělidle, že kdokoli přišel
na Štědrý den a Boží hod, jíst a pít
dostal do sytosti, a kdyby nikdo nepřišel, babička byla by šla hledat
hosta na rozcestí…

Vánoční čas a především Štědrý den byl v obydlích našich předků prosycen osobitými vůněmi.
Ve slavnostně vyzdobených
místnostech vonělo čerstvé jehličí, slupky z jablek sušených na
plotně (také pro přípravu čaje)
a byliny uchovávané v látkových
sáčcích. Peklo se obřadní cukroví se zvláštními tvary, chutí a už
zdůrazňovanou vůní. Tu dodávalo i svařované víno, punč, medovina a jiné nápoje.Tím spíše anýz,
badyán, fenykl, hřebíček, kardamom, muškátový oříšek, nové
koření, pepř, skořice, šafrán, vanilka, zázvor…

Prosinec naleje
a leden zavěje
Prýští-li ještě v prosinci
bříza, nemívá zima
mnoho síly
Prosinec proměnlivý
a vlahý, nedělá nám zima
těžké hlavy
Když v prosinci hrom e
ještě hučí, rok příští stál
vítr fučí
Studený prosinec,
brzké jaro
Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v červnu
Mléčná dráha v prosinci
jasná, bude v příštím roce
úroda krásná
Není-li prosinec studený,
bude příští rok hubený
Když v prosinci mrzne
a sněží, úrodný rok
na to běží
Svatá Barbora
vyhání dříví ze dvora
Ve dne jas, v noci mráz

pokud se vám stromek líbí,
můžete pro něj hlasovat na
www.rozsvitimevasevanoce.cz

Milý Ježíšku, chtěl by
ch jen pár
dárků - nové kolo, pla
ystation,
elektrický vláček, bu
ben, kopací
míč, živého koně a zla
tou
trumpetu.
Ctirad
Ctirade, kdo chce mo
c,
nedostane nic.

Ježíšek

AMERIKA DALA JEŽÍŠKOVI ČERVENÉHO KULICHA
… a jméno Santa Claus. Z Vánoc pak udělala jeden velký a dlouhý jarmark. Přitvrdili
obchodníci stejně jako pisatelé žádostí o
dárky. Křesťanský svět s námahou drží tradice půlnoční mše, koled, charity, lidového
charakteru vánočních svátků, úsměvných
pranostik a sousedských návštěv. Přesto
(nebo právě proto) si nenecháme ujít cestu
kolem světa. Na saních tažených soby, na
sněhu a ledu…

Ve světě rozdávají vánoční dárky převážně staří, vousatí dědečkové. Ve Francii Pepa
Noel, v Německu Weihnachtsman, ve Finsku Velký Ukko, v Holandsku Mikuláš, ve
Švédsku Jultomten, v Rusku Děda Mráz,
v anglosaských zemích už zmiňovaný Santa
Claus. Účastníci kongresu na jeho počest
(Kodaň, 1991) dokonce rozhodli, kde má
trvalé bydliště a kam se mu má zasílat korespondence: SANTA CLAUS, SANTA HOUSE, BOX 509, G 100 NUUK, GRONSKO

Stránku připravil Václav Chadraba
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KŘÍŽEK BUDE!
DÍKY VŠEM ZA PODPORU!
Skvělá zpráva – projekt obnovy křížku U Křížku je finančně
zabezpečen a již nic nebrání
realizaci. Jsme doslova nadšení, že se podařilo v relativně
krátkém časovém horizontu
posbírat potřebné finanční
prostředky na tento projekt.
Fond T-Mobile skrze nadaci
VIA podpořil naši žádost o grant
plnou částkou a díky tomu jsme
získali finanční podporu ve výši
91 500 Kč.
Na Svatováclavských slavnostech jsme odstartovali sbírkovou
akci mezi „Rudničáky“, kasičky
byly na slavnostech a dále třech
místních obchodech. Do konce listopadu se sešlo celkem
14 600 Kč, což je v dnešní době,
kdy ze všech stran slyšíme o finanční krizi a o chudobě téměř neuvěřitelné. Máme velikou radost,
že občané naší obce, ale i přespolní nejsou lhostejní k tomu, co se
tady děje a jsou ochotni finančně
podpořit takovýto projekt. Velké
díky Vám všem, kteří jste nás
podpořili!
Jak jsme informovali již v minulých RN, němečtí starousedlíci
přispěli částkou 6 600 Kč a z loňských Svatováclavských slavností
zbyl kredit 4 000 Kč. Vedení obce
už před delší dobou přislíbilo
podpořit tento projekt částkou
30 000 Kč. Suma sumárum se
do této chvíle podařilo nashromáždit 146 700 Kč, což je částka,
která umožňuje uskutečnit za-

mýšlený projekt v plném rozsahu.
Je to skvělá zpráva, ale zároveň to
chápeme jako velký závazek vůči
Vám, našim spoluobčanům, vůči
vedení obce i vůči Nadaci VIA
a fondu T-Mobile.
Práce na realizaci projektu
začínají již teď. Během zimního
období bude na přípravě nového
kříže a těla Krista pracovat restaurátor a sochař Roland Hantl
ve své sochařské dílně v Mladých
Bukách. Na jaře bude následovat
příprava a úklid terénu. Během
května a června by se měl nový
kříž usadit na opravený a srovnaný podstavec. A pak už se všichni
společně sejdeme na slavnostním
vysvěcení a odhalení obnoveného
kříže. Termín této slavnosti je stanoven na sobotu 29. 6. 2013 a už
teď Vás všechny co nejsrdečněji
zveme. Všichni se na tento moment velmi těšíme.
Závěrem bychom rádi ještě
jednou poděkovali Vám všem,
kteří jste projekt podpořili. Jsme
opravdu nadšení, že se podařilo,
i díky Vám, tento projekt zabezpečit a můžeme ho realizovat.
Věříme, že místo U Křížku bude
tímto opět mnohem zajímavější
destinací a pokud se to podaří,
tak bychom rádi toto významné
a krásné místo zanesli do turistických map, aby i turisté a návštěvníci naší obce mohli zavítat a pokochat se nádherným výhledem
na Krkonoše.
Za přípravný tým Olga Hájková,
Jiří Taclík a Pavel Kaplan

Lyžařské běžecké tratě
pod Černou horou
Pomalými krůčky se blíží zima
a jako každým rokem se musí
připravit lyžařské běžecké tratě
k užívání.
Letos naši důchodci provedli
obnovu nátěrů všech rozcestníků
a infotabulí. Oddílovou brigádou se vysekala místa s bujnou
vegetací a provedly se kontroly
dřevěných mostků. Náš jubilant
demontoval nepotřebný mostek
u silnice pod školou. V létě se
upravil sjezd pod křížkem, který přispěje k bezpečnosti lyžařů
a lepší úpravě tratí. I v tomto
nelehkém ekonomickém dění,
každoročně přispívá Královéhradecký kraj, prostřednictvím
Svazku měst a obcí Horní Labe
a obce Rudník na projekt údržby
tratí v oblasti Rudníka a přilehlých obcí Fořt, Bolkov, Janovice
a Javorník v délce 35 km. Tratě
se budou udržovat pouze za dobrých sněhových a povětrnostních
podmínek. Rád bych upozornil
uživatele, že povětrnostní vlivy,
zejména v návětrných oblastech
horního Bolkova a Javorníka,
mohou upravené stopy znehodnocovat. Informace o údržbě tratí
najdete na www.ski.rudnik.cz
Proběhlo první jednání s oddílem Ski - Dolní Kalná, která
uspěla v dotačním titulu od nadace Via a vyrábí adaptér na úpravu

běžeckých tratí na skate (bruslení). Pokud se vše vydaří a dohodneme se o zápůjčce, zkušebně se
upraví některé tratě i v Rudníku.
Se správcem tratí Radkem Dostálem, jsme vytipovali dvě lokality, které jsou vhodné pro tuto
údržbu. První je Terezín a tréninkové kolečko za základní školou.
Pokud sněžná technika zvládne
převýšení U Křížku, upravíme
tratě až k čistecké silnici a do
Fořtu. Další lokalita je u Pivovaru za hotelem Arnika k odbočce k
hostinci Dobrá míra. V případně
takto provedené úpravy se zvýší
užitná hodnota tratí. Čeká nás
náročná lyžařská sezona v podobě závodů Jizerské 50, Jilemnické 50, Orlického maratónu,
Karlův běh, Šumavský maratón,
mezinárodní závod Jakuzsice –
Bjer Paskov a Krkonošská 70. Za
zmínku stojí i závod Boboloped,
kdy pouze jedenkrát ročně upraví na Jizerských horách závodní
trať v délce 90km. Úspěchem
bude se ctí dorazit do cíle. Nejtěžší oddílovou akcí ale zůstává
,, Přejezd Jizerských hor a Krkonoš“ 2x50km s dojezdem až
do Rudníka. Nejobtížnější jsou
vrcholové neupravené a návětrné
partie Krkonoš.
Pozvánky: do konce roku Vella 2012, Silvestrovské mazání
nebo pochod, Vítání nového roku
U Křížku.
Jménem TJ – Ski Rudník
přeji všem v novém roce hodně
zdraví, štěstí a pohody.

Pozvánka na Rudnický zimní bivak U Křížku.
Leden – únor 2013
Zimní nocování kdo jak umí – ve stanu, teepee, záhrabu
nebo iglů. Vstupné 3 litry pitné vody na čaj.
Zájemci o tuto netradiční akci mohou kontaktovat
Jiřího Taclíka – taclik.j@tiscali.cz, tel. 777 855 656
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Ohlédnutí za létem
v TJ-Ski Rudník
Rakousko
O prázdninách jsme se rozhodli vyzkoušet cyklotrasy v Rakousku. Za cíl jsme si zvolili oblast
Solné komory (Salzkammergut)
nedaleko Salzburgu. Je to nádherná alpská oblast plná ledovcových jezer, okolo kterých je možné podniknout velké množství
výletů i bez rizika omračujícího
převýšení.
Podnikli jsme výlet okolo největšího z jezer Attersee. Trasa
vede po cyklostezkách, místy po
silnici. Rakouští řidiči jsou na
cyklisty zvyklí, a proto není třeba
mít obavu z možné kolize. Attersee je krásně azurové jako moře.
U jezera je množství veřejných
pláží, kde se dá nádherně osvěžit
a pokračovat dál v jízdě.
Další naše cesty směřovaly
k jezerům Mondsee, Wolfgangsee, Schwarzensee, Gosausee
a Hallstattersee. Každé z nich má
své kouzlo. Wolfgangsee je asi
nejmalebnější a svůj název získalo díky W. A. Mozartovi. Schwarzensee je opravdu černo černé.
Podél Mondsee vede zvláštní tunel pouze pro cyklisty, což je pro
nás zajímavá rarita. Gosausee je
posazené ve výšce 933 m.n.m.
a je na dosah dachsteinského ledovce, se kterým vytváří úžasné
panorama. Posledním z navštívených jezer bylo Hallstattské. Město Hallstatt je kulturní památkou
UNESCO pro své domečky namačkané u břehu jezera. A díky

bohatým nalezištím soli se jeho
historie píše od 800 let př. n. l.,
tzv. Hallstattská kultura.
Pro náročné horské cyklisty
je možné zvolit trasy po trvale značených stezkách závodu
Salzkammergut trophy. Krátce
a stručně – je to pořád do kopce,
ale výhledy jsou pak okouzlující.
Oblast Solné komory je ideální
oblastí pro aktivní dovolenou jak
na kolech, tak pěšky, s rodinou
i ve dvou. Určitě se rádi vrátíme,
protože spoustu zákoutí jsme ještě nestihli objevit.
Triatlon
600 m – 20 km – 5 km. Plavání
– kolo – běh. Tak to je Hradecký
triatlon tradičně se odehrávající na
Biřičce v části Nový Hradec. Poprvé jsem jej zakusila vloni, tak proč
se záludnými přechody mezi sporty
nepoprat i letos? Dobře jsem udělala. Počasí opět vyšlo na jedničku,
tak se člověk do rybníku i těšil.
Start je ve vodě hromadný a na
to já moc nejsem. Ostatně ani
v plavání nejsem žádná přebornice. Stylem ,,paní radové” jsem
v klidu nechala odplout cákající
se balík a lapajíc po dechu vychutnávala ranní plavání. Pravda
je, že když jsem ve vodě zbyla jen
já, za mnou další dva zoufalci,
lehce jsem znervozněla. Už ani
z depa nikdo nevyjížděl.
No nic, budeš muset máknout na
kole. Ještě předtím ale udělám divadýlko fanouškům, když mi nejde

obléci dres na mokré tělo a následně svým pádem při soukání se do
ponožek. Hurá, už konečně jedu.
V euforii zapomínám sledovat žluté šipky a odbočím na trasu běhu.
Asi po 200 metrech mi to konečně
dojde, řadím zpátečku a s nadávkami se vracím. Pak už si pamatuji
jen zběsilou jízdu lesem a počítání,
kolik žen jsem už předjela.
Zpátky v depu. První? Pokud
dobře počítám, tak snad jo, teď už
jen nevytuhnout na běhu. Nohy

mám jak z olova a každý krok mi
přijde těžkopádný. Určitě vypadám jak lokomotiva. Už jen ta
pára chybí. Vařím se ve vlastní
šťávě, začíná být umorné dusno.
Při nabíhání do druhého kola
mi hlásí náskok tři minuty. To už
musím udržet, i kdybych měla
duši vypustit. Konečně probíhám
cílovou páskou a chci jen pít, pít
a pít. Celkový čas 1:46:30 a první
flek v kapse.

hodně jsme nelitovali hlavně když
v průběhu závodu začalo pršet.
Sezonu jsme úspěšně zakončili
v Hořicích na Královéhradecké
50. Bohužel se opět jelo za vytrvalého deště. Šlo spíše o brodění
se v bahně a v cíli bylo obtížné
pod nánosy bahna rozeznat, kdo
je kdo. Simoně Tesařové se však
podařilo obhájit 3. místo na krátké trati.

Kola jsme již pečlivě vyčistili
a uložili k zimnímu spánku. Ten
ale nebude trvat tak dlouho, jak
by se mohlo zdát. Po novém roce
se postavíme na start zimního
závodu nazvaného Winter Okolo
Hradce, který se jede 5. 1. 2013
v Hradci Králové. Zájemci najdou
podrobnosti o závodě na www.
cyklomaratontour.cz.

Simona Tesařová

cykloZávody
Během letošní cyklistické sezony jsme prověřili naši kondici na
šesti závodech horských kol. MTB
závodů hojně přibývá, a proto je
čím dál těžší si mezi nimi vybírat
a především je časově zvládat.
Ratibořický maraton opět zahájil seriál závodů. Ačkoliv se jezdí v půlce dubna, počasí tradičně
nezklamalo a mohli jsme nachytat první opálení.
Následoval Apache Jestřebí
hory se startem na havlovickém
stadionu, kam se rádi vracíme
především kvůli kvalitnímu zázemí a organizaci. Co dodat k závodu, který je spojen s potem,
prachem, horkem a převýšením
1150 m na 55 km? Snad jen to, že
žízeň v cíli byla veliká. To jsme ještě ale netušili, že nás zláká na start
Vrchlabí – Špindl tour. Délka 50
km, převýšení 1763 m a ještě větší
teplo. Vyjížděli jsme z náměstí ve
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Vrchlabí a směrovky nás nemilosrdně vedly přes bubákovskou
sjezdovku až pod Žalý, dále směr
Přední Labská, Špindlerův Mlýn,
Hromovka, Strážné, Zlaté návrší
a konečně klesání do Lánova. Kilometry se polykaly opravdu pomalu, prakticky stále se stoupalo.
Asi nejtěžší bylo překonat sám
sebe v terénu, který dobře znáte
a víte přesně, co vás čeká za další
zatáčkou. Pocit v cíli byl však nepřekonatelný, a proto ani v příštím roce nebude tento domácí
závod chybět v naší termínovce.
Podkrkonošský maraton nás
po dvou deštivých letech konečně přivítal relativně v suchu.
A Luboš Toman nezklamal svým
typickým moderátorským umem.
Po loňské zkušenosti z Rallye Sudety na 115 km jsme pro
změnu letos zvolili příjemnější
krátkou variantu na 60 km. Roz-

Simona Tesařová

šestej Rudnickej vejšlap
Jako vždy přicházím pozdě, ale
dobře sehraný tým si ví rady. Každý má určený úkol a vše funguje
jak má. Narychlo značím s Vojtíškem novou trasu okolo kolonek
zajímavou rudnickou přírodou.
Trasa vede kolem velice zachovalého kamenného kříže směrem
na Janovice. Na první křižovatce
se trasa setkává se starou , která
je vhodná pro kočárky a důchodce, bohužel vede po frekventované státní silnici. Zde potkávám
první kamarády. Černá hora je
celá v nehezké oblačnosti. Ti, co
půjdou až na vrchol, se nebudou
mít dobře. Na křižovatce Bolkov,
Javorník a Hoffmannovy boudy
část účastníků s malými dětmi
odbočují k Petře, kde je čeká sladká odměna, program a diplom,
já razím rovně. Je to trochu více
do kopce. Čekáme na Karličku
a Marečka. Kamarádi se setkali
a Vojta konečně přestal fňukat,
že chce na záda a navzájem si půjčují svěřeného pejska. Překonáváme bez úhony i věčně bahnitý
úsek pod Hoffmannkami. Drnčí
telefon, jsou komplikace, nejde
tisk diplomů. Zbyňkova databáze
funguje perfektně, stávkuje tiskárna, voláme na pomoc Pavla do
Arnultovic.
Po upravené cestě šlapeme okolo prastaré Hoffmanky. Drnčí telefon, hlásí se ,,Tiskárna se lekla, že ji
Pavel rozebere do šroubku a vytiskla diplomy podle abecedy do pořadače, paráda , je po starostech“.
Přicházíme na Ludvíkovu boudu, razím kontrolní razítko a dobrou plzíňku. Vždy se o nás tady
dobře postarají. Za chvíli je sál
plný turistů, ze všech koutů blízkého okolí a konečně je prostor
pro diskusi prakticky o všem.
Utíká to rychle, je čas vyrazit. Někteří pokračují úžasným
klauzákem na Černou horu. Já

volím cestu zpět na kole, které
jsem si den předem přivezl.
V hospůdce U Petry, jako vždy
vše funguje, Jany se starají perfektně o program pro děti, Markéta zvládá diplomy, Jana pečuje
o občerstvení, Zbyněk informuje
o sbírce na křížek a Vláďa točí
cukrovou vatu, děti jsou řádně
zmatlané.
Mám tu čest poblahopřát Vláďovi Srnovi k jeho opravdu významnému životnímu jubileu,
ostatní se připojují a předáváme
oddílový dar. Dorazili i poslední
účastníci.
Sál se pomalu tiší. Sedám si ke
staršímu holandskému páru, dostali na košt naši ňamku, chleba
se sádlem a cibulí. Německy vysvětluji Rudnickej vejšlap. Nevím
jestli, pochopili, neměl jsem si dávat s kamarády toho ruma.
Loučím se. Pěšky okolo statku
a křížku přemítám o vydařené akci
a plánech co mě čeká dál. Drnčí telefon, ozval se Jirka ,,sedíme v hospůdce U Kellerů“. ,,Omlouvám se,
na to už vážně dnes nemám“ a výjimečně jdu domů.
Děkuji všem za pomoc při realizaci akce, obci za poskytnuté zázemí a Jirkovi za velkou trpělivost
a snahu. Fotogaleri najdete na nových internetových stránkách zatím v přípravě www. ski. rudnik. cz
Zbyňkova statistika: 148 účastníků, celkem ušli a ujeli 2 485 km.
Nejstarší účastnice Hana Boháčová, nejstarší účastník Vladimír
Srna, nejmladší účastnice Barbora Malátová, nejmladší účastník
Václav Kutáček.
Jirka Taclík

Poslední kufr
... to je název výroční schůze
oddílu orientačního běhu Lokomotivy Trutnov. Ta se konala
17. listopadu v Janských Lázních.
Tradičně byl zahájen závodem,
tentokrát to byl sprint na trati 2,8
km. Následovalo zhodnocení letošní závodní sezony. Nejlepším
sportovcem našeho oddílu je Lenka Svobodová. Mistryní republiky
se stala ve sprintu, na klasické trati byla druhá. Byla rovněž členkou
štafety, která vyhrála mistrovství
republiky a členkou družstva, které obsadilo 1. místo. Na přelomu
června a července reprezentovala
Českou republiku na mistrovství
Evropy dorostenců ve Francii.
Tady měla trochu smůlu, po prodělané angíně obsadila ve sprintu
19. a na klasice 11. místo, české
štafetě pomohla získat 4. místo.
Byla rovněž oceněna jako třetí
nejlepší sportovec Lokomotivy
Trutnov za rok 2011. Nemalých
úspěchů dosáhli v republikových
i světových šampionátech také
Jan Grundmann a Jan Petržela,
kteří již nejsou v našem oddílu,
ale jako Lenka jsou odchovanci
trenéra Pavla Petržely.
Z oddílu odcházejí postupně
ti nejlepší do větších oddílů, kde
mají podmínky pro svůj další růst.
Jiní odcházejí na střední a vysoké
školy a věnují se hlavně studiu.

http://www.ltu-ob.cz/
Orientační běh však dělají i nadále a jako třeba Tomáš Lazák dosahují stále výborných výsledků.
V tomto roce začaly trochu běhat
nové děti – Honzík Lazák, Ondra
Kutáček a David Hampl. Pro začátek to však vyžaduje spoluúčast
rodičů, protože takhle malé děti
neběhají samy ale s rodičem.
V letošním roce jsme jako každoročně pořádali jeden závod
Východočeské oblasti. Bylo to
v květnu, v Rudníku v Dlouhém
lese. Tento závod byl vyhodnocen
jako nejlepší závod oblastní soutěže.
Jaký sport je vlastně orientační
běh? Hlavně je to sport pro všechny věkové kategorie od malých
dětí po důchodce. Já sama jsem
začala běhat až v 55 letech. Pokud máte nějaké starosti, neznám
lepší aktivitu, jak si vyčistit hlavu. Na hodinu jste v lese, jen vy,
mapa a buzola. Myslet na něco jiného prostě nejde. A pokud ještě
poznáte partu bezvadných lidí, je
to úplně ideální. V letošním roce
si nejvíce cením vítězství v čtyřetapovém prázdninovém závodě
v Bečově nad Teplou.
Stanislava Kutáčková
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matrika
Poděkování

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
leden: Munzarová Erna, Kačerová Jaroslava,
Munzar Vlastimil, Schwarzová Zdeňka, Kucirka
Vasil, Šmídová Marie,
únor: Rychtera Jiří, Řehořová Věra, Benedová
Anna, Seifrtová Lenka,
březen: Furmann Klaus, Havelková Miloslava,
Bulejová Eva, Kaninská Božena, Švehla Emil,
Štefanová Marie, Strnadová Marie.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu
a optimismu.

Z celého srdce děkujeme za dárky a upřímnou a osobní gratulaci k naším jubilejním
narozeninám.
Předně bychom rádi poděkovali OÚ, panu starostovi Aleši Malochovi a vedení místní matriky. Děkujeme R. Štemberkovi, mluvčímu rudnických důchodců. děkujeme
všem sportovcům, kteří se zapojili do mých jubilejních oslav.
VV TJ Rudník zajistil slavnostní schůzi s občerstvením, kde mně byly předány předsedou TJ Rudník panem J. Koderičem věcné dary a upomínkové předměty. Z jeho

NAROZENÍ
Vajc Dominik, Horečná Nikol, Trenkler Tomáš,
Baláž Thomas, Svobodová Johana, Blažek Jan
Vítáme Tě na svět.

rukou jsem převzal i „Čestné uznání ÚV ČSTV za významný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu“. Gratulace se zúčastnili členové VV TJ Rudník Milan Hák,Ríša Toman,Jára Brzák, I. Klapcová, M. Sládková, Milan Hájíček. Nezapomněli na mě ani

ÚMRTÍ
Štemberka Jan, Pourová Anna, Bozová Miloslava,
Dobiášová Pavlína, Křičková Miluše, Skácel Vít.
Zachovejme tichou vzpomínku.

členové TJ-Ski Rudník. Předseda Jirka Taclík mně předal před 140 účastníky letošního „Rudnického vejšlapu“ věcný dar. Bylo to překrásné a všem mnohokrát děkujeme.
Vladimír a Věra Srnovi

Věra Prouzová, matrika

nabídka

Kalendárium kulturních,
společenských a sportovních akcí

V ZŠ Rudník se otevřel kroužek
břišních tanců
Zveme všechny zájemkyně každý
sudý týden ve čtvrtek od 16.00
do tělocvičny ZŠ
o.s. MOJA

Termíny a bližší informace
k akcím najdete vždy na www.rudnik.cz
2012
prosinec

Vella 2012

TJ - Ski Rudník

turistický pochod

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 na Pastvině (od 22 hodin)
2013

26. 1.

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Rudník Janovice

tradiční společenská a kulinářská událost (sál OÚ)

leden únor

Rudnický zimní bivak

Jiří Taclík

zimní nocování jak kdo umí - ve stanu, teepee, záhrabu, iglu
nebo pod dekou v modlitbě

2. 2.

Krakonošovy radovánky

o.s. Domov - pro náš Rudník

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

16. 2.

Masopust

Obec Rudník

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

2. 3.

Den psích sportů

o.s. Domov - pro náš Rudník

ukázky psích dovedností (kynologické cvičiště u Avonu)

16. 3.

Josefská zábava

Obec Rudník

neformální taneční zábava pro všechny generace (sál OÚ)

30. 4.

Pálení čarodějnic a stavění
máje

Obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějnic, stavění máje u OÚ

4. 5.

Oslava 50. výročí základní
školy

ZŠ a MŠ Rudník
a obec Rudník

sraz absolventů, prohlídky školy, kulturní program

červen

Den s přírodou

Myslivecké sdružení Rudník Janovice

soutěže a kvízy pro děti

červen

Za pokladem svatojánských
broučků

Klub Partyzán

dobrodružná akce pro nejmenší

29. 6.

Svěcení obnoveného kříže

TJ - Ski Rudník

bohoslužba a sousedské posezení (U Křížku na Pastvině)

červenec

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

8. 12.

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

Obec Rudník

taneční besídka pro děti, sousedské posezení s hudbou v párty
stanu u OÚ
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Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 41. jednání rady obce
dne 22. 8. 2012

RO schvaluje:
1a/41/2012 - RO rozhodla na základě zhodnocení kulturního významu a veřejného zájmu zachování
pro budoucí generaci, prohlásit kamenný kříž na p.p.č. 1774/2 v k.ú.
Javorník v Krkonoších kulturním
dědictvím venkova, obce Rudník.
1b/41/2012 - RO schvaluje záměr
obnovy objektu kamenného kříže na
p.p.č.1774/2, k.ú.Javorník v Krkonoších, včetně úpravy doprovodné
zeleně.
Výpis přijatých usnesení
z 42. jednání rady obce

dne 29. 8. 2012

RO doporučuje:
1a/42/2012 - ZO schválit prodej
p.p.č. 2792 – ost. plocha o výměře
265 m2, kat. území Rudník, Olze
Hájkové a Janu Hájkovi, Rudník
čp.211, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel.
1b/42/2012 - ZO schválit prodej
p.p.č. 160/4 – ost. plocha o výměře
130 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, Jakubovi Švehlovi, Javorník
čp.48, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
1c/42/2012 - ZO schválit prodej 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, Miloslavě Bozové, Rudník čp.402, Aleně
Primasové, Strašice 543/III a Josefu
Krejčímu, Jubilejní 472, 514 01 Jilemnice, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
1f/42/2012 - ZO schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 517/1
– trvalý travní porost o výměře 698
m2, p.p.č. 729 – trvalý travní porost
o výměře 6.025 m2, p.p.č. 1019/6
– trvalý travní porost o výměře 719
m2, p.p.č. 318/1 – trvalý travní porost o výměře 1.767 m2, p.p.č. 317/1
– ostatní plocha o výměře 187 m2, p.
p.č. 317/2 – ostatní plocha o výměře
116 m2, p.p.č. 381/1 – trvalý travní
porost o výměře 6.115 m2, vše v obci
a k.ú.Rudník (ÚP – bydlení venkovského typu) z majetku Pozemkového fondu České republiky na obec
Rudník.
RO schvaluje:
1d/42/2012 - RO schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

č. 52/512/2012“ , týkající se stavby „Venkovní osvětlení pro rodinné domy v katastru obce Rudník
č.p.177-185“ v k.ú. Rudník. Minimální cena za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu bude
činit 1.000 Kč.
1e/42/2012 - uzavření smlouvy
„Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu“ a dává souhlas k dotčeným
pozemkům p.p.č.293/16 a 350/2
v k.ú. Černá Hora v Krkonoších ve
vlastnictví obce Rudník. Finanční
náhrada za zřízení věcného břemene
činí 3.000 Kč bez DPH.
1i/42/2012 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou
do 31.12.2012.
1j/42/2012 – pronájem bytu č. 05
v Rudníku čp. 418 na dobu určitou
do 31.12.2012
1k/42/2012 – pronájem bytu č. 05
v Rudníku čp. na dobu určitou do
31.12.2012
2a/42/2012 – úhradu občerstvení
pro děti a výdaje související s občerstvením pro děti na akci „Indiánský
bivak u Křížku“ pořádanou TJ SKI
Rudník dne 1.-2.9.2012 do výše
7.000 Kč.
RO revokuje:
1g/42/2012 – usnesení č.
1b/40/2012 ze dne 13.08.2012.
1h/42/2012 - usnesení
č. 1a/39/2012 ze dne 25.07.2012.
RO jmenuje:
3/42/2012 - RO jmenuje dle §
2 odst. 3 Vyhlášky MŠMT č. 54
/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení členy komise pro
posuzování uchazečů o jmenování
do funkce ředitele/ředitelky školy
Základní školy a Mateřské školy
Rudník takto:
Předseda: Ing. Aleš Maloch. Členové: Ing. Miroslava Šmahelová,
Mgr. Svatava Odlová, Mgr. Ilona
Skořepová, ředitelka ZŠ Pilníkov,
Filipčíková Hana, Mgr. Martina
Bělková, Jaroslav Koderič.
Výpis přijatých usnesení
z 43. jednání rady obce
dne 10. 9. 2012

RO bere na vědomí:
2a/43/2012 – odstoupení pana
Ladislava Kocourka z funkce vedoucího stavebního úřadu.
RO schvaluje:
1c/43/2012 – výpověď z bytu čp.
414. Pokud nevyklidí byt dle podmínek výpovědi do 3 měsíců, bude
podána žaloba k soudu na vyklizení
bytu, prostřednictvím advokátní
kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
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Výpis přijatých usnesení
z 44. jednání rady obce

Výpis přijatých usnesení
z 46. jednání rady obce

RO schvaluje:
1a/44/2012 - podání žaloby k soudu za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č.10 v Rudníku
čp. 414, prostřednictvím advokátní
kanceláře Mgr. Václava Čermáka,
Trutnov
1b/44/2012 - postup při odstranění
následků požáru v bytovém domě
čp.411 v Rudníku, firmou MAXIMA 2000, zastoupenou Oldřichem
Střeskou, se sídlem V. Burgra 328,
Kladno v rozsahu cenové nabídky
ze dne 11.9.2012 v ceně 84.445 Kč
vč.DPH. Z důvodu havarijního stavu nebylo postupováno dle směrnice
2/2009.
1c/44/2012 - postup, kdy nebude vyúčtována penalizace ve výši
16.356 Kč firmě Zdeněk a Petr Slovákovi- sdružení podnikatelů, Čistá
v Krkonoších 47, 543 44 Černý Důl
dle smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2012
pod podmínkou, že dodavatelská firma nebude účtovat obci Rudník tyto
provedené práce:
1) oprava plochy před prodejnou železářství
2) zhotovení 2ks kanálů – kolonky
3) krajnice komunikace k ZŠ
4) cesta k deponii za sběrným dvorem
5) přerovnání navožené trávy – deponie za sběrným dvorem
6) vytrhání obrubníků u ZŠ
7) demolice a nakládání starých základů (nádrže na vodu)
2a/44/2012 –rozpočtové opatření
č.5/2012, kterým se příjmy zvýší
o 171.800 Kč a výdaje o 54.300 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se
finanční prostředky na běžném účtu
rozpočtu zvýší o 117.500 Kč

RO jmenuje:
1/46/2012 - v souladu s ustanovením § 33 odst. 4 písm. e) zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve
znění pozdějších předpisů, § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě
výsledků konkursního řízení ze dne
09.10.2012, paní Mgr. Alici Kuhn-Gaberovou, Rudník 391, 543 72
Rudník na pracovní místo ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Rudník s účinností od 15.10.2012
na období 6 let do 14.10.2018.

dne 26. 9. 2012

RO pověřuje:
4/44/2012 – pana Jiřího Baladu,
referenta Odboru stavebního úřadu Obecního úřadu Rudník, řízením tohoto odboru s účinností od
01.10.2012.
Výpis přijatých usnesení
z 45. jednání rady obce

dne 1. 10. 2012

RO určuje:
1/45/2012 - po zvážení dostupných
informací o uchazečích nejvhodnějším uchazečem na obsazení pracovního místa referent Odboru stavební
úřad Obecního úřadu v Rudníku,
paní Radku Votočkovou, Rudník
364.

dne 11. 10. 2012

Výpis přijatých usnesení
z 47. jednání rady obce

dne 22. 10. 2012

RO souhlasí:
1a/47/2012 - jako zřizovatel
Základní školy a Mateřské školy
Rudník, s využitím příspěvku ve
výši 13.000 Kč, schváleným ZO
usnesením č. 6/13/2012, na školní
vybavení žáků první třídy.
RO stanovuje:
1b1/47/2012- počet členů Školské
rady Základní školy a Mateřské školy Rudník v počtu 9 členů.
RO schvaluje:
1b2/47/2012 - Volební řád Školské
rady Základní školy a mateřské školy Rudník v předloženém znění.
2a/47/2012 - výměnu bytu č. 9 za
byt č. 3 v čp. 311.
2b/47/2012 - pronájem bytu č. 9
v Rudníku čp. 414 do 31.01.2013.
2c/47/2012 - 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 , panu Miroslavu Bendovi,
Javorník čp.116, 543 72 Rudník.
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.
2h/47/2012 - zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p.p.č.
3206/1 – zahrada o výměře 60 m2
kat. území Rudník.
2i/47/2012 - zveřejnění záměru
pronajmout pozemek p.p.č.23 – trvalý travní porost o výměře 1.493 m2
, kat. území Bolkov.
2j/47/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 160/2 – ostatní plocha o výměře 427 m2, kat. území
Javorník v Krkonoších.
2k/47/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 174/2 – ostatní plopříloha

cha o výměře 382 m2, kat. území
Bolkov, včetně 2 vzrostlých lip .
2l/47/2012 - zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.p.č.309 –ostatní
plocha o výměře 219 m2, p.p.č. 310
–ostatní plocha o výměře 128 m2 –
ostatní plocha , kat. území Rudník.
2m/47/2012 - zveřejnění záměru
pronajmout část pozemku p.p.č.
701/5 – ostatní plocha o výměře
12,5 m2, v kat. území Rudník.
2n/47/2012 - žádost obce Rudník
pronajmout od Pozemkového Fondu ČR p.p.č.2877/7– ostatní plocha
o výměře 1066 m2, p.p.č.3040/22
– ostatní plocha o výměře 788 m2,
p.p.č.4614 – ostatní plocha o výměře 5690 m2, p.p.č.5002 – ostatní
plocha o výměře 7688 m2 , vše v kat.
území Rudník. Výše uvedené pozemky jsou místní účelové komunikace s asfaltovým povrchem. Pronájem činí 0,03 Kč/m2, nad 10.000 m2
je cena 0,015 Kč/m2.
3/47/2012 – úhradu cukrovinek
z rozpočtu obce pro akci Halloween
ve výši do 2.000 Kč a pro akci Mikulášská besídka v hodnotě do 3.000
Kč.
RO doporučuje:
2d/47/2012 - ZO schválit prodej
p.p.č. 3711 – zahrada o výměře 212
m2, v kat. území Rudník, Jiřímu
Taclíkovi, Rudník čp.354, za cenu
30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
2e/47/2012 - ZO schválit prodej
parcely ve zjednodušené evidenci
527 – trvalý travní porost o výměře
1276, kat. území Javorník v Krkonoších, Ing. Zdeněkovi Ulrichovi
a Ing. Vlastě Ulrichové, Oldřiš 6,
569 82 Borová u Poličky, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
RO odkládá:
2f/47/2012 - projednání prodeje pozemku p.p.č. 2065/5 – trvalý
travní porost o výměře 1003 m2, kat.
území Rudník.
Výpis přijatých usnesení
z 48. jednání rady obce

dne 5. 11. 2012
RO schvaluje:
1a/48/2012 - započtení ceny zařizovacích předmětů ve výši 9.449 Kč
v bytě č. 6 v čp. 311 v Rudníku na
dlužné nájemné.
1b/48/2012 - pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou
do 30.04.2013 a bytu č. 6 v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
30.04.2013, pod podmínkou úhrady
kauce ve výši 2 měsíčních nájmů pře
uzavřením nájemní smlouvy.
1d/48/2012 - zveřejnění záměru
prodeje části poz.p.č. 1815/1 – trvalý travní porost o výměře cca 70
m2 kat. území Rudník.
1e/48/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 138 – trvalý travní

porost o výměře 605 m2, kat. území
Rudník.
1f/48/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 107 – trvalý travní porost o výměře 2.951 m2, kat. území
Rudník.
1g/4/2012 - zveřejnění záměru
prodeje pozemků p.p.č. 29 – trvalý travní porost o výměře 191 m2
a p.p.č. 30 – ostatní plocha o výměře
529 m2, vše v kat. území Bolkov.
1h/48/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 200 – ostatní plocha
o výměře 368 m2, kat. území Javorník v Krkonoších.
1i/48/2012 - zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 727/3 – trvalý travní
porost o výměře 595 m2, kat. území
Javorník v Krkonoších.
1j/48/2012 - zveřejnění záměru
obce pronajmout pozemky p.p.č.
114/2 – trvalý travní porost 108 m2
, p.p.č. 126/2 – trvalý travní porost
o výměře 198 m2 a p.p.č.128 –
ostatní plocha o výměře 245 m2, vše
v kat. území Javorník v Krkonoších.
1k/48/2012 - text výzvy, která obsahuje specifikaci “herní prvků“
a v příloze přikládá situaci a půdorys dětského hřiště a pověřuje majetkový odbor oslovením vybraných
účastníků do výběrového řízení.
3a/48/2012 - finanční dar TJ SKI,
IČ: 26570688, zastoupené předsedou panem Jiřím Taclíkem ve výši
3.500,00 Kč, na částečné krytí finančních nákladů spojených s uspořádání akcí Rudnický vejšlap a Drakiáda v roce 2012.
3b/48/2012 - přijetí finančních
darů v celkové výši 26.000 Kč. Finanční dar je určen na úhradu nákladů kulturní akce Svatováclavské
slavnosti Rudník 2012.
RO jmenuje:
2/48/2012 – paní Věru Prouzovou
předsedkyní Komise pro občanské
a sociální záležitosti.
RO ukládá:
3c/48/2012 - ředitelce Základní
a Mateřské školy Rudník, paní Mgr.
Alici Kuhn – Gáberové předložit RO
plnění jednotlivých položek rozpočtu Základní a Mateřské školy Rudník za roky 2011 a 2012. Termín:
16.11.2012
Výpis usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník

dne 27. 9. 2012
ZO schvaluje:
3a/13/2012 - rozpočtové opatření
č. 6/2012, kterým se příjmy zvýší
o 1.527.900 Kč a výdaje se sníží
o 4.107.700 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na běžných účtech zvýší o 5.635.600 Kč.
4a/13/2012 - prodej pozemku p.
p.č. 2792 – ost. plocha o výměře 265
m2, kat. území Rudník, Olze Hájkové a Janu Hájkovi, Rudník čp.211,
za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
4b1/13/2012 - prodej pozemků p.
p.č. 71/2 – trvalý travní porost o vý-
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měře 166 m2, v kat.území Rudník,
Miloslavě Bozové, Rudník čp.402,
Aleně Primasové, Strašice 543/III
a Josefu Krejčímu, Jubilejní 472, Jilemnice, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
4b2/13/2012 - prodej pozemků p.
p.č. 71/3 – trvalý travní porost o výměře 28 m2, v kat.území Rudník,
Miloslavě Bozové, Rudník čp.402,
Aleně Primasové, Strašice 543/III
a Josefu Krejčímu, Jubilejní 472, Jilemnice, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
4b3/13/2012 - prodej pozemků p.
p.č. 71/5 – trvalý travní porost o výměře 45 m2, v kat.území Rudník,
Miloslavě Bozové, Rudník čp.402,
Aleně Primasové, Strašice 543/III
a Josefu Krejčímu, Jubilejní 472, Jilemnice, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
HLASOVÁNÍ: 12-1-1
4c/13/2012 - prodej pozemku p.
p.č. 160/4 – ost. plocha o výměře
130 m2, kat. území Javorník v Krkonoších, Jakubovi Švehlovi, Javorník
čp.48, za cenu 30 Kč/m2, ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
4d/13/2012 - bezúplatný převod
pozemků p.p.č. 517/1 – trvalý travní porost o výměře 698 m2, p.p.č.
729 – trvalý travní porost o výměře
6.025 m2, p.p.č. 1019/6 – trvalý travní porost o výměře 719 m2,
p.p.č. 318/1 – trvalý travní porost
o výměře 1.767 m2, p.p.č. 317/1 –
ostatní plocha o výměře 187 m2, p.
p.č. 317/2 – ostatní plocha o výměře
116 m2, p.p.č. 381/1 – trvalý travní
porost o výměře 6.115 m2, vše v obci
a k.ú. Rudník (ÚP – bydlení venkovského typu).
Pozemky budou převedeny z majetku Pozemkového fondu České
republiky do majetku obce Rudník
bezúplatně.
6/13/2012 – mimořádný příspěvek
ZŠ v Rudníku ve výši 13 000,- Kč
pro žáky první třídy na učební pomůcky.
ZO bere na vědomí:
1/13/2012 - ZO bere na vědomí
zprávy z plnění úkolů a usnesení
z RO a ZO bez výhrad.
5/13/2012 – ZO bere na vědomí
informaci paní Schwaningerové.
ZO odkládá:
2/13/2012 – ZO odkládá na další
jednání „Návrh dohody o smírném
řešení soudního jednání se společností A.I.A.-Association Incentive
Architecture a.s., Vídeňská 127,
Brno, vedeného u Krajského soudu
v Hradci Králové a se společností
Archteam s.r.o., Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 130 00
o smírném řešení soudního jednání
vedeného u Okresního soudu v Náchodě” pro zapracování změn.

Výpis usnesení z 14. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník

dne 29. 10. 2012
ZO schvaluje:
2/14/2012 – ZO schvaluje uzavření dohody mezi obcí Rudník
a 1) ARCHTEAM s.r.o., 2) A.I.A.
– Association Incetive Architecture
a.s., 3) Ing. arch. Milanem Rakem,
Ph.D., 4) Martinou Tichou v tomto
znění a pověřuje starostu jejím podpisem.
3a2/14/2012 - ZO schvaluje prodej
pozemků 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, Aleně Primasové, Strašice
543/III a Josefu Krejčímu, Jubilejní
472, Jilemnice , za cenu 30 Kč/m2,
ve smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1. Nabyvatelé zajistí přístup na
pozemek z důvodu oprav a údržby
vodovodu . Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
3c1/14/2012 - ZO schvaluje bezúplatný převod z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3, který zastupuje Ing.
Petr Molnár, vedoucí Krajského pracoviště pro Královéhradecký kraj,
adresa Hořická 283, 500 02 Hradec
Králové do vlastnictví obce Rudník.
3c2/14/2012 - ZO schvaluje
„Smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku č. 84/12“,
„Smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku č. 85/12“,
„Smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku č. 86/12“a
„Smlouvu o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku č. 87/12“,
mezi Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, který
zastupuje Ing. Petr Molnár, vedoucí
Krajského pracoviště pro Královéhradecký kraj, adresa Hořická 283,
500 02 Hradec Králové a obcí Rudník a pověřuje starostu jejich podpisem.
ZO souhlasí:
3b/14/2012 – se zadáním výběrového řízení na zpracování prováděcí
projektové dokumentace na odkanalizování Arnultovic.
ZO volí:
1c2/14/2012 – místostarostou
obce Ing. Jiřího Stuchlíka.
ZO odkládá:
4/14/2012 – rozhodnutí ve věci
finančního příspěvku TJ Rudník
na nákup plynového kotle a příslušenství do kabin na hřišti v Terezíně
a na nákup stolů pro oddíl stolního
tenisu na příští zasedání ZO.
Pro RN připravil Jiří Jirásek
tajemník OÚ

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU
Dobrý den, zřejmě se
k většině z Vás již donesla informace o tom, že po
mnoha letech práce na stavebním úřadu v Rudníku
ukončil k poslednímu září
letošního roku pracovní
poměr pan Ladislav Kocourek, bývalý vedoucí zdejšího
stavebního úřadu. Ve výběrovém řízení byla na pozici
referenta stavebního úřadu
vybrána paní Radka Votočková, která pracovala 10 let
na stavebním úřadu v Jilemnici, před dvěma roky se přistěhovala do Rudníku a na
zdejší stavební úřad nastoupila po mateřské dovolené.
Věřím, že její zkušenosti
z předchozí praxe a její jednání v záležitostech, ve kterých se budete na stavební
úřad obracet, bude pozitivním přínosem jak pro výkon
správní agendy zdejšího stavebního úřadu, tak i pro vnímání zdejšího stavebního
úřadu veřejností jako úřadu
korektního a nestranného,
kde je odbornost, slušnost
a vstřícnost samozřejmostí.
Dovoluji si Vás upozornit
též na skutečnost, že od 1.
1. 2013 nabývá účinnosti
zákon č. 350/2012 Sb., tzv.
„Velká novela stavebního
zákona“, která podstatně
mění zákon číslo 183/2006
Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé související zákony. Tato tzv. „Velká
novela stavebního zákona“
přináší řadu změn na úseku
územního plánování, rozšiřuje deregulaci o případy,
o kterých není z hlediska
veřejných zájmů třeba rozhodovat v územním řízení

(např. doplňkové stavby na
pozemcích rodinných domů
a staveb pro rodinnou rekreaci) a v oblasti povolování jednoduchých staveb mj.
upravuje a rozšiřuje výčet
případů (staveb, stavebních
záměrů, zařízení aj. ), které
pro své provedení nebudou
vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Novela stavebního zákona by měla přinést
zjednodušení a zkrácení postupu pořizování územních
plánů a rozšíření účasti veřejnosti v procesu územního
plánování, rozšiřuje okruh
staveb, které nevyžadují
územní rozhodnutí ani
územní souhlas (stavba do
25 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje
bydlení nebo rodinnou rekreaci, bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
skleníky do 40 m2, výměna
vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její
trasa, technické parametry
a nedochází k překročení
hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního
pásma atd. ), samozřejmě
za dodržení regulativů platného územního plánu. Tato
novela též upravuje výčet
a parametry ohlašovaných
jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací uvedených v §
104 (např. se zvětšuje ze
25 m2 na 50 m2 celková zastavěná plocha stavby do
5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
nejvýše do hloubky 3 m, pro

kterou postačuje ohlášení
stavebnímu úřadu, omezuje se doba trvání dočasné
stavby podle písm. c tím, že
dobu její dočasnosti nelze
prodloužit, z výčtu staveb
vyžadujících ohlášení se
vypouští informační a reklamní zařízení neuvedená
v § 103, sjezdy z pozemních
komunikací na sousední nemovitosti aj. ).
Novela stavebního zákona zjednodušuje územní
řízení (povinné ústní jednání zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve
zjišťovacím řízení, nebo
na které se prováděla EIA,
v ostatních případech stavební úřad může od ústního
jednání upustit), oznámení
o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí se
účastníkům řízení doručují
jednotlivě do vlastních rukou, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků (více
než 30), pro většinu záměrů
posuzovaných z hlediska
vlivů na životní prostředí se
slučuje postup EIA s územním řízením (např. záměry
uvedené v příloze č. 1 kat. II
zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, nebo
záměry, u kterých proběhlo
zjišťovací řízení), tím se výrazně zkracuje příprava realizace staveb. Novela rozšiřuje okruh staveb, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (např. všechny
energetické přípojky, vedení
inženýrských sítí a veřejného osvětlení, výrobky plnící funkci stavby vč. jejich
základových
konstrukcí,
reklamní a informační zařízení atd. ), to znamená, že

tyto záměry bude stavebník realizovat na základě
územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, stavby
a zařízení uvedené v § 79
odst. 2 může realizovat bez
souhlasu stavebního úřadu (za dodržení regulativů
platného územního plánu
a podmínek stanovených
stavebním zákonem), neboť tyto stavby a zařízení nevyžadují rozhodnutí
o umístění stavby ani územní souhlas. Novela přináší
též zásadní změnu u staveb
veřejné technické infrastruktury, tyto nebudou vyžadovat stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu
úřadu, investor je bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, budou se
však „kolaudovat“. Nově je
upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím
možnosti zneužití – certifikát bude zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu 30
dnů tak, aby kdokoli mohl
zjistit, že se bude stavba na
území obce realizovat, nemělo by již docházet k tomu,
že autorizovaný inspektor
„opomene“ projednat záměr s některými účastníky
řízení; pokud s nimi záměr
neprojedná, nebo je konečné řešení záměru v rozporu
s tím, co bylo projednáno
s účastníky, mohou tito
podat námitku proti vydanému certifikátu, stejnou
možnost mají dotčené orgány. Novelou stavebního
zákona je též oproti stávajícímu stavu konkretizováno účastenství veřejnosti
ve stavebním řízení pouze
na případy, ve kterých mopříloha

hou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy
chráněné podle zvláštních
právních předpisů, pokud
o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení. Podrobněji je upraven
postup přijímání veřejnoprávní smlouvy, která
může nahradit jak územní
rozhodnutí, tak i stavební
povolení, lze předpokládat,
že dojde k většímu využívání tohoto institutu. Novela
upravuje též „kolaudace“
staveb, u staveb nevyžadujících kolaudační souhlas
může stavebník užívat stavbu (nebo její „kolaudovanou“ část) následující den
po provedené kontrolní
prohlídce stavby, na základě
které stavební úřad ověřil
do protokolu, že je vše v pořádku a že stavba, případně
„kolaudovaná“ část stavby,
je způsobilá užívání k určenému účelu. U staveb vyžadujících kolaudační souhlas
je zákonem nově stanovena
60-ti denní lhůta od podání
žádosti, do které musí být
stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní
prohlídka stavby.
Je třeba též zmínit, že
kromě výše uvedeného informativního (neúplného)
výčtu změn stavebního
zákona podle jeho novely účinné od 1. 1. 2013,
dochází přijatou novelou
k přenosu působnosti u některých staveb na
obce s rozšířenou působností – tyto obce budou
vykonávat působnost nejen
u těch staveb, které jsou
již dnes v působnosti speciálních stavebních úřadů
(např. vodních děl, komunikací a dalších, viz § 15
stavebního zákona), podle
přijaté novely stavebního

zákona budou obce s rozšířenou působností (pro
obce Rudník a Černý Důl to
je Městský úřad Vrchlabí)
vykonávat působnost také
u staveb veřejné technické
infrastruktury včetně budov
a též u souboru staveb, jehož součástí je jedna či více
staveb v působnosti speciálních stavebních úřadů (to
je např. i ČOV ke stavbě rodinného domu, takže podle
novely stavebního zákona
by měla být působnost k takovéto stavbě kompletně
přenesena na obec s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Vrchlabí). Novela
stavebního zákona též nově
upravuje ustanovení týkající se přestupků a správních deliktů včetně pokut.
V souvislosti s novelou
stavebního zákona dochází též ke změně některých
souvisejících
zákonů,
např. zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů
(úprava ustanovení týkajících se výkonu státního
požárního dozoru), zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů,
zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů
(upravuje oprávnění vypracovávat dokumentaci
pro vydání územního rozhodnutí, za stanovených
podmínek k tomu nově
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opravňuje i autorizovaného technika), zákona č.
200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů,
zákona č. 18/1997 Sb., tzv.
„atomový zákon“, ve znění
pozdějších předpisů (upravuje povinnost stanovení
a doložení radonového
indexu pozemku, měření
a doložení úrovně objemové aktivity radonu v obytných nebo pobytových
místnostech a provedení
preventivní ochrany proti
pronikání radonu z geologického podloží), zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
458/2000 Sb., tzv. „energetický zákon“, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001
Sb., tzv. „vodní zákon“, ve
znění pozdějších předpisů
a zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
(touto změnou se stanovuje
nový sazebník správních
poplatků, který rozšiřuje
okruh zpoplatněných úkonů správních orgánů a též
zvyšuje sazby poplatků;
za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci zůstává poplatek 1000
Kč, též za vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby garáže do 3 stání

bude poplatek 1000 Kč,
pokud se uvedené stavby
budou umísťovat územním
souhlasem, bude za vydání
územního souhlasu poplatek 500 Kč; za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou
pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci do 150 m2
celkové zastavěné plochy,
s jedním podzemním podlažím hloubky max. 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím,
nebo s ohlášenou stavbou
do 50 m2 celkové zastavěné
plochy, do 5 m výšky, s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do
hloubky 3 m, bude správní
poplatek 1000 Kč; za vydání stavebního povolení ke
stavbě pro bydlení s nejvýše
3 byty nebo ke stavbě pro
rodinnou rekreaci 5000 Kč,
ke stavbě pro bydlení s více
než 3 byty 10000 Kč; za vydání rozhodnutí o povolení
změny stavby před jejím
dokončením 1000 Kč, za
vydání souhlasu se změnou
stavby před jejím dokončením 500 Kč, za vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby nebo souhlasu
s odstraněním stavby 500
Kč, atd., atd. ).
Doufám, že ani informace uvedené v závěru tohoto
článku nezapříčinily zhoršení Vaší nálady a upřímně
Vám všem přeji za Obvodní
stavební úřad pro obce Rudník a Černý Důl příjemné
a krásné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2013
hlavně zdraví, spokojenost
a potřebné štěstí. Toto přeji
Vám i Vašim nejbližším, ať
se Vám úspěšně daří v roce
2013.
Jiří Balada

příloha

