RUDNICKÉ
ŽIVOT NA ZÁMKU
Když jsem šel na zámek vyjednat si novinářskou návštěvu,
byla to moje premiéra. Pokud
jde o zámek v Rudníku, samozřejmě. Namířil jsem si to kolem už nefungující kašny přes
něco jako nádvoří. Směřoval
jsem ke vchodu se sloupovím,
které zčásti zakrývalo odpočívající saně do spřežení. Jenže
cestu mi zastoupili kůň, pes
a dvě kočky. Vzal jsem za první kliku – a nic. Popošel jsem
tedy vedle a u dalších dveří
objevil zvonek. Místo stráže,
lokajů či aspoň zvonce obyčejné tlačítko. Vyzkoušel jsem jej
a za chvilku se objevila paní.
V domácím, až pracovním.
A skvrny nebyly ani dekorací,
ani neměly historický původ.
„Promiňte mi to přijetí, ale zrovna malujeme“, slyšel jsem hned
po pozdravu. Na zámku jako
v podzámčí, z pohádky v reali-

tě. Byla to zámecká paní Milena Baierlová. Ale tohle oslovení prý nemá vůbec ráda…
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NOVINY
Jaký je život na zámku
v 21. století?
Pro mě to není ani tak zámek,
ale dům jako každý jiný. Počáteční nadšení opadlo, zůstala
hlavně práce. Vytkli jsme si jeden malý cíl – každý den udělat
něco…
Byla to původně realizace dávného snu?
Vůbec ne, žádný sen. Jednou
jsme jeli okolo, nejspíš z Pomezních Bud. Musím připomenout,
že já to tady znám, pocházím z Lánova. Do Hostinného jsem jezdila
na gymnázium, sice ne přes Rudník, ale je to přece kousek.
Ve dvaceti jsem odešla z domu
a vrátila se po nějakých třiceti
letech – a zase jsem tohle místo
„objevila“. Zaskočilo mě, jak
bylo všechno zarostlé, zanedbané… Ale začala jsem se trochu
pídit a taky přemýšlet. Došla
jsem k závěru, že by tady mohli
být koně, a že by to stálo za pokus – pokud by to šlo – pustit se
do toho.

Dá se vůbec podobný projekt
někdy dokončit?
Jistě. Jen bychom potřebovali
nějaký ten milion.
Jaký jste zvolili postup? Jedno
křídlo na penzion, druhé na
restauraci, společenský sál
souběžně…
Ne, ne. Dělá se, co je potřeba, na co má člověk zrovna chuť
a materiál.
Jaká je zima – a ta letošní je
pěkně dlouhá – na zámku?
Když je dost uhlí a dříví na topení… zima je obecně strašně
drahá a prodělečná.
Pohráváte si s myšlenkou až
představou, že tady někdy budou
plesy, koncerty, společenské akce?
S takovou myšlenkou si samozřejmě pohrávám, chtěla bych
zavést nějakou tradici. Jednou za
měsíc zábavy, vesnické posezení,
klub třeba seniorů nebo koňáků,
pokračování na str. 6
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RADNICE

V

ážení sousedé, opět za Vámi
přicházíme s novým číslem
našeho čtvrtletníku.
Čas nám postoupil, sníh roztál a přichází veselejší část roku. Jaro v nás
probouzí aktivitu a chuť do práce. Co
se práce v obci týká - během dubna
by měly začít rekonstrukce na nové
fasádě školy spojené s výměnou oken
a zateplením. Zahájit se mělo již
na konci loňského roku, ale bohužel
došlo z důvodu nesrovnalosti ohledně
dotace, která je alfou a omegou celé
akce, k téměř půlročnímu posunu.
Pevně ale doufám, že se vše stihne
a půlstoletí svého trvání naše škola
oslaví již v novém kabátě. Škola si to
určitě zaslouží. Další větší investicí
během jara bude výměna oken na
č.p.311 za Avonem, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení kulturního sálu a OÚ. V březnu také začínají
fungovat nové nedělní autobusové
spoje z Terezína do Hostinného a na
základě petice občanů došlo k úpravě
jednoho pravidelného ranního spoje.
Během prvních měsíců tohoto roku
proběhlo několik společenských akcí
pořádaných kulturní komisí, které byly
hojně navštěvovány, za což jsme moc
rádi. Dalším počinem kulturní komise
bude masopustní rej masek v průvodu
od školy k OÚ spojený se zábavným
programem pro děti i dospělé, na který
Vás co nejsrdečněji zvu.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
příjemné prožití jara a blížících se
velikonočních svátků.
Aleš Maloch,
starosta
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
... patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných
údajů, které nelze jiným způsobem efektivně
zjistit. Následující sčítání je připravováno na
březen 2011 – rozhodným okamžikem bude
půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Letošní sčítání přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační
technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
→ Český statistický úřad při sčítání lidu
2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina
možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
→ Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek.
Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
→ Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
→ Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
→ V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici telefonní centrum (bezplatná
linka 800 87 97 02) s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
KOMISAŘ PŘINESE FORMULÁŘE
→ Sčítací komisař bude při roznosu formulářů nosit viditelně umístěný speciální průkaz
sčítacího komisaře, kterým se na požádání
prokáže společně s občanským průkazem při
návštěvě v každé domácnosti. Zároveň bude
mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
→ Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost
a předá Vám sčítací formuláře. Do vašeho
bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
Požádá Vás o potvrzení převzetí formulářů
podpisem.
→ Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami:
→ Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
→ Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
→ Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
→ Převzít formuláře pro všechny členy domácnosti může osoba starší 15 let.
→ Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní
možnosti:
→ On-line vyplnění a odeslání na internetu
→ Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
→ Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
→ Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do schrán-

ky Oznámení o termínu doručení sčítacích
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví
podruhé.
VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ
→ Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě
si prosím přečtěte vysvětlivky.
→ K vyplnění papírových formulářů použijte
nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře
prosím nepřekládejte, budou zpracovány hromadným strojovým skenováním.
→ Formuláře můžete vyplnit elektronicky.
K tomu potřebujete počítač připojený na internet a papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden,
který kombinuje čísla a písmena). Těmi se
na www.scitani.cz přihlásíte (po rozhodném
okamžiku - půlnoci z 25. na 26. března 2011),
otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat.
→ Pokud vás při roznosu formulářů zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště,
bude už na formuláři dopředu předtištěno
vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude
formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.
→ O pomoc s vyplněním můžete požádat
sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze
roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit.
V takovém případě jsou komisaři připraveni
nechat si údaje např. od nemocného, staršího
či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře
za ně kompletně vyplní.
→ Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. rozhodný
okamžik, tím je půlnoc z 25. na 26. března.
Odevzdání vyplněných formulářů:
→ Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími způsoby:
→ vyplníte a odešlete je elektronicky
→ předáte je sčítacímu komisaři při jeho
druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá
→ zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce
s předtištěnou adresou P.O. Boxu
→ osobně je odevzdáte na sběrném místě
(v letáčku uvedené poště)
→ Ať zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011.
Veškeré informace najdete na
www.scitani.cz, dotazy můžete posílat
e-mailem na info@scitani.cz.

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY OD 6. 3. 2011
Počínaje nedělí 6. 3. 2011 nastává změna ve víkendové autobusové dopravě. Nově jsou zřízeny nedělní spoje, a to spoj
v 8.40 hod z Hostinného od vlakového nádraží přes Terezín
do Rudníku k poště a zpět. V 11.20 hod jede z Hostinného
přes Terezín do Rudníku k poště další nově zřízená autobusová linka, která pokračuje až do Vrchlabí. Poslední víkendovou změnou je autobus s odjezdem v 19.45 z Vrchlabí do
Rudníku a od pošty přes Terezín do Hostinného.
V pracovní dny je nově zřízena od 7. 3. 2011 autobusová
linka v 6.50 hodin z Terezína do Hostinného a zrušeny jsou
spoje v 6.13 z Hostinného a v 6.30 od Avonu.

ÚZEMNÍ PLÁN
V minulých dnech jsme obdrželi povzbudivou zprávu. Naše obec
získala ze Strukturálních fondů
EU (Integrovaného operačního
programu) a státního rozpočtu
dotaci na zhotovení nového územního plánu, a to ve 100% výši, jež
činí 926 700 Kč. Podmínkou jejího úspěšného čerpání je dodržení
tohoto časového harmonogramu:
1. etapa (10. 12. 2010 – 31. 7.
2011) – zpracování konceptu
ÚP včetně variantních řešení,
jeho projednání s občany.
2. etapa (1. 8. 2011 – 30. 6.
2012) – posouzení konceptu

z hlediska vlivu na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, zpracování návrhu ÚP.
Po odevzdání návrhu bude
následovat jeho projednání
a následné vydání nového
ÚP zastupitelstvem obce. Vyzýváme všechny, kteří chtějí
zapracovat své požadavky do
nového ÚP, aby je předložili
k projednání v zastupitelstvu.
Případné dotazy ochotně zodpoví Olga Hájková,
určený zastupitel zodpovědný
za zhotovení ÚP
(haj)

VYPALOVÁNÍ POROSTŮ
Jaro se blíží! Zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. f)
tohoto zákona nesmí fyzická
osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku
podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek
jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit
pokutu až do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona nesmí vypalovat porosty ani
právnické a podnikající fyzické
osoby. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou
tyto osoby povinni, se zřetelem
na rozsah prováděné činnosti,
stanovit opatření vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých lá-

tek na volném prostranství,
včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS
kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní
delikt jim může být uložena
pokuta až do výše 500 000 Kč.
Oblast ochrany životního
prostředí, tj. i pro případ pálení na volném prostranství,
upravuje i jednotlivé obecně
závaznými vyhláškami.
Martínek Bohumil,
velitel JSDHO
Rudník –Arnultovice

PRODEJ BYTU
Byt č. 1 v č. p. 317, Rudník, 1+kk s příslušenstvím o velikosti 46 m2
a spoluvlastnického podílu 1/12 zděné kůlny na st. p. č. 495 k. ú.
Rudník a spoluvlastnického podílu 1/12 st. p. č. 495, k. ú. Rudník.
Cena 299 000 Kč. Tel.: 499 440 201, 499 440 281, 499 440 034
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DESET OTÁZEK PO STO DNECH STAROSTOVÁNÍ
Vidí starosta Maloch Rudník
jinak než předtím občan Maloch?
Do jisté míry ano, jelikož mám
více informací o chodu obce, začínám vidět do problematiky jejího řízení a starostí s tím spojených. Nicméně, jako rudnický patriot vidím
Rudník stále stejně optimisticky.
Jak se daří plnit předvolební
sliby?
Snažíme se splnit to, co jsme
našim voličům před volbami slíbili, něco se nám už i podařilo. Na
dalším plnění slibů neustále pracujeme, samozřejmě se nám asi
nepodaří splnit úplně všechno, na
to je naše volební období krátké,
ale uděláme pro to maximum. Jsem
obklopen v zastupitelstvu dobrým
týmem lidí, kteří to myslí s obcí vážně, takže uvidíme, jaký dostaneme
na konci od voličů účet.
Na čem stojí komunální politika
(peníze, lidé aj.)?
Otázku bych spíš postavil – na
čem by neměla stát komunální politika. Neměla by stát na hádkách,
naschválech, léčení starých křivd
a svárů. Stát by měla hlavně na komunikaci mezi radnicí a občany.
Rudník představuje velice speciﬁcký útvar autonomních celků typu
Arnultovice, Janovice... Není správa takového celku velké sousto?
Je to každopádně výzva. Spravujeme obec jako celek, i když je
jasné, že ne vždy se zavděčíme
všem obyvatelům. Například
zimní údržba může být v určitých
částech obce problém, ale vždy se
snažíme vyhovět každému stejně.
Poznali lidé, že se změnil starosta?
Na úřadě? Tam snad ano, jelikož
mě každé ráno potkávají… Jestli to
poznali i občané? Doufám, že ano.
Budete se asi muset zeptat jich!
Existují úkoly k okamžitému řešení a dlouhodobé koncepční plány
- o co se konkrétně jedná?
Úkolů k okamžitému řešení
máme hodně a jedná se většinou
o provozní věci úřadu, vyřizování
nejrůznějších žádostí, stížností apod. Také třeba poskytování
povinných údajů státní správě aj.
Co se týká dlouhodobých plánů
– pracujeme na strategickém plánu rozvoje obce Rudník v letech
2011-2021, ze kterého by mělo být
patrné, jakým směrem by se měl
Rudník v těchto letech ubírat a jak
by měly vypadat investiční záměry.
Už teď je patrné, že budeme mít
nový územní plán, pracujeme na
koncepci nového obecního rozhlasu, který uspokojí CELOU obec
včetně Janovic, Javorníku, Lázní
Fořt, Bolkova. Na tuto akci chce-

me využít dotace od státního fondu
životního prostředí v celkové výši
90% nákladů. Dále se u stejného
fondu ucházíme o dotaci na nákup
nové komunální techniky za účelem snížení prašnosti v obci, dotace je rovněž 90%. Stále čekáme na
dotaci na zateplení ZŠ/MŠ atd…
Mezi lidmi padají dokola otázky,
které možná ke starostovi ani
nedojdou – koupaliště, chodníky,
doprava, co s označenými stromy
u potoka, neošetřované obecní
pozemky, chátrající objekty, obecní
cesty apod.
Tak nějaké otázky se ke mně donesou, ale nic konkrétního, proto
zde uvádím kontakt starosta@
rudnik.cz nebo ales.maloch@tiscali.cz, na které mi můžou všichni
občané zasílat podněty, nebo otázky a já se v rámci svých možností
budu snažit odpovědět. Co se týká
koupaliště – asi nejsem zrovna ta
správná osoba, která by mohla odpovědět. Je smutné, že vyhlášené
koupaliště v okolí, kterým se naše
obec mohla pochlubit, nefunguje.
Chodníky – s výstavbou chodníků se už úspěšně v minulém roce
začalo a určitě v této práci chceme pokračovat a budou součástí
strategického plánu. Doprava –
naše obec je bohužel tranzitní obcí
a projede nám tu denně stovky aut,
podle toho to vypadá s bezpečností pohybu chodců. Opět to chceme
řešit ve výše uvedeném rozvojovém dokumentu. Chátrající stavby – je těžké donutit majitele těchto krás k nějaké nápravě. Komise
pro životní prostředí a rozvoj obce
se touto problematikou plánuje
zabývat v polovině letošního roku.
Existuje něco jako starostova
„černá můra“?
Zatím o žádné nevím.
Jaké je krédo starosty Malocha?
I po špatné sklizni je třeba zasít.
Možná, že je příliš brzy, ale šel by
Aleš Maloch znovu do toho?
Skutečně je ještě příliš brzy.
Vzhledem k tomu, že jsem žádného
svého rozhodnutí ohledně pracovního života nelitoval, tak snad ano.
Ptal se Václav Chadraba
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011
PŘÍJMY
daně, poplatky, splátky, transfery …

VÝDAJE

24.952.380,00

0,00

zemědělství, pozemky

200.000,00

29.000,00

lesní hospodářství HČ

0,00

0,00

cestovní ruch

0,00

14.300,00

pozemní komunikace

0,00

1.450.000,00

ostatní komunikace – chodník pro pěší

0,00

200.000,00

silniční doprava

0,00

50.000,00

pitná voda

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
NA ROK 2011
Výnosy:
NÁVRH
Tržby z prodeje dřeva

650.000,00

Tržby ze služeb

20.000,00

Tržby z nájmu – sál

30.000,00

1.500,00

800,00

odpadní vody

0,00

4.185.000,00

základní škola

0,00

9.540.000,00

knihovna

0,00

27.000,00

Tržby z nájmu – nebyty

490.000,00

kronika

0,00

17.000,00

Tržby z nájmu – vodovod

250.000,00

ochrana památek a péče o kulturní dědictví

0,00

100.000,00

sdělovací prostředky (Rudnické noviny)

0,00

65.000,00

36.000,00

tělovýchova
ostatní zájmová činnost
volný čas dětí a mládeže

ostatní kultura a církev

129.000,00

Tržby z prodeje zboží – 20 %

1.250,00

0,00

190.000,00

Přijaté úroky

0,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

270.000,00

420.000,00

4.926.000,00

0,00

715.000,00

600,00

175.000,00

komunální služby

0,00

82.000,00

ostatní záležitosti komunál. služeb

0,00

80.000,00

ochrana ovzduší

0,00

1.500,00

120.000,00

1.146.000,00

veřejná zeleň

0,00

569.000,00

ostatní služby v oblasti soc. péče

0,00

23.000,00

2.000,00

389.000,00

sběr a svoz komunálního odpadu

požární ochrana
zastupitelstvo

0,00

1.042.800,00

místní správa

150.000,00

7.192.000,00

pojištění

1.320.000,00

ostatní ﬁn. operace /daň z příjmů/

80.000,00

ﬁn. vypořádání minulých let

0,00

0,00

25.906.480,00

34.168.400,00

splátka ﬁn. návratné výpomoci ČMZRB
změna stavu ﬁn. prostředků na BÚ

1.351.100,00
25.906.480,00

35.519.500,00

5.472.600,00

Náklady:
NÁVRH
Spotřeba materiálu – les

150.000,00

Spotřeba materiálu

100.000,00

Spotřeba energie – plyn

1.200.000,00

Spotřeba energie – elektrika

360.000,00

Spotřeba energie – voda

280.000,00

Prodané zboží ze skladu

1.500,00

Opravy a udržování – vodovod
Opravy a udržování
Nákup služeb
Nákup služeb – práce v lese
Nákup služeb – pozemky
Nákup služeb
Mzdy – les
Mzdy – směrnice

Úpravy pracovního zastupitelstva
nein. transféry od obcí – Černý Důl

+60.000,00

0,00

za prodej bytů – početní chyba

-19.800,00

0,00

odpadní vody

0,00

-3.185.000,00

právní a poradenské služby

0,00

+50.000,00

územní plán

0,00

+400.000,00

ﬁn. vypořádání min. let – vratka dotací

0,00

27.000,00

25.946.680,00

32.811.500,00

ﬁnancování nákladů z ﬁn. prostředků na běžném účtu k 31. 12. 2010

-6.864.820,00

ZO schválilo rozpočet na rok 2011 10. 12. 2010 usnesením č. 3c/1/2010 kde
příjmy jsou rozpočtovány v částce 25.946.680,00 Kč a výdaje 32.811.500,00 Kč.
Schodek 6. 864.820,00 Kč bude hrazen ze zůstatku ﬁn. prostředků na běžných
účtech k 31. 12. 2010
Stav ﬁn. prostředků na běžných účtech rozpočtu k 31. 12. 2010
Fin. návratná výpomoc na stavbu vodovodu (ČMZRB) k 31. 12. 2010
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Výnosy celkem

15.000,00

270.000,00
1.955.000,00

160.000,00

převody vlastním účtům

celkem

3.900.000,00

350,00

veřejné osvětlení
pohřebnictví

Tržby z nájmu – byty

116.000,00

Tržby z prodeje zboží – 10 %

spec. zdravotnická péče
bytové hospodářství

Tržby z nájmu – pozemky

17.175.010,26
-11.821.808,00

Sociální pojištění – les
Sociální pojištění – směrnice
Zdravotní pojištění – les

10.000,00
500.000,00
7.500,00
300.000,00
24.000,00
200.000,00
0,00
52.000,00
0,00

Zdravotní pojištění – směrnice

18.000,00

Bankovní poplatky

15.000,00

Náklady celkem
Výsledek hospodářské činnosti – zisk

5.443.000,00
29.600

ZO schválilo plán hospodářské činnosti usnesením
3a/1/2010 kde výnosy jsou 5.472.600,00 Kč a náklady
5.443.000,00 Kč. To znamená, že je naplánován zisk hospodářské činnosti 29.600 Kč
pro RN připravila
Ludmila Rodrová, účetní obce

KOMÍNY MŮŽE ČISTIT
KAŽDÝ SÁM
Nové nařízení vlády č. 91/2010
Sb (o čištění a kontrolách komínů), které od 1. 1. 2011 nahradilo
vyhlášku č. 111 z roku 1981.
Nově schválená „kominická
vyhláška“ umožňuje i svépomocné čištění komínů. Pokud se
dodrží následující pravidla, je to
celkem snadné.
Pro přesnost je potřeba zdůraznit, že sami se můžete pustit jen
do čištění jednoduchých komínů
pro kamna či kotle do výkonu 50
kW. I když si komín vyčistíte
sami, musíme alespoň jednou
za rok pozvat kominíka, který
komín zkontroluje a vystaví
předepsaný protokol. Pokud

hodláme čistit komín sami, prvním krokem by mělo být pořízení vhodného nářadí. Toto nářadí
se dá koupit v hobby marketech
nebo objednat např. v e-shopu.
Po tomto vyčištění je potřeba saze spodními dvířky vymést
z komínového tělesa. Je dobré
předtím položit pod dvířka podklad z nehořlavého materiálu.
Zabráníme požáru v případě,
že by byly v komíně žhavé saze.
Při čištění komínu nezapomeňte
také vyčistit kouřovody.
Martínek Bohumil
velitel JSDHO
Rudník – Arnultovice

SLOVNÍČEK POJMŮ
Revize

Při uvedení nového komínu do
provozu nebo jeho opravě či rekonstrukci.

Smí provádět jen
kominík.

Kontrola

Provádí se jednou ročně u všech
komínů na jakýkoliv druh paliva.

Smí provádět jen
kominík.

Vypalování

Jen při velkém znečištění a jen se
souhlasem hasičského záchranného
sboru.

Smí provádět jen
kominík.

Čištění

Na pevná paliva je to u celoročně
provozovaných topidel 3x ročně.
Na pevná paliva při sezónním topení
( max. 6 měsíců za rok ) 2 x ročně.
Na plyn 1x ročně , na kapalná paliva
3x ročně

Lze i svépomocí
(do 50 kW )

NOVÉ OBECNĚ
ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
ZO projednalo tři nové
obecně závazné vyhlášky.
Všechny se zaobírají místními poplatky. Potřeba vydat
tyto obecně závazné vyhlášky, vznikla zrušením zákona
č. 336/1992 Sb. o správě daní
a poplatků. Z tohoto důvodu,
nedochází k zásadním změnám ve znění jednotlivých vyhlášek, pouze k vyjmutí odkazů na zákon o správě daní
a poplatků a k několika úpravám jednotlivých ustanovení
vyhlášek. Vyhláška č. 1/2011
o provozování výherních hracích přístrojů nově zavádí zpoplatnění zařízení povolených
ministerstvem ﬁnancí, obecně závazná vyhláška č. 2/2011
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů, navrhuje nově částečně osvobodit studenty ubytované na internátech a kolejích
a osoby hlášené na ohlašovně,
které se v obci prokazatelně
nezdržují. Vyhláška č. 3./2011
o místních poplatcích je zcela
bez faktických změn. Obecně
závazná vyhláška č.1 a 3/2011
byla schválena na 2. zasedání ZO, vyhláška č.2/2011 byla
ZO vrácena k dopracování.

VYDÁNÍ PRVNÍHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Za občana mladšího 15 let žádá
o vydání občanského průkazu jeho
zákonný zástupce nejdříve 60 dnů
před dovršením 15 let věku, nejpozději v den dovršení 15 let věku.
K vydání OP je nutné předložit:
→ rodný list občana
→ 1 fotograﬁi o rozměrech
35x45 mm
→ doklad o státním občanství
→ vyplněnou žádost o vydání OP
K žádosti o doklad o státním občanství je třeba předložit:
→ rodný list dítěte
→ oddací list rodičů, popřípadě
jejich rodné listy
Žádost se odesílá na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje.
Vyřízení trvá cca 15 dnů. Doklad
o státním občanství k občanskému průkazu se vydává zdarma,
k cestovnímu dokladu za 100 Kč.
Pokud dítě má cestovní doklad,
nemusí již k žádosti o občanský

průkaz doklad o státním občanství
překládat. Pokud jej nemá, žádost
o vydání občanského průkazu by
měl občan opravdu podat 60 dnů
před dovršením 15 let, aby se potřebné podklady včas zajistily.
Dle zákona č. 379/2008 o občanských průkazech, § 16a –
přestupky – lze uložit pokutu až
do výše 10 000 Kč, nepožádá-li
občan o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode
dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Neplatný občanský průkaz
K žádosti o vystavení OP je třeba předložit rodný list žadatele.
Při změnách stavu /rozvod,
ovdovění/, změny trvalého pobytu a požaduje-li občan zapsání nepovinných údajů (děti, manžel/
ka), vždy musí občan mít k oné
věci potřebné podklady (např.
rozhodnutí o rozvodu s nabytím
právní moci, přihlašovací lístek
k trvalému pobytu, rodný list dítěte nebo manžela/ky apod.)
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V případě zcizení (ztráty) OP
je třeba doložit protokol od Policie ČR nebo protokol sepsaný
na obecním úřadě a rodný list
žadatele. Správní poplatek činí
100 Kč.
Ke každé žádosti o vystavení občanského průkazu postačí
1 foto.
Vydání řidičského průkazu
Řidičské průkazy vydává Městský úřad Vrchlabí odbor dopravy
Na Bělidle 900 (směr k Havexu).
K vydání je třeba předložit
občanský průkaz, 1 foto, žádost
o vydání řidičského průkazu.
Úřední hodiny:
PO + ST: 8–11hod. / 13–17hod.
ÚT + ČT: 8–10hod.
PÁ: zavřeno.
Tef. 499 692 759
Tech. průkazy – tel. 499 692 760
Věra Prouzová, správní odbor

KRONIKÁŘ
Motto: Kronika je jako zrcadlo, vidíme v něm nejen
minulost, ale i naši budoucnost…
Dne 23. 9. 2010 mě zastupitelstvo obce Rudník
jmenovalo kronikářkou obce
s účinností od 1. 1. 2011.
Kroniku jsem převzala z rukou bývalého kronikáře Mgr.
Stanislava Wajsara a v době,
kdy tato nabídka přišla, neváhala jsem. Mohu říci, že jsem
to, čemu se říká psavec, ale
po tak skvělém kronikáři je
laťka nasazená příliš vysoko.
Kronika byla vedena velmi
svědomitě, psána krasopisem a všechny zápisy se staly
příběhem. Co se týče historie
obce, k ní chovám respekt,
úctu stejně jako k dějinám
národním. Je to něco, na co
by se nemělo a nesmí zapomínat. Co by se mělo a musí
ochraňovat jako poklad, který nám tady zanechali naši
předci. Neznat svoji minulost
je téměř totéž jako nemít domov. Jedno známé úsloví praví, že je třeba, než zemřeme,
zjistit kdo jsme, odkud jdeme
a kam směřujeme. Na otázku, kdo jsme a kam jdeme,
nám dává částečně odpověď
znalost vlastní historie. Na
první pohled se může zdát,
že tato znalost není důležitá,
neboť ji v praktickém životě
nepotřebujeme. Vzpomeňme
však na všechny příběhy lidí,
kteří ztratili paměť, nevěděli
nic sami o sobě, a na jejich
zoufalou snahu zjistit, co
jsou vlastně zač, kdo byli jejich předkové. Kdyby nebyla
minulost důležitá – proč potom to všechno? Navíc hrozí
jedno skutečné nebezpečí:
člověk, který nezná svou minulost a minulost lidí kolem
sebe, je lehce manipulovatelný, neboť minulost, to je
vlastně technická, materiální, ale i morální paměť lidstva
– a bez ní nemá člověk měřítko vlastního jednání, měřítko
dobra a zla. Asi proto je pro
nás tak zajímavé číst kroniky,
v nichž vystupují naši předkové, protože oni jsou částí
nás samých. Dějiny obce jsou
příběhem. Příběhem obyčejných lidí a jejich životů. A na
jejich činy, kladné i záporné,
by neměl padnout závoj zapomnění a já se budu snažit
ten závoj porozhrnout co nejvíce to půjde.
Mgr. Simona
Schwaningerová Ph.D.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás prostřednictvím Rudnických novin informovali o průběhu letošní Tříkrálové sbírky.

↑ Domácí pán a domácí koně
dokončení ze str. 1
úplně přesně nevím. Je třeba ale
počítat. Muzikanti si berou sedm
tisíc a vstupné musí být velmi
nízké, aby lidé přišli. Sál máme
připravený, už jsme ho vyzkoušeli při svatbách, rodinných oslavách, na Silvestra. Jenže pravidelné akce, to chce nápad, program
a člověka skoro profesionála. Jak
se mu říká – nejspíš bavič. Já to
rozhodně neumím, v tom nejsem
doma.. Využívám této příležitosti
a vyzývám občany, že kdyby se
někdo takový na vesnici našel, tak
má u nás dveře otevřené.
Co víte o historii zámku?
Trošku historii znám, ale většinu informací mám zprostředkovaně od pana Wajsara, který byl
dlouhé roky rudnickým kronikářem a jeho koníčkem byly dějiny
regionu.
Máte tady nějaké svoje oblíbené
místo, místnost, kout?
Mám. Je to ve velkém sále.
V tom tichu a zvláštní atmosféře
prostoru jako kdyby mě něco oslovovalo a zklidňovalo. Pokoukám
a ono mě to nějak naladí. Sama to
nedokážu říci, popsat. Snad i proto tam nechodím moc často, aby
to kouzlo nevyprchalo.

Historii zámku teď obohacujete o novou kapitolu, kterou jsou
koně…
Ti mě doprovázejí od dětství.
Měli jsme doma hospodářství a tři
koně. Dva tažné na práci, jednoho
do lesa na dřevo. Tak jsem byla
zvyklá, žádný problém, poslouchali na slovo, denně pracovali.
To se nedá srovnávat. Co dělají ti
dnešní? Hlavně pořád žerou a někdy zlobí. Ale taky udělají radost.
Jezdíme s nimi na závody spřežení, ty se skládají ze tří disciplín –
drezúra, parkúr a maratón. Máme
jich celkem šest – do kočáru dva
poníky a dva šimly, dál jedno naše
hříbě a skokového Šimona.
Žijete uprostřed vesnice. Jak vás
vnímá, jak vás bere, jak vycházíte
s lidmi?
Nedělím lidi na ze zámku
a z podzámčí. Ti mě navíc spíš
litujou a jejich opakovaná věta
zní – máte ještě hodně práce před
sebou. Jestli myslíte na závist,
tak s tím jsem se nepotkala, absolutně ne. Lidi se ke mně chovají
velmi férově a já k nim. Nevidím
žádný problém, ten dům nestojí
mezi námi a nepřekáží. Aspoň
tak to cítím já.
Václav Chadraba
Foto archív

VÍTE, ŽE…
→ V Rudníku bývaly v minulosti zámky dokonce dva. V článku
popisovaný tzv. Dolní a v Heřmanových Sejfech „Horní“ (časem
přestavěný na pivovar). Byly vlastnictvím rodu Theerů ze Silberštejna, poté továrníka Vilharta a nakonec velkopodnikatele
Klugeho (vždy plátno, příze)
→ Původní zámek byl několikrát přestavěn až do podoby romantického sídla ve stylu anglické gotiky s hranolovitou věží,
rozsáhlým a krásným parkem. V době vrcholného rozkvětu mu
dali obdivovatelé a nadšenci s jistou nadsázkou lichotivé označení „Podkrkonošská Hluboká“
→ Na zámku strávil určitý čas také F. L. Čelakovský coby vychovatel a učitel. Údajně miloval okolní krajinu a projížďky, zálibou
mu byly hony na zajíce
→ Po válce čekal zámek osud podobný dalším v zemi – byty pro
zaměstnance sousedícího Texlenu n.p., sklady aj.
→ V roce 1996 se někdejší šlechtické sídlo (v zuboženém stavu)
dostává do rukou manželů Baierlových
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Jistě stojí za připomínku, že letošní Tříkrálová sbírka byla v naší
obci jubilejní, desátá. Celostátně
se jedná o 11. ročník.
Při této příležitosti chceme připomenout jméno paní Ivanky Štefanové, která v roce 2002 tuto akci
v Rudníku zavedla. Její skupina
koledníků obsáhla okolí pošty, jak
si jistě tamější bydlící vzpomenou.
V dalších dvou letech již chodily
dvě skupiny koledníků a od roku
2005 do roku 2008 jsme již, za
pomoci školy, obce a Charity Hostinné zvyšovaly počty skupin ze tří
na 5 a od roku 2009 se jejich počet
ustálil na 8 skupinách.
Takovouto charitativní akci
v naší rozlehlé obci a v takovémto
rozsahu není možno zajistit bez
úzké spolupráce s rodiči, se školou,
s obecním úřadem a s pracovníky
charity. Za to patří všem poděkování. Jak je již uvedeno, v posledních
třech letech máme 8 skupin koledníků, což je 24 dětí, které přinášejí
radostnou zvěst do domácností ve
všech částech obce.
I tentokrát chtělo být koledníky
více dětí, než jsme mohli obsadit,
takže jsme měli k disposici ještě 6
náhradníků, kteří byli připraveni nastoupit za onemocnělého spolužáka.
Letos nás naštěstí marodka nepostihla, takže se všechny určené děti
včas sešly v sobotu ráno v jídelně
DPS, kde se ustrojily za pomocí vedoucích skupin a rodičů do určeného oblečení, převzaly zapečetěnou
pokladničku, tašku s cukříky a kalendáříky, letos také poprvé tříkrálovou hvězdu a po poslední informaci
o svých úkolech a po upřesnění trasy
pochůzky byly rozvezeny auty na
své úseky. Díky dvěma maminkám,
které nám s rozvozem pomohly, byly
všechny skupiny rozvezeny do půl
hodiny.
Ani déšť a sněhová břečka nezkazila dětem a jejich doprovodu
náladu, takže koledníci dokázali
předávat svoji radost dál a tak byli
obdarováni všichni. Koledníci

ﬁnančními dary do kasiček a sladkostmi do svých batůžků a dárci
převzatou dobrou náladou a hezky
zazpívanou koledou.
A že na své koledníky již mnozí občané netrpělivě čekali, o tom jsme se
několikrát přesvědčili.
A poslouchat rozprávění dětí mezi
sebou, to je pohlazení i pro dospělý
doprovod. Zvláště, když mezi sebou
diskutují o tom, že korunky, které
občas dostanou za svoji koledu, si
nenechají, ale dají je jako svůj příspěvek do kasičky. Je to mnohdy dobrá
škola i pro nás, dospěláky.
A jak jsme letos dopadli:
V Rudníku bylo vybráno 28 552 Kč,
což je o 600 Kč více než v minulém
roce. V celé oblasti Charity Hostinné
bylo vybráno celkem 93 136 Kč.
Poděkování za to patří všem dárcům, kteří se i v této, ne zrovna příznivé ﬁnanční době, dokázali rozdělit
s ještě potřebnějšími.
Peníze budou použity na zlepšování péče o staré a nemocné spoluobčany v naší oblasti, dále na vylepšení
Hospice Anežky České v Červeném
Kostelci, který již posloužil i některým
našim spoluobčanům. Samozřejmě,
že část peněz půjde i letos jako pomoc
do zahraničí. Tentokrát se jedná o projekt školního autobusu pro chudé děti
v indickém Mansapuru.
A kteří koledníci, žáci naší základní školy, se zasloužili o tak dobrý výsledek?
Zdena Nehodová, Nikola Ježková, Natálie Stuchlíková, Daniel Posker, Pavel Cerman, Ondřej Šťastný,
Hana Nehodová, Markéta Mačková,
Světlana Yakovits, František Mišutka, Pavel Kašpar, Jakub Kašpar,
Jakub Horešovský, Denis Hanzík,
František Bartoš, Zuzana Viťuková,
Kryštof Mladonický, Marie Kaucká,
Barbora Vondráková, Tereza Sedláčková, Petra Cermanová, Jaromír
Nejedlý, Jan Sládek, Anna Sládková, Matěj Rodr.
Vedoucími skupin byli: paní Miloslava Holíková, paní Jana Zemanová,
paní Jana Stránská, paní Iva Kryšpínová, slečna Barbora Jindřišková, pan
Roman Turyna a manželé Vojáčkovi.
Ivo a Anna Vojáčkovi

KALENDÁRIUM

DO LESÍČKA
NA ČEKANOU…

KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ROK 2011

… šel mladý myslivec. Možná skutečně chodíval, ale určitě bejvávalo.
Protože dneska by se v tom našem
popisovaném lese uprostřed obce
Rudník nedočkal pražádného úlovku. Ani jelen přes den, ani dívenka za
šera a na posedu by dotyčný v zimě
nudou zmrz´a v létě nejspíše usnul.
Nejsem žádným pamětníkem v místě, natož odborníkem na lesní hospodářství. Tak si jenom kladu otázky,
na které neznám a nemám odpovědi.
Proč naši předkové nechali vyrůst les
právě na tom ostrohu z břidlice, pod
kterým se setkávají dvě hlavní cesty?
Proč má zrovna tvar pravidelného
obdélníku, který teď vymezují objekty podstatně mladší jako je škola,
sídliště, obchod se sousedící hospodou? Za jakým účelem byl vysazen
– jen pro dříví, nebo jako přírodní
ochrana proti větrům z hor od severu? A byl dříve les nebo pár stavení
kolem? Stáří lesa určí profík, stáří
chalupy je mnohdy a mnohde zaznamenáno ve štítě. Většina otazníků
ale zůstává.
Když nevystačíme s lidovkou, zkusíme to přes pohádku. Byl jednou
jeden les. Převážně smrkový. Nic
hlubokého, natož tajuplného. Žádné
rusalky, skřítkové či snad loupežníci.
Dítě by v něm nezabloudilo, dospělý
by se nebál vlka nic. Z jednoho konce
se dalo dohlédnout skrze stromy na
konec druhý. V tom lesíku nikdo nic
neutajil. Sběrači svoje úlovky, ani
domácí s motorovými pilami náklad
dříví. Byl jako dlaň a Krakonoš měl
dokonalý přehled. Stačilo pohlídat
dvě souběžné cesty, které využívali
školáci, družina i školka, maminky
s kočárky, randící mládí. Vycházeli jsme s lesíkem celkem v pohodě
a vzájemné shodě. Pouštěl k nám na
louku srnky, propůjčil dvě zdomácnělé veverky, nabízel maliny i jahody.
A tak jsem mu (nejen já) na oplátku
vysekal na okraji kopřivy, bezinky
a jiné křoví.
Jenže co čert nechtěl. Jeden rok si
zafoukal ten lotr orkán Kyril a hned
další rok ho napodobila krutá Emma,
přičemž další větroplachové řádili
klidně a dlouho i beze jména a předchozího varování. Krásné letité smrky padaly jak staré prašivky, lámaly
se jako sirky. Nic jim nepomohlo, že se
před konečným žuchnutím do mechu
podpíraly navzájem. Les dávno tiše
nešuměl, ale hlasitě sténal. Po ďábelském tanci Emmy s Kyrilem dokonala dílo zkázy těžká lesácká technika
při těžbě a svozu. Zůstalo stromů, že
by je když ne prvňák, tak určitě druhák spočítal. Cesty jsou rozryté jako
po útoku zdivočelých býků z nedalekých pastvin a výběhů. Letošní zima
všemu dala korunu, vlastně tečku.
Dříve jsme si vůbec neuvědomovali,
jak les chránil chalupu. Teď se stavením prohání vítr kolem postelí, zháší
svíčku, hučí drze do uší.
Lesáci sázejí na listnáče a osazují
oplocené školky. Bude to ale dlouho,
dlouho trvat, jestli vůbec někdy přijde mladý či starý myslivec…
(aba)

Vážení sousedé, kulturní
komise obce pro Vás sestavila
Kalendárium společenských,
kulturních a sportovních akcí
na rok 2011 pořádaných obcí,
spolky, sdruženími, tělovýchovnými jednotami a jejich
vzájemnou spoluprací. Naleznete jej na internetových stránkách obce a pravidelně také
v Rudnických novinách. Naší
snahou je poskytnout občanům
včasné informace o konaných
akcích a koordinovat jejich termíny, aby zbytečně nedocházelo k překrývání. Kalendárium

jistě neobsahuje všechny akce,
u některých je znám zatím jen
přibližný termín, u jiných se
může termín změnit nebo k jejich konání nemusí dojít. Proto
vyzýváme všechny organizátory, aby nás o pořádaných akcích
(a případných změnách) informovali. Obec ráda přispěje k jejich propagaci.
Proběhlo: Divadelní neděle
Po mnoha letech se sál obecního úřadu proměnil v neděli
27. února v divadlo. Pozvání do
Rudníku přijal ochotnický diva-

delní soubor MASKA z České
Skalice. V náročných podmínkách (extrémně úzké jeviště,
nachlazení mnoha členů souboru) sehrál odpoledne představení pro děti o strašidýlku Famfulínkovi, které sklidilo velké
ovace a večer anglickou komedii Rozmarný duch. Děkujeme
za velkou účast dětí i dospělých.
Velmi mile nás, a také členy souboru, překvapila a povzbudila
k dalším aktivitám. Zkusíme
podobnou akci zopakovat v listopadu.
Kulturní komise

Aktuálně: MASOPUST A JOSEFSKÁ ZÁBAVA – v sobotu 19. 3. 2011
V lidové tradici byl masopust obdobím od Tří králů do
Popeleční středy, jíž začínal
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Vrcholil o masopustním úterý průvodem masek
s muzikou, vepřovými hody a lidovou veselicí. Pojďme si jej, byť v opožděnějším termínu, připomenout. Vždyť se jedná o jeden
z nejpříjemnějších svátků v roce!
V sobotu 19. 3. vyjde ve 14.00 od základní školy k obecnímu úřadu masopustní průvod masek
s hudebníky. K svému cíli bude již zdálky váben vůní zabíjačkových pochoutek. Pro děti začne od
15.00 maškarní karneval na sále obecního úřadu, ostatní budou moci vychutnávat vepřové hody
za příjemného hudebního doprovodu. Masopust vyvrcholí od 21. hod. josefskou zábavou s legendární rockovou klasikou – kapelou Spektrum z Hradce Králové.
Zveme děti i dospělé! Každý si přijde na své!

Datum

Akce

Pořadatel

Poznámka

19. 3.

Masopust a Josefská zábava

Obec Rudník, o.s. Domov - pro náš Rudník

zabíjačka, dětský maškarní karneval, večer
zábava

30. 4.

Pálení čarodějnic

Obec Rudník

květen /
červen

Dětský den

Obec Rudník,
Myslivecké sdružení,
FC TJ AVON Rudník

18. 6.

Den otců

Obec Rudník

červenec

Spolkový den

Obec Rudník

soutěžní klání mezi
spolky a sdruženími

srpen

Indiánský bivak U křížku

TJ-Ski Rudník

pro děti

srpen

Selská olympiáda

Obec Rudník

17. 9.

Hon na lišku pod Černou
horou III

Silvie Kašparová

hubertská koňská jízda

24. -25. 9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Rudník

jarmark, výstava,
koncerty, mše

1. 10.

Rudnickej vejšlap

TJ-Ski Rudník

15. 10.

Drakiáda

TJ-Ski Rudník

listopad

Divadelní představení

Obec Rudník

3. 12.

Mikuláš,
rozsvícení vánočního stromu

Obec Rudník

prosinec

Adventní koncert
v kostele sv. Václava

o.s. Domov – pro náš
Rudník

31. 12.

Silvestr U křížku

TJ-Ski Rudník
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ŽIVOT

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
Na naší škole se konal v pondělí 7. února. Přišlo 27 dětí – 10
chlapců a 17 dívek. Za připravenou básničku nebo písničku je
paní učitelka moc pochválila a za
znalosti dostali budoucí školáci
královskou korunu. Poznávali
geometrické tvary a barvy, kreslili
postavu.
Z celkového počtu dětí dostali odklad školní docházky dva
chlapci a jedna dívka. Než se budoucí prvňáčci posadí do školních
lavic, budou někteří z nich cvičit
správný úchop psacího náčiní
a uvolňovat ruku pomocí grafomotorických cvičení. Zásady provádění grafomotorických cvičení:
→ uvolnění ramen, kloubů – velké kruhy
→ uvolnění loktů – střední kruhy
→ uvolnění zápěstí – malé kroužky
Cvičíme: mačkání zápěstí, třepání, povolení, uvolnění, mávání
(shora dolů, do stran).
Praktická cvičení správného
úchopu: sypání rýže a jiných surovin (stavíme cestičky, nakládáme do autíček třemi prsty – bagr),
barevný písek, mouka
Správný úchop: 3 prsty – palec,
ukazovák, prostředník. Dítě provádí tzv. špetku.
Postupujeme při cvičení od největšího formátu papíru k nejmenšímu (balicí papír až A5)
Nejprve pracujeme na zemi,
u tabule, až později u stolečku. Při práci u stolečku dbát na
správné sezení.

Začínáme jednoduchými čmáranicemi, kruhy, přes oblouky až
ke složitějším smyčkám. Doporučuji střídat během nácviku uvolnění a napětí, tempo i rozsah.
H. Filipčíková,
učitelka budoucích prvňáčků
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
SEDMÉ TŘÍDY
V neděli 16. ledna odjela naše
7. třída na lyžařský výcvik na Pomezní Boudy do hotelu Družba.
K našemu menšímu počtu deseti
dětí jsme přibrali tři kluky z 9 třídy. Pokoje byly po dvou, jeden po
třech. Ubytování se nám líbilo,
jen smůla – museli jsme šlapat
do třetího patra. Byly tam s námi
ještě dvě školy, z Bílé Třemešné
a Dobříše. Hned první den jsme
byli rozděleni do dvou skupin,
podle toho, jak jsme sjeli malý
kopec. Do konce výcviku jsme
v těchto skupinách byli a střídali se: jedna skupina dopoledne
běžky, druhá sjezdovky a druhý
den naopak. Lyžování bylo super,
sluníčko svítilo a byl krásný výhled na Sněžku. V dalších dnech
jsme poznávali i jiné počasí na
horách. Jednou přes noc napadlo
asi 15 cm sněhu. V pátek byla nepříjemná mlha a lyžovalo se hůř.
Budíček jsme měli ve čtvrt na
osm a následovala vždy pravidelná rozcvička. Každý večer jsme
měli přednášky a společenské
hry. Ve volném čase jsme mohli
jít do místního malého bazénu,

a dokonce i na diskotéku. Domů
jsme se vraceli v pátek odpoledne.
Všichni si lyžák užili, někteří se
lyžovat naučili, jiní se zdokonalili.
Jeli bychom zas.
Žáci 7. třídy
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jsme rádi, že se nám podařilo
zavést tradici, která nám zpestří zimu a to je týdenní lyžařský
výcvik v Černém Dole v lyžařské
školičce pana Michala Bavora.
V týdnu od 24. do 27. ledna přijel každé ráno pro našich 18 předškoláků autobus, který je dovezl
až na místo. Nejprve se děti musely naučit přezouvat do lyžáků, nasazovat přilby a po krátké rozcvičce již hurá na svah. Každý začátek
je těžký, ale díky zkušeným instruktorům jsme zábavnou a hravou formou splnili cíl – naučit
děti základům lyžování a probudit
v nich lásku k tomuto pěknému
zimnímu sportu. Instruktoři si

ZPRÁVA O ČINNOSTI SENIORŮ V RUDNÍKU
Stejně jako v uplynulých letech
tak i v roce 2010 uspořádal
Klub důchodců AVON pro své
členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní seniory Rudníku
některé zajímavé akce.
Během celého roku jsme navštívili třináct seniorů z AVONU,
při jejich životních jubilejích.

V měsíci září byl pořádán tradiční zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech. Autobus na tento
zájezd byl plně obsazen, přálo
nám i počasí, a tak náš výlet byl
účastníky kladně hodnocen.
Dne 3. 12. 2010 se konala výroční členská schůze KD Avon.
Za AVON automotive se dostavili
personální ředitel p. Póla a za od-

bory Avonu p. M. Vágner. Za obec
nás navštívili p. starosta A. Maloch
a místostarostka p. S. Schwaningerová. Přispěli informacemi o činnosti závodu AVON a o současných a plánovaných akcích v obci.
Děkujeme jim za jejich účast a informace, které nám poskytli.
Zároveň bychom rádi poděkovali p. Kollarové a žákům ZŠ

zaslouží velký
dík a poklonu
za to, jak dokázali dětem
zpříjemnit
někdy pro ně
krušné chvíle.
Poslední den čekala na naše
malé lyžaře i jejich rodiče, kteří se přijeli podívat, překvapení
– opravdové velké závody. Bylo
až dojemné, že i jindy nesmělí
začátečníci, byli na svahu „jako
doma“. Lyžovali s velkou chutí,
jen aby ukázali, co všechno se naučili. Všichni malí závodníci byli
odměněni po zásluze diplomem
a společnou fotograﬁí z lyžařské
školičky. Nás dospěláky hřály
rozzářené oči našich dětí.
Děkujeme všem instruktorům
lyžařské školičky i rodičům za to,
že umožnili dětem prožít týden
plný nových sportovních zážitků.
Učitelky MŠ a malí lyžaři

v Rudníku, za jejich vystoupení
a vytvoření krásné předvánoční
atmosfery.
Po ukončení programu schůze byla volná zábava s hudbou
a tombolou. K tanci a poslechu nám zahrál Bohouš Staněk
z Hostinného. Kulturní program
se snad vydařil. Byli jsme však
některými členy kritizováni, za
nizkou teplotu na sále OÚ, kde
se schůze konala. Omlouváme se,
ale v DPS v Rudníku probíhala
jiná akce obce.
VÝHLED ČINNOSTI
NA ROK 2011
V průběhu roku navštívíme
třináct jubilantů. Připravujeme
zájezd na Tržnici Zahrady Čech
v Litoměřicích na čtvrtek 7. dubna 2011. Dále pak zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích ve
dnech 16 – 24. 9. 2011
Na měsíc prosinec potom chystáme výroční členskou schůzi.
Za klub důchodců AVON
Rudolf Štemberka
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010
V POŽÁRNÍ OCHRANĚ
JSDHO Rudník – Arnultovice
má k 31. 12. 2010 26 členů –
20 mužů a 6 žen.
V roce 2010 se jednotka zúčastnila pětkrát výjezdu k požárům a sedmkrát jako technická
pomoc .
Největší výjezd byl začátkem
roku a to k výbuchu tlakových
nádrží v areálu ﬁrmy Avon Automotive a.s..
Technická pomoc se zaměřila
na čištění komunikací, kanalizace a ukázky techniky na AVON
– CUP a jako doprovod při pálení
čarodějnic. Jednotka se pravidelně účastni soutěží v blízkém okolí, kde dosáhla dobrých výsledků,
viz tabulka soutěže.
Dále to byla i jiná činnost, která
s PO souvisí.
Během roku se jednotka věnuje pravidelnému školení, údržbě
techniky, pomoci při zajišťování

akcí pro veřejnost atd. Celkem
jednotka dobrovolně a zadarmo
odpracovala 1372 hodin. Velké
poděkování patří nejaktivnějším
členům jednotky: Horešovský
Petr, Hronek Michal, Zeman
Zdeněk st., Sahánek Luboš, Horešovská Lenka, Čápová Dana,
Hanzelka Martin, Holá Helena,
Soukupová Vladimíra, Grim ml.
a Martínek Bohumil..
V roce 2010 nás opustil náš
dlouholetý člen jednotky a hlavně dobrý kamarád Stanislav Pěnička.
Přeji si, abychom se všichni
v novém roce scházeli jenom při
kulturních a sportovních akcích
a co nejméně při událostech, které si asi nikdo z nás nepřeje.
Martínek Bohumil
Velitel JSDHO
Rudník – Arnultovice

SOUTĚŽE
Datum

Místo

22. 5.

Rudník

26. 6

Dolní Kalná

4. 9.

Hostinné

11. 9.

Dolní Olešnice

25. 9.
2. 10.

Pilníkov
Strážkovice

Název soutěže
Základní kolo
okrsku č. 7
O pohár starosty
O štít Města
Hostinného
Memoriál Josefa
Ludvíka
Pohár starosty
Posvícenský koláč
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Pořadí
muži

Pořadí
ženy

6

3

7

6

11

3

2

2

5
10

2
3

KRAKONOŠOVY RADOVÁNKY
Dne 29. 1. 2011 uspořádalo
občanské sdružení „DOMOV“
– pro náš Rudník 3. ročník
soutěží na sněhu pro děti a dospělé, který zahájil sám vládce
našich hor Krakonoš.
Přijel z hor se psím spřežením
a za mohutného jásotu „Ahoj
Krakonoši“ jej přivítali všichni
účastníci radovánek. Po krátkém
úvodním slovu Krakonoše začaly
děti plnit první disciplínu – jízdu ve sněhovém tobogánu na
čas, kterou vystřídal slalom mezi
brankami. Bylo úplně jedno, zda
závodníci jeli na bobech, saních
či pytlích naplněných slámou.
Následoval slalom dospělých
na dřevěných ski, který byl vystřídán lety na ski a třešničkou
na dortu byla krasojízda na ski
v dobovém oblečení, zakončená
telemarkem a bodovaná porotou.
Po této disciplíně se za břicha popadali již úplně všichni.
Děti se v průběhu závodu proháněly na saních tažených psím
spřežením mushera pana J. Von-

dráka nebo baštily výborné palačinky či bramboráčky. Pro děti
byl na kopci připraven horký čaj
a pro dospělé svařené víno.
Krakonošovy radovánky ukončil Krakonoš slavnostním vyhlášením výsledků, kde nechyběly pořádné medaile, diplomy
a drobné ceny. Poté se všichni
přesunuli do hospůdky „U Petry“, kde na ně čekalo výborné
krkonošské kyselo. Zábava pokračovala diskotékou pro děti a pro
dospělé bylo připraveno sousedské posezení, které bylo oživeno
netradičním kulturním vystoupením amatérského ochotnického
divadla ze Lhoty u Trutnova.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, účastníkům
a těm, kteří pomohli s organizací
a přípravou této akce. Věřím, že se
tento den líbil a budeme se těšit, že
se příští rok sejdeme spolu s Krakonošem v ještě větším počtu.
Michal Šindelář, předseda
Občanského sdružení
DOMOV – pro náš Rudník
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SPORT

NHL? KHL? HFL!
Národní hokejovou ligu (kanadsko-americkou) zná celý
svět, Kontinentální hokejovou
ligu nejen celé Rusko, Hostinnskou ﬂorbalovou ligu jen místní region a zasvěcení. Hraje ji
také Team Rudník.
Víte, který sport zaznamenává
v posledních letech (desetiletí)
největší rozmach? Není to ani fotbal, ani tenis, lyžování nebo golf.
Bezkonkurenčně roste a vede
ﬂorbal. Co do počtu národních
federací, klubů a hráčů, diváků
i sponzorů, zázemí i byznysu. A to
ještě jeho zlatá éra přijde, protože
brzy stávající čísla posílí dorůstající, už ﬂorbalová generace.
Florbal jako sport má nadnárodní kolébku a představuje něco
na způsob světového guláše (každý přidal trochu do společného
hrnce). Američané mu věnovali
míček původně určený pro tréninky baseballlistů a vlastní název,
Švédové a Finové zkušenosti z hokeje s míčkem, Švýcaři zkoušeli
sestavu tři hráči v poli a brankář
atd. V České republice se dalo v začátcích stavět hned na několika
faktorech – bandy hokej na škváře či plácku s tenisákem, ovládání
hokejky z ledního hokeje, široká
hráčská základna, relativně nízký
počet hráčů potřebných pro účast
v soutěži, takřka neomezený věkový záběr. Stačila parta nadšenců.
A bylo tomu tak i v Rudníku!
Historie není dlouhá, ale už
dost bohatá. Povídáme si nejen
o ní s Richardem Divišem st.
a Michalem Parasičem. Oba jsou
členy hráčského kádru, Richard
v brance je nejstarší v týmu a zákonitě rádce (ne trenér, prý ho
stejně neposlouchají a mužstvo
během zápasu koučuje „rada star-

ších“), Michal z obrany má navíc
na starosti organizační věci.
Bylo to v říjnu 2009, když jsme
si řekli, že zkusíme něco víc než
jenom si chodit zahrát do tělocvičny v rudnické škole. Lákaly
nás zápasy, mistráky, boje o body
a vítězství. Bylo nás kolem deseti,
koupili jsme si pořádné hokejky,
složili každý tisícovku zápisného na provoz v sezóně a šli na to.
S přihláškou do soutěže neregistrovaných HFL (nelze to brát jako
absolutní začátečníky a hráče
„kdo má čas“), hrají bývalí aktivní
ﬂorbalisté, hokejisté apod. Hostinnská ﬂorbalová liga se hraje
na taraﬂexovém povrchu městské
sportovní haly v Hostinném takřka pravidelně každou neděli od
listopadu do března, od prvního
kola po ﬁnále (nejlepší z play-off).
Florbal převzal řadu prvků
z ledního hokeje, ale jde svoji
cestou. Využívá toho, že je na
provoz i vybavení levnější, není
odkázaný na led, nepotřebuje
brzkou specializaci a dost těžkou
techniku správného bruslení,
profesionální trenérské zázemí,
může být brán jako druhý i třetí
(doplňkový) sport…
To je přesně náš případ. V šestnáctičlenném kádru tvoří drtivou
převahu fotbalisté, kteří mají
ﬂorbal jako více než zimní přípravu. Sestava na hřišti s brankami
160x115 cm je 1+5. Ochránce svatyně je bez hokejky a chytá v kleku,
chráněným územím je malé brankoviště, ale přes používání masky,
různých chráničů a vycpávek dostane za zápas pěkných pár ran,
bolí i prudké střely děrovaným míčkem. Ten začíná dráhu velice rychle, pak malinko zpomaluje a „plave“ ve vzduchu. Góly padají logicky
po chybách, v přesilovkách, po te-

čích, po trestném střílení. Florbal
není tak tvrdý, nehraje se tolik do
těla jako v hokeji. Mantinely mají
jen 40 cm a nejsou pevně zabudované. Přesto mají dva rozhodčí při
utkání dost práce. Vylučuje se na
dvě nebo pět minut, červená karta
znamená stop do konce utkání i na
příští mistrák.
Máme svoje stálé a hlučné fanoušky. Dovedeme je potěšit hrou
a dokážeme přidat i něco navíc.
Trochu nervy a emoce, trochu divadlo a show. Hlavně derby jsou dost
vypjatá. Na pokutách jsme zaplatili letos 700 Kč, je to další trest za
vyloučení apod. Spory se řeší hned
na hřišti, zcela výjimečně na policii,
pak po zápase s úsměvem u kiosku.
Soupeře chceme vždycky přestřílet,
ne ubránit utrápenou plichtu.
Hraje se na vítězství, z porážky
se nedělá velká tragédie (cílem
sportu je také „udělat si žízeň“),
o postup v případě neregistrovaných ani nejde. O kvalitě ale svědčí
fakt, že rudničtí hráli v přáteláku
s týmem třetí ﬂorbalové ligy vyrovnaný duel a prohráli až v závěru
těsně 4:7. Pro méně znalého diváka musíme uvést důležitou skutečnost – Rudník hraje vždy v zeleném. Náhradní sadu ani nemá.
Ta volba zelené byla z nouze
ctnost. Zjistili jsme si, jaké barvy nosí soupeři v HFL a chtěli

jsme se odlišit. Samozřejmě jsme
taky šetřili. Dresy mají potisk,
čísla a jmenovky hráčů (převažují přezdívky), jako logo a znak
slouží smějící se Krakonoš. Láďa
Medlík ho našel někde na půdě
a v dost dávné historii snad
zdobil klasické tovární nástěnky ROH v Secheze (dnes Avon).
Dresy oblékáme s respektem, ale
nastupujeme bez nacvičeného
rituálu, pokřiku nebo snad dokonce hymny. I když možná něco
z toho přijde. Střídáme hráče jak
to jde, někdy v celých pětkách.
Naše filozofie je jasná: kdo přijel, nastoupí, i když na pár minut. Svoji specifiku má poslední
třetina. Když jde do tuhého, tak
to stáhneme třeba na dvě pětky.
Nikdy nám nechybí chuť vyhrát.
A oslavy jsou bouřlivé!
Rudník vyhrál základní část
HFL a stal se favoritem na celkové prvenství v ročníku 2010-11.
Ale vyřazovací duely play-off
jsou jiná káva.
Soupiska týmu: Brankář –
Diviš, obrana – Jindra, Štemberka, Jech, Parasič, Sucháň, útok
– Hylmar, Šejnoha, Jindříšek,
Víšek, Medlík, Jebavý, bří Zemanové, Stránský, Holič
Václav Chadraba
Foto archív

RUDNIČTÍ ORIENTAČNÍ BĚŽCI ANI V ZIMĚ NEZAHÁLEJÍ
Je sice zima, ale orientační běžci už musí myslet na další sezónu
a proto i přes zimu pilně trénují.
Velká společná akce se konala již
na konci listopadu loňského roku.
Kdy se početná část oddílu vypravila na víkendové soustředění na
chatu Arniku v Modrém Dole.
Plánovaná náplň soustředění byla
pestrá: horský běh, turistika, běžky, společenské hry a zábava. Záleželo hlavně na počasí. Těsně před
plánovanou akcí, k radosti všech,
napadl první sníh. A tak běžci vyměnili běžecké boty za běžkařské
a byli mezi prvními kdo prošlapával stopy na hřebenech Krkonoš.
Hlavní náplní tréninků se tedy
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staly běžky a pro některé pěší turistika. Trénink probíhal dopoledne
i odpoledne. Vždy se účastníci rozdělili na skupinky podle výkonnosti. Večerní program tvořily většinou společenské hry a jiná zábava.
Nechyběl ani noční výlet „za hvězdičkami“ s výhledem na Černou
horu, noční sáňkování s čelovkou
a válení ve sněhu.
Celkově společný víkend splnil svoje očekávání, všichni jsme
si zalyžovali či jinak potrénovali,
nasbírali tak první zimní kilometry a užili si zábavu.
A protože nad Rudníkem
a okolí stále panuje zima, příprava na první jarní závody zdaleka

nekončí. V současnosti chodí
běžci trénovat každé úterý do
tělocvičny, čtvrtek většinou patří posilovně a ostatní dny podle

toho co příroda dovolí: běh nebo
běžky a v nepříznivém počasí plavání.
Za OB Jana Ulahelová

NOHEJBALOVÉ ZPRÁVY Z RUDNÍKA
Nohejbal, jak jsem měl možnost
poznat, je v Rudníku tradičním
a oblíbeným sportem. Napříč
generacemi se mu věnuje anebo
věnovalo nespočet hráčů. Samozřejmě, že vedle ostatních, většinových a organizovaným sportů, neměl nohejbal na růžích
ustláno. Chybělo mu potřebné
zázemí. Toto se změnilo v roce
2003. Tehdy parta sportovních
nadšenců vedených Jirkou Jebavým vybudovala svépomoci,
za přispění ﬁrmy Makro, vedle
Obecního úřadu dvě kvalitní
antuková hříště i s potřebným
zázemím.
To byl počátek pravidelných
nohejbalových setkávání. Otázkou času bylo, kdy se hráči budou
chtít poměřit s někým „od vedle“.
A tak první turnaj na sebe nenechal
dlouho čekat. Ten byl zorganizován
v roce 2004. Družstva, která se tohoto klání účastnila se pak stala

základem Ligy neregistrovaných
Trutnovska v nohejbale, kterou
o rok později zorganizovala parta
rudnických nohejbalových nadšenců. Turnaje pořádají členové
Nohejbalového oddílu Rudník ve
spolupráci s Clubem Partyzán (vinárnou). Liga neregistrovaných se
sestává ze série 5-6 turnajů, které
se sehrávají od května do září, tedy
každý měsíc jeden turnaj. Ligy se
průběžně účastní od 10 do 15 družstev z blízkého okolí, ale také přímo
z obce. Jmenovitě se jedná o družstva Suchovršic, Mladých Buků,
Hostinného, Čisté z Horek, Vrchlabí, Horní Branné a Trutnova.
Nutné je podotknou a zdůraznit, že se jedná o ligu neregistrovaných hráčů, avšak účastní se jí
bývalí vynikající aktivní hráči a dokonce i jedna žena. Jmenovitě se
jedná o hráčku Olinu Svobodovou,
která za svoji sportovní kariéru posbírala nespočet ocenění na republikové úrovni. Stejně tak je nutné

zmínit Romana Pytelu z Trutnova,
Frantu Svobodu z Dolního Dvora
nebo Michala Beránka z Hostinného. Máme se tedy od koho učit.
Zapomenout bychom však také
neměli na výborného hráče Jirku
Minaříka z Mladých Buků, který se
vydal cestou opačnou a v současné
době válí za Batňovice krajskou
soutěž. Velkým oživením byla pro
ligu účast družstva z Čisté u Horek. Část členů hraje registrovanou soutěž za Bílou Třemešnou
a se zbylými hráči se potkáváme na
amatérských turnajích.
Co říci k sportovní úrovni samotných rudnických hráčů. Léta
dřiny a odříkání, dále pak důkladné teoretické přípravy v Clubu do
ranních hodin se musela zákonitě
někde projevit. Zlepšil se úderový
rejstřík, taktéž taktická vyzrálost,
dokonce by se dalo i říct, že by se
vybraní hráči mohli poměřit s těmi
nejlepšími. Jen tak dál!!!
Na závěr by se slušelo připome-

nout vítěze jednotlivých ročníků:
nultý ročník rok 2005 KOBE, 2006
Římani z Trutnova, 2007 Mladé
Buky, 2008 Čistá, 2009 Pacoši
z Vrchlabí, 2010 Beránci (děda,
táta, syn 10 let) z Hostinného.
Poděkování patří členům oddílu
nohejbalu za spoluorganizaci ligy,
především pak Jardovi Brzákovi.
Letos proběhne sedmé pokračování Ligy neregistrovaných
Trutnovska, tímto bych chtěl pozvat všechny příznivce, aby se
přihlásili emailem na adrese partyzan@partyzan.info nebo na tel.
Zdeněk Šeda 608 969 289. Rádi
Vám zašleme propozice.
Tu nejdůležitější informaci jsem
si nechal na konec: dveře nohejbalového oddílu jsou otevřeny
pro všechny sportovní nadšence,
pokročilé i začátečníky, mladé
i zkušenější, kluky i holky. Každou
středu, pátek a neděli od 17:00
hod. si s námi můžete na hřišti
u Obecního úřadu Rudník kopnout. Rádi Vás přivítáme. Nohejbalu zdar!
Zdeněk Šeda

12. místo Jan Petržela, 37. místo
Tomáš Martínek.
Historicky nejlepšího výsledku
oddíl získal na Orlickém maratonu. Výsledky sobotního závodu
volnou techniku avizovaly stoupající výkonnost a umístění ve
svých kategoriích, dopadlo takto
na 4. místě Luboš Toman, 4. místo
Jan Petržela, 8. místo Pavel Petržela, 21. místo Tomáš Martínek,
46. Tomáš Lazák, na 47. Tomáš
Svoboda.
Zkušeností a precisností připravené lyže na nedělní klasiku
gradovaly v nejlepším umístění
v závodní činnosti oddílu na trati
25 km. Vyhrál jak absolutně, tak ve
své kategorii Jan Petržela, 4. místo
získal Pavel Petržela.
Vývoj a umístění v jednotlivých
závodech dává předzvěst slibného
výsledku v nejtěžším závodu této
sezony Krkonošské 70, který se
koná 19. března. Zde budeme mít
na trati 50 km dvě družstva. TJ –
Ski Rudník „A“ bude obhajovat ta
nevyšší podiová umístění a jsem

přesvědčen, že máme šanci získat
i to nejvyšší.
Těchto výborných výsledků
bychom nedosahovali nebýt podpory našich sponzorů, díky nim
je možné nakoupit vosky nejvyšší
kvality a konkurovat ostatním závodníkům.
Sponzoři a partneři oddílu jsou
Obec Rudník, Deus s.r.o., Tempo
Česko s.r.o., Asociace technických
sportů a činností Rudník, Aleš
Maloch a Josef Rudolf. Všem děkujeme a těšíme se na setkání při
vyhodnocení lyžařské sezóny.
TJ-Ski Rudník připravuje tyto
akce: lyžařské závody pro Základní školu, poslední mazání během
března, tradiční pochod Vella. Nebudou chybět ani jarní cyklovýlety
„na kole na hranici sněhu“, kachna
Kohoutov, na Kozákov a s Podkkrkonoškým cyklopasem za jeden
den. Plánuje se také o prázdninách
indiánský víkend pro děti s přespáním v týpí U křížku.
Jirka Taclík
a výkonný výbor TJ – Ski Rudník

ZIMA S TJ–SKI RUDNÍK
Již dlouho nepamatujeme
v Rudníku tak pěkné bílé vánoce.
Počasí i sněhové podmínky byly
ideální jak na procházky, tak na
vyjížďky na lyžích. V letošní zimní
sezoně jsme díky slíbeným ﬁnancím od Svazku obcí Horní Labe,
ﬁnančnímu daru Josefa Rudolfa
a dobré spolupráci s Obecním úřadem Rudník, udržovali lyžařské
tratě v plném rozsahu, včetně přilehlých obcí v délce 48 km. Správce tratí Radek Dostál svědomitě
připravuje tratě se dvěma stopami
hlavně ve sjezdech, aby nedocházelo k ohrožení míjejících se lyžníků.
Nové sezení U křížku, které
jsme před vánocemi předali k užívání veřejnosti, je hojně navštěvované občany nejen Rudníku
a všech věkových kategorií. Odpočinek po výstupu s překrásnými výhledy na vrcholové partie
Krkonoš a rudnického okolí zde
najdou pěší, lyžaři a v létě i cyklisti. První velkou premiéru si sezení
odbylo na Silvestra, kdy se zde sešlo 70 občanů tradičně vítat nový
rok. Nechyběla kotlíková polévka
a teplá rudnická Krkonošská medovina od ﬁrmy Apicor. Fotogaleii
najdete na www.skirudnik.wz.cz.
Většinou o víkendu jsme vyráželi
na různé lyžařské výlety jak na tratě v okolí Rudníka, tak do blízkého
i vzdáleného okolí jako například
tratě na Benecku, na Černé hoře,
ale i na osvětlené trati ve Vrchlabí
s možností umělého zasněžování,
která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Nejtěžšího výletu této

sezóny přejezd Jizerské hory a Krkonoše v délce 100 km, který pro
nás tradičně zajišťuje Jirka Svoboda se účastnilo deset členů. Sněhové podmínky v obou pohoří bylo
mimořádně výtečné. Dvoudenní
přejezd se startem v Liberci a s přespáním na Vosecké boudě se vydařil bez větších problémů a všichni
dojeli až do Rudníku na lyžích.
Zimní přípravu dorostenců
a dospělých vedl svědomitě trenér
Pavel Petržela. První prověrkou byl
mezinárodní závod Jizerská 50.
Výsledky byly nad očekávání výborné. Dlouholetý veterán tohoto
závodu Vladimír Srna ve své kategorií na trati 25km obsadil velice
pěkné 10. místo.
Pavel Petržela obsadil na trati
50km 128. místo a Dufková Alena
26. místo. Celkový počet účastníků
tohoto závodu cca 4000.
Další závod Jilemnická 50 se
konal z důvodu nedostatku sněhu
na Benecku. V sobotním závodu
na trati 25 km volným stylem se
umístili ve svých kategoriích na 7.
místě Luboš Toman, 8. místo Milan Rejmont, 12. místo Pavel Petržela, 13.místo Jan Petržela, 22.
místo Tomáš Martínek a 96. místo
dorostenec Tomáš Lazák. Nedělní
výsledky závodu klasickou technikou 13. místo Pavel Petržela,
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MATRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Duben: Dušková Miluše, Dubajová Helena, Imlaufová Agnesa, Dubský Jiří, Jirásková Lydia, Krůlová Ludmila
Květen: Sogelová Zdeňka, Čechmánková Olga
Červen: Strnadová Věra, Pavlatová Marie, Sogelová Adéla,
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Artur Dobiáš, Rozárka Valentová, Petr Polák, Vladimír Taclík
Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ
Václav Osinek, Jaroslav Fišer, Marie Horníková
Zachovejme tichou vzpomínku.
Věra Prouzová, matrika
STAV OBYVATELSTVA OBCE ZA ROK 2010:
Narození .........................................................................................22
Přistěhování....................................................................................62
Přestěhování v rámci obce ..............................................................52
Odstěhování ...................................................................................68
Úmrtí ..............................................................................................19
Obyvatel celkem k 31. 12. 2010 ...................................... 2172 občanů
↓ Z vítání občánků ze dne 20. 1. 2011 – zprava: Anna Taclíková,
Andrea Zahradníková, Pavel Sekerka a Kristýna Schejbalová.

TIP NA VÝLET
Březen – za kamna vlezem´… A když se jaro ohlásí sluníčkem
a slušnými silnicemi, můžeme vytáhnout odpočaté kolo a vyrazit.
Někdo rád sám, jiný s manželkou, další v partě. Všichni si kladou
otázku – kam? Pro začátek sezóny žádný velký náklad, ale zkušení
cykloturisté se nebojí kilometrů, ani kopečků. Pro Rudničáky i naplaveniny stěží vymyslíte zcela novou trasu, tak si dáme úvodem
jednu klasiku.
LES KRÁLOVSTVÍ
Poprvé jsem do tohoto koutu zavítal před lety
cestou do Dvora Králově a potom ještě párkrát
za houbami. Pokaždé to
bylo okouzlení z údolní
přehradní nádrže na řece
Labi. To není masivní betonový val, ale ﬁlmové kulisy pro natáčení pohádky.
Jedná se o celý soubor staveb v romantizujícím, pseudogotickém
stylu. Navíc je koruna hráze doplněna dvěma branami s ozdobnými
věžičkami a sídlo hrázného na pravém břehu dává vzpomenout na
menší kamenné hrady s jednou dominantní věží a s cimbuřím. Samotná hráz je oblouková, zděná z místního pískovce.
Někteří se podivují dosti svéráznému názvu, ale proč? Lesů je
všude kolem habaděj a jeden rozsáhlý historický komplex nese právě název Království, protože představuje zbytek starého hraničního
hvozdu. Ale můžete se setkat i s jinými názvy přehrady - Tešnovská
i Těšnovská nebo Bílá Třemešná. Nic to však nemění na kráse tohoto vodního díla, který má své obdivovatele už od dvacátých let
minulého století a představovalo svého času největší vodní nádrž
v celé České repiblice. Je zákonité, že od září 1958 je přehrada
i s elektrárnou zapsána jako nemovitá památka a od července 2010
je národní kulturní památkou.
Rudník a zpět – počet kilometrů přibližně třicet, terén středně
náročný. Doporučená trasa od Josefa Nováka (ročně 10 000 km na
kole): Rudník – Hostinné – Nové Zámky – Dolní Olešnice – Zadní
Mostek – Horní Brusnice – Bílá Třemešná – Přehrada – Nemojov
– Nové Zámky a domů v protisměru.
(aba)

KVÍZ
1) Kolikrát přejedete v Rudníku potok na silnici od
Lázní do Arnultovic?
a) 3x
b) 4x
c) 5x
2) Kolik napočítáte schodů od Arniky ke vchodu do
kostela sv. Václava?
a) šest
b) šestnáct
c) šestadvacet
3) Který český velikán spojil část života s Rudníkem?
a) K.H. Mácha
b) K.J. Erben
c) F.L. Čelakovský

Dne 22. 2. 2011 oslavila paní Marie Plecháčová nádherné sté
narozeniny. Zástupci obce měli tu čest být u toho. Usměvavá
babička nás přivítala v obývacím pokoji svého domku u pivovaru kde bylo připraveno pohoštění. V kruhu svých blízkých a obklopena květinami s námi paní Plecháčová příjemně poseděla
a přátelsky si popovídala.
Mně nezbývá nic jiného, než oslavenkyni popřát ještě mnoho
krásných let a slunných dnů na terase domku, kde tak ráda sedává.
Aleš Maloch, starosta
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5) Tipněte si nadmořskou výšku vyhlídky U křížku…
a) necelých 500m
b) přesně 500m
c) trochu přes 500m
6) Kolik měří (měřil) obvod kaštanu u stejnojmenné
restaurace?
a) více než 150 cm
b) více než 200 cm
c) více než 250 cm
Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c

VYJÍMEČNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

4) Kdy má zavírací den obchod COOP (Jednota) proti
Texlenu?
a) nemá
b)sobota
c)neděle

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis usnesení
z 2. jednání rady obce
dne 6. 12. 2010
RO schvaluje:
1a/2/201 – příspěvek ve výši 8.000
Kč, na celoroční činnost Klubu důchodců AVON, zastoupenému panem Rudolfem Štemberkem.
1d/2/2010 –příspěvek ve výši 3.000
Kč, na organizaci akce „Naučná přírodovědná
stezka“Mysliveckému
sdružení Janovice – Rudník, zastoupenému předsedou, panem Alešem
Bucharem.
1e/2/2010 – dar ve výši 10.000 Kč
2a/2/2010 – záměr obce odprodat
p.p.č. 4227/3 o výměře 110 m2 v k.ú.
Rudník
2b/2/2010 – záměr obce odprodat
p.p.č. 4227/2 o výměře 133 m2 v k.ú.
Rudník..
2c/2/2010 – záměr obce odprodat
část p.p.č. 251/3 o výměře cca 150
m2, v kat.úz. Rudník, za účelem rozšíření zázemí k RD.
2f/2/2010 – pronájem bytu č. 16
v Rudníku čp. 75 na dobu určitou do
31.12.2011.
2h/2/2010 – snížení nájmu z nebytového prostoru v čp. 51, Rudník – vinárna, za měsíce listopad a prosinec
2010 o 50 %.
2i/2/2010 – záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže v čp. 412,
Lázně Fořt.
4a/2/2010 – vnitřní směrnici č.
3/2010 – pokladní hotovost.
4b/2/2010 – schvaluje vnitřní směrnici č. 4 /2010– časové rozlišování
nákladů a výnosů
4c/2/2010 – přijmutí ﬁnančního
daru od Železářství– spotřební zboží Rudník s.r.o. ve výši 1.000 Kč,
Lubomír Srnský – truhlářství ve výši
1.000,–Kč, Václav Lhota – tesařství
ve výši 1.000 Kč, ECCE Lánov –ing.
Kálenský, ve výši 2.000 Kč.
6b/2/2010 – limit platby služebního mobilního telefonu ředitele ZŠ na
1.000 Kč/měsíc a zástupce ředitele
ZŠ na 500 Kč/měsíc
RO doporučuje:
2e/2/2010 – ZO schválit stanovisko
– souhlas obce Rudník jako vlastníka dotčených pozemků a souhlas se
stavbou ( s umístěním a provedením
stavby) „I/14 a II/325 Rudník, most
ev.č. 14–057“v kat. území Rudník,
dále pak nově budovaný malý přestupní autobusový terminál a nedílnou součástí celého projektu jsou
přeložky inženýrských sítí. Po dokončení, před kolaudací stavby bude
provedeno skutečné zaměření a předložen obci Rudník geometrický plán,

na jehož základě budou trvalé zábory
pozemků vykoupeny.
4d/2/2010 – ZO schválit rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015.
Výpis usnesení
z 3. jednání rady obce
dne 6. 1. 2011
RO schvaluje:
1a/3/2011 – pronájem části p.p.č.
678/4 o výměře cca 300 m2, k.ú.
Rudník k zahrádkářským účelům.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 2 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
1b/3/2011– pronájem části p.p.č.
574/1 o výměře cca 290 m2, k.ú.
Rudník k zahrádkářským účelům.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou za 2 Kč/m2/rok, ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29.10.2008.
1c/3/2011 – „Dodatek č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce nemovitostí č.
48/512/2008“, kterým se mění výměra u pozemků takto: stp.č. 621/2
o nové výměře 1349 m2 a poz.p.č.
524/2 o nové výměře 1666 m2, kat.
úz. Rudník.
1d/3/2011 – „Dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu nemovitosti č.
20/512/2008“, kterým se mění výměra u pozemku takto: stp.č. 443/3
o nové výměře 409 m2, zastavěná plocha a nádvoří, kat. úz. Rudník.
1e/3/2011 – „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene“ ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín
4, Teplická 874/8,za ﬁnanční náhradu 1.000 Kč včetně DPH, týkající se
přípojky k RD čp. 285 v Rudníku –
vlastník Sýkora Břetislav a Valentová
Lucie, jímž dojde k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy, dále vstup a vjezd na
nemovitost poz.p.č. 4112 v kat. území
Rudník, která je ve vlastnictví obce
Rudník. Dále předmětem smlouvy je
souhlas k umístění a k realizaci výše
uvedené stavby na dotčené nemovitosti.
1h/3/2011 – uzavření dohody
o splátkách na částku 7.200– Kč po
500 Kč měsíčně na účet obce od ledna
2011 do února 2012.
1j4/3/2011 – vzdání se práva pohledávky ve výši 900 Kč, vzniklé z povinnosti uhradit místní poplatek a vzdání se práva pohledávky ve výši 4.317
Kč vzniklé z povinnosti, uhradit nájemné za byt č. 7 v čp.414.
1k/3/2011 – cenu služby za využití
systému zavedeného obcí o nakládání
s KO, dle čl. I ods. 3 OZV č. 2/2006 ve
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výši 500 Kč + 20% DPH pro rok 2011.
1l/3/2011 – pronájem nebytového
prostoru (garáže) v č.p. 412 pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
1m/3/2011 –
záměry pronájmů
těchto nebytových prostor:
1)Nebytový prostor v č.p. 75
2)Nebytový prostor v č.p. 56
3) skladovací prostory (býv. prodejna
uzenin) v č.p. 406
4b/3/2011 –ﬁnanční příspěvek
z rozpočtu obce dle zásad č.2/2009
pro poskytování a čerpání veřejné
ﬁnanční podpory z rozpočtu obce
Rudník, SDH Arnultovice, zastoupenému starostkou SDH paní Čapovou,
ve výši 8.000,– na uspořádání kulturních akcí v KD Arnultovice.
4b/3/2011 –ﬁnanční příspěvek
z rozpočtu obce, na poskytování pečovatelské služby, Službám Dolní
Kalná, zřízených obcí Dolní Kalná,
zastoupeným Ing. Vendulou Horákovou, ve výši 5.000 Kč.
6b/3/2011 –vyplacení odměny řediteli základní a mateřské školy Rudník.
RO doporučuje:
2/3/2011 – ZO schválit Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení
povolené Ministerstvem ﬁnancí podle
jiného právního předpisu
4a/3/2011 – ZO schválit ﬁnanční
příspěvek Charitě Červený Kostelec,
zastoupené Ing.Mgr. Miroslavem
Wajsarem, na provozování pečovatelské služby na území obce Rudník, ve
výši 250.000 Kč.
RO bere na vědomí:
1i/3/2011 – zprávu mzdové účetní
o systému placení pojistného, dle § 7
ods. 2 zák. č. 589/1992 Sb.
RO pověřuje:
3b/3/2011 – projednáním obsahu
petice s dopravcem a s občany pana
Jaroslava Koderiče.
5/3/2011 – řízením majetkového odboru pana Lukáše Skalského s okamžitou platností.
1g/3/2011 – v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb. majetkový odbor
rozhodováním o uzavírání nájemních smluv na byty, a to z části,
a v tomto rozsahu:
– opakované uzavírání nájemních
smluv na byty na dobu určitou, se
stávajícími nájemníky, v případě, že si
řádně plní povinnosti nájemníka bytu.
RO ustanovuje:
3a/3/2011 – RO ustanovuje starostu
obce jako odpovědnou osobu za vyřízení petice ve věci problematiky autobusových spojů do Terezína.

Výpis usnesení
z 4. jednání rady obce
dne 19. 1. 2011
RO revokuje:
2a/4/2011– usnesení č. 2ch/71/10
ze dne 17.02.2010 v plném znění.
Nájemné do 31.07.2011 nadále činí
1,–Kč/m2.
RO doporučuje:
2b/4/2011 – ZO schválit odkoupení
od PF ČR podíl o velikosti 1/3 (výměra cca 3.166 m2), poz.p.č. 2822/5,
4246, 4280, 4291, 4292, 4306, 4317,
(jedná se vesměs o účelové komunikace), vše v kat. území Rudník za
cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.
1e3/4/2011– ZO schválit prodej
poz.p.č. 73 o výměře 687 m2, kat.úz.
Rudník za kupní cenu 103.001 Kč.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatelé pozemku.
2f/4/2011 – ZO ke schválení úpravy odměn neuvolněným členům ZO
v souladu s novelou nařízení vlády č.
37/2003 Sb. v této výši: čen RO 1406
Kč, předseda výboru 1235 Kč. Odměny pro členy ZO zůstávají ve stejné výši a to 510 Kč a členy výboru ve
výši 200 Kč.
2h/4/2011 – ZO ke schválení uzavření dohody o splátkách, na částku
80.713 Kč, po 1000 Kč měsíčně, hotově do pokladny MO OÚ Rudník,
počínaje lednem 2011 do zaplacení
celého dluhu.
2j/4/2011 – ZO schválit vyhlášení amnestie na poplatky z prodlení
u nájemníků, kteří celý svůj dluh na
nájemném z bytu uhradí nejpozději
do 30.06.2011.
3a/4/2011 – ZO schválit obecně
závaznou vyhlášku č. 2/0011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy
třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č.
3/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze
dne 27.09.2006, včetně změnových
obecně závazných vyhlášek č.1/2007
ze dne 26.06.2007 a č. 1/2009 ze
24.09.2009
3b/4/2011 – ZO schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místních
poplatcích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
č. 3/2003 ze dne 15.12.2003 a OZV č.
2/2009 ze dne 24.9.2009.
RO schvaluje:
2c/4/2011 – dodatek ke smlouvě
o nájmu pozemku a smlouvě o smlou-

PŘÍLOHA

vě budoucí na stp. č. 1188 o výměře
72 m2 a poz.p.č 1251/20 o výměře
1211 m2 v kat. území Rudník.
2e1/4/2011 – výpověď z nájemní
smlouvy na p.p.č. 73 k.ú.Rudník.
2g/4/2011 – výpověď z bytu v čp. 306
4a/4/2011 – materiální výpomoc
v hodnotě do 10 000 Kč
5/4/2011 – výběrovou komisy pro
výběr zhotovitele veřejné zakázky
malého rozsahu – výměna oken v čp
311, Rudník v tomto složení: členové
RO, p. Václav Lhota, p. Pavel Šmahel.
– text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů
RO pověřuje:
2d/4/2011 – starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu
vyústního objektu odpadního potrubí
z navržené ČOV u novostavby rodinného domu na pozemku p.p.č. 193
k.ú. Javorník v Krkonoších .
RO ukládá:
2i/4/2011 – majetkovému odboru
jednat s ﬁrmou ATTILA FINANCIAL
s.r.o..o dalších možnostech řešení
dlužné částky nájemníka.
Výpis usnesení
z 5. jednání rady obce
dne 1. 2. 2011
RO doporučuje:
2b/5/2011 – RO doporučuje ZO
schválit zhotovitelem zakázky malého rozsahu výměna oken v čp. 311,
Rudník společnost Proplast K s.r.o.,
Nové Město nad Metují.
RO schvaluje:
1a/5/2011 – RO schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostor v čp.75, Rudník na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíců.
1b/5/2011 – RO schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostor v čp.56, Rudník na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíců.
1c/5/2011 – RO schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostor v čp.406, Rudník na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíců.
1d/5/2011 – RO schvaluje pronájem
bytu č.15 v Rudník čp.75 na dobu neurčitou.
3a/5/2011 – RO schvaluje dodavatelem služeb technického dozoru
investora na akci „Energeticko – ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník“
pana Jaroslava Pertla, V Zátiší 465,
Vrchlabí za celkovou konečnou cenu
71.400,00Kč.
RO pověřuje:
3b/5/2011 – RO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Pertle, V Zátiší 465,
Vrchlabí, na dodávku služeb technického dozoru investora na akci „Ener-

geticko – ekologická opatření ZŠ/MŠ
Rudník“ za celkovou konečnou cenu
71.400,00 Kč.
Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce dne 03. února
2011
ZO schvaluje:
3a/2/2011 – ZO odkoupení od PF
ČR podíl o velikosti 1/3 (výměra cca
3.166 m2), poz.p.č. 2822/5, 4246,
4280, 4291, 4292, 4306, 4317, (jedná se vesměs o účelové komunikace), vše v kat. území Rudník za cenu
stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.
3b/2/2011 – stanovisko – souhlas
obce Rudník jako vlastníka dotčených pozemků a souhlas se stavbou
( s umístěním a provedením stavby)
„I/14 a II/325 Rudník, most ev.č.
14–057“v kat. území Rudník, dále
pak nově budovaný malý přestupní
autobusový terminál a nedílnou součástí celého projektu jsou přeložky
inženýrských sítí. Po dokončení, před
kolaudací stavby bude provedeno
skutečné zaměření a předložen obci
Rudník geometrický plán, na jehož
základě budou trvalé zábory pozemků vykoupeny.
3d/2/2011 – prodej poz.p.č. 73 o výměře 687 m2, kat. úz. Rudník za kupní
cenu 103.001 Kč. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatelé pozemku.
3e/2/2011 – nabídkovou cenu pro
prodej bytu č.1 v čp. 317, Rudník,
1+kk s příslušenstvím o velikosti 46
m2 a spoluvlastnického podílu 1/12
zděné kůlny na st. p.č. 495 k.ú.
Rudník a spoluvlastnického podílu
1/12 st.p. č. 495, k.ú. Rudník, ve výši
299.000 Kč.
3f/2/2011
vyhlášení amnestie
na poplatky z prodlení u nájemníků, kteří celý svůj dluh na nájemném z bytu uhradí nejpozději do
30.06.2011.
3g/2/2011 – uzavření dohody
o splátkách s panem na částku
80.713 Kč, po 1000 Kč měsíčně, hotově do pokladny MO OÚ Rudník,
počínaje lednem 2011 do zaplacení
celého dluhu.
3h1/2/2011 – ZO schvaluje ukončení smluvního vztahu k řadovému RD
čp. 551, Rudník, a to dohodou.
3h2/2/2011 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
na řadový RD čp. 551, Rudník, za
stejných podmínek.
4a/2/2011 – zařazení pozemku
p.p.č. 170/7, 170/8 a 173/5 k.ú. Arnultovice do ÚP jako pozemky pro
bydlení
6/2/2011 – ukončení mandátní
smlouvy uzavřené mezi obcí Rudník
a Oblastní charitou Červený Kostelec na poskytování pečovatelské
služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
v platném znění a s ní souvisejících
činností v objektu Domu s pečo-
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vatelskou službou a v terénu dle
uzavřených Smluv o podmínkách
poskytování terénní pečovatelské
služby, v souladu s článkem 6 odst. 1
této mandátní smlouvy.
7a/2/2011 – dotaci Oblastní charitě Červený Kostelec, zastoupené
Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem ve
výši 125.000,00 Kč pro charitativní
pečovatelskou službu v obci Rudník
DO 30.06.2011
7b/2/2011 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6/2010.Tímto opatřením se příjmy zvyšují o 8.000,00Kč
a výdaje se snižují o 15.500,00 Kč.
Finanční prostředky na běžných
účtech se snižují o 7.500,00Kč.
7c/2/2011 – ZO schvaluje úpravy
odměn neuvolněným členům ZO
v souladu s novelou nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. v této výši: čen RO
1406 Kč, předseda výboru 1235 Kč.
Odměny pro členy ZO zůstávají ve
stejné výši a to 510 Kč a členy výboru
ve výši 200 Kč.
8a/2/2011 – ZO schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č.1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
ﬁnancí podle jiného právního předpisu, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 2/2005 ze dne 9. 5. 2005
8c/2/2011 – ZO schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č.3/2011 o místních poplatcích, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.3/2003 ze dne 15.12.2003
a obecně závazná vyhláška č. 2/2009
ze dne 24.09.2009.
9a1/2/2011–1: ZO schvaluje navýšení ceny díla, dle smlouvy o dílo
ze dne 03.11.2010, uzavřenou
se společností Valc s.r.o. Hradec
Králové IČ: 45537151 na provedení díla „Energeticko–ekologická
opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnu v Rudníku, o částku
33.263,12 Kč bez DPH z důvodu
navýšení rozsahu prací o výměnu 6
ks plastových oken v bytě školníka
dle cenové nabídky zhotovitel ze
dne 13.01.2011.
9a4/2/2011–1: ZO schvaluje navýšení ceny díla, dle smlouvy o dílo
ze dne 03.11.2010, uzavřenou se
společností Valc s.r.o. Hradec Králové IČ: 45537151 na provedení díla
„Energeticko–ekologická opatření
na budově ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnu v Rudníku, o částku 466.203,77
Kč bez DPH z důvodu navýšení rozsahu prací o zateplení železobetonové desky dle cenové nabídky zhotovitel ze dne 13.01.2011
9b1/2/2011 – ZO schvaluje dodavatelem stavební zakázky malého
rozsahu „ výměna stavebních otvorů
v čp. 311, Rudník „ společnost Proplast K s.r.o., Nové Město nad Metují, IČ: 25950231 za celkovou cenu
544.547,00 Kč bez DPH
10a/2/2011 – ZO schvaluje plán
činnosti kontrolního výboru pro rok
2011.

ZO pověřuje:
9a1/2/2011–2: ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke
smlouvě o dílo na akci „energeticko–
ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník
a kuchyně s jídelnou Rudníku“, se
společností Valc s.r.o Hradec Králové, IČ: 45537151, kterým dojde k navýšení ceny díla o částku 33.263,12
Kč bez DPH, z důvodu navýšení rozsahu prací o výměnu 6 ks plastových
oken v bytě školníka dle cenové nabídky zhotovitel ze dne 13.01.2011.
9a4/2/2011–2: ZO pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke
smlouvě o dílo na akci „energeticko–
ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník
a kuchyně s jídelnou Rudníku“, se
společností Valc s.r.o Hradec Králové, IČ: 45537151, kterým dojde k navýšení ceny díla o částku 466.203,77
Kč bez DPH, z důvodu navýšení rozsahu prací o zateplení železobetonové desky v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitel ze dne 13.01.2011
9b2/2/2011 – starostu obce podpisem smlouvy o dílo na dodávku
a montáž stavební zakázky malého
rozsahu „výměna stavebních otvorů
v čp. 311, Rudník“ za celkovou cenu
544.547,00Kč bez DPH se společností Proplast K s.r.o., Nové Město
nad Metují, IČ: 25950231
ZO odkládá:
4b/2/2011 – ZO odkládá rozhodnutí ve věci změny územního plánu
p z důvodu umístění zemědělské
usedlosti farma pro chov koní a ovcí
s provozním zázemím a 1 bytem na
p.p.č. 4414 k.ú. Rudník do vyřešení
vlastnických vztahů k předmětné pozemkové parcele.
8b/2/2011 –ZO odkládá projednání
obecně závazné vyhlášky č.2/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadu, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 3/2006ze dne
27.09.2006, obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 26.06.2007
a obecně závazná vyhláška č.1/2009
ze dne 24.09.2009, do dopracování
článku čl 6, odst. 1), písm.e),této
vyhlášky, tak aby byl zamezen dvojí
výklad.
9a3/2/2011– ZO odkládá rozhodnutí ve věci navýšení rozsahu prací
o výměnu plastových oken sklepních, na akci „energeticko–ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník a kuchyně s jídelnou Rudníku.
ZO souhlasí:
5a/2/2011 – ZO souhlasí se zřízením autobusové linky č. spoje
690860/10 z Terezína v pracovní dny
v 6.50 hod ve veřejném zájmu.
5b/2/2011 – ZO souhlasí se zavedením veřejné autobusové dopravy
v neděli na trase Hostinné – Rudník
za úplatu do 20.000,00 Kč/rok.
pro RN připravil Jiří Jirásek,
tajemník OÚ
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