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Také si občas kladete otázku, jaký asi bude Rudník za
10 nebo 15 let? Máte nápady, co by v naší obci nemělo
chybět a co by naopak mělo zmizet? Chcete konkrétně
a účinně ovlivnit podobu a další vývoj naší obce? Pak
využijte jedinečné příležitosti – veřejné diskuze občanů o budoucnosti Rudníku, jejíž výstupy budou zapracovány do závazných dokumentů, kterými se bude
obec při plánování své budoucnosti řídit.

Výzva občanům
k zapojení do veřejné
diskuse o budoucnosti
obce

V

ážení spoluobčané, rozhodnutím zastupitelstva obce se do půlroční práce pustil
přípravný výbor pro veřejnou debatu. Ta
vyvrcholí setkáním občanů 21.–22. října v nově
zrekonstruované základní škole. Naším velkým
přáním je, aby se nás sešlo co nejvíce – od dětí až
po seniory.
Je to i první velká šance pro všechny „kecaly
a šťouraly“, kteří při zlatavém moku v hospůdkách
zatím jen tlachají o činnosti/nečinnosti a směřování obce. Právě takové lidi, co se nebojí (nebo
bojí?) říci svůj názor, potřebujeme na veřejné debatě. Vždy ne všechny nápady od piva jsou úplně
špatné, je ale potřeba je říci těm správným lidem
ve správný čas.
Závěry z veřejné debaty budou použity pro
zpracování Strategického plánu, jenž se stane
klíčovým řídícím dokumentem prezentujícím cílená opatření zaměřená k rozvoji obce. Několik let
slýcháváme, že obec neumí čerpat dotace. Možná,
že je čerpat neumí, ale ona hlavně neví, na co by
je měla čerpat. Říkáte si, že to zní hodně divně?
Ano, zní, ale není-li zpracován určitý dokument
obsahující výhledový plán rozvoje obce s konkrétními požadavky, je obtížné dotace čerpat. Myslíte
si, že někdo bude dávat peníze někam, kde neplánují nebo nemají jasno o své budoucnosti? Není
žádným tajemstvím, že peněz ve státním rozpočtu
ubývá, a že ani Evropská unie na tom není o moc
lépe. Máme tady jednu z posledních šancí si sáhnout na nabízené granty a dotace, které však jsou
přidělovány jen na smysluplné věci.
A proto využijte své možnosti aktivně ovlivnit tvář a funkčnost obce, v níž žijete, pracujete
nebo trávíte svůj volný čas. Řekněte nebo ukažte nám, co chcete změnit, předložte své návrhy
řešení! Žádný nápad, dokonce ani výkřik, nebude zatracen, ale bude se s ním pracovat.
Za přípravný výbor
Jirka Stuchlík
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pátek 21. 10. → 1730–2100
sobota 22. 10. → 900–1500

Základní škola Rudník
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V

ážení sousedé, opět se
Vám dostává do rukou
další číslo našeho čtvrtletníku, tentokrát číslo podzimní.
Léto, jestli vůbec nějaké bylo,
nám uteklo, prázdniny jsou minulostí. Děti se vracejí do školy.
Tentokrát se nevracejí do staré
šedé budovy, ale do školy oděné v novém barevném kabátě,
s novými okny. V době uzávěrky
tohoto čísla byla dokončena budova druhého stupně a průchod
spojující školu a tělocvičnu. Celá
škola bude hotova koncem roku.
Finance slíbené ze státního fondu
životního prostředí jisté ještě stále nemáme, tudíž akci financujeme z vlastních zdrojů a stále děláme vše proto, abychom dotaci
získali. Na škole jsme nechali nainstalovat monitorovací kamery,
které sledují prostor okolo celého
jejího obvodu. Od tohoto kroku si
slibujeme prevenci vzniku škod
na majetku, které se zde velice
často objevují, ať už ničení fasády
a školního zařízení obecně, tak
i nerespektování dopravní značky
a vjíždění na pozemky školy.
Od 1. září je na silnici pod školou směrem od Hostinného nainstalován informativní měřič rychlosti s kamerou. Od tohoto kroku
zase čekáme zvýšení bezpečnosti
dětí při cestě do i ze školy.
Další větší investiční akcí,
která se během léta v obci rozjela, bylo zajištění statiky budovy
pošty. Stavba už byla v žalostném
stavu a zásah byl nezbytný.
Kdo z Vás se okolo pošty pohybuje, určitě si všiml, že na
zahradě vyrostl dětský koutek
s hradem, příbyly skluzavky
a trampolína. Nové vybavení
vzniklo z iniciativy některých zastupitelů a dobrovolníků z naší
obce. Jsem moc rád, že se najdou
lidé, kterým není lhostejné, jak
a kde tráví děti svůj volný čas.
V budování dětských hřišť chceme pokračovat i na jiných místech v Rudníku.
Dále bych chtěl Vás, kterým
není jedno, kam by měl Rudník
směřovat v následujících deseti
letech, pozvat na veřejnou debatu
o budoucnosti obce. Bude se konat v prostorách školy o víkendu
21.–22. října. Bližší informace
najdete na stránkách těchto novin a na obvyklých místech v obci.
Na závěr mi dovolte popřát
Vám všem příjemné podzimní
dny.
Aleš Maloch
starosta
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Přehled investičních akcí
1 Dokončená rekonstrukce WC na obecním úřadě
Tuto akci jsme zmiňovali již
v minulém vydání RN a byla
dokončena v nasmlouvaném
termínu do 3. 6. 2011. Hodnocení oproti původnímu stavu sociálního zázemí nechám
na každém z vás. Následně
bylo ještě na chodbě položeno nové linoleum a proběhlo
částečné vymalování chodby. Věřím, že současný stav
odpovídá roku 2011, což se
o předchozím sociálním zařízení říct nedalo…
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Statické zajištění č. p.
56 – budova pošty a MO
Jedná se o zásah do této
nemovitosti, který bohužel
nepřinese žádný efekt týkající se vzhledu, ale spíše
nutnost. Zhruba během
čtyřletého sledování, kdy
byly zhotoveny kontrolní
sondy, musel statik konstatovat pohyb budovy a tím
se zvětšující trhliny nejen
zvenčí, ale i uvnitř. Aby se
praskliny již nezvětšovaly,
je nutné provést statické
zajištění dle projektové dokumentace. Výběrové řízení
vyhrála firma C&W consulting s.r.o., Kyselova 1185/2,
182 00 Praha 8. a to v ceně
cca 259 000 Kč včetně DPH.
V letošním roce probíhá první etapa, která spočívá v objemu prací zvenčí. Během ní
se pravděpodobně přišlo na
hlavní příčinu „sedání budovy“. Mohla by být v absenci
překladů nad okny, která se
kdysi vyměnila za špaletová. Příští rok by měla proběhnout druhá etapa, jež se
zaměří na vnitřní zajištění
trhlin. Pokud se nevyskytnou další překvapení, měla
by být realizace první etapy
ukončena dle smlouvy o dílo
do konce tohoto září.

3 Akce ZŠ – Energetickoúsporná opatření ZŠ
I tuto akci jsme již zmiňovali
v minulém čísle RN. Jak jste se
mohli na vlastní oči přesvědčit,
tak druhý stupeň ZŠ je prakticky
hotov. Bylo demontováno lešení, které se přemístílo na první
stupeň. Tam jsou již kompletně
vyměněna okna. Zároveň probíhají práce na jídelně a tělocvičně.
Na ní se realizuje nová střecha.
Bohužel, neustále se potýkáme
s výkazy prací a materiálu, které
projekt neřešil nebo nemohl řešit. Nebyla na ně přiznána dotace, a tudíž v zadání být nemohly,
ale které bylo potřeba zároveň

s touto akcí udělat. Na vyžádání ředitele byl na ZŠ nainstalován kamerový systém. Materiál
z něho získaný bude případně
sloužit i potřebám Policie ČR.
Věříme, že kamery pomohou
odradit od nekalé činnosti mnohé „umělce“ se spreji, neukázněné řidiče ignorující zákazové
značky i výtržníky, kteří si občas
před školou dávají dostaveníčko.
Doufáme, že počasí bude přát
rekonstrukci i nadále a proměna
základní školy se bude líbit všem
našim občanům.
Lukáš Skalský
technik majetkového odboru
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Přezkoumání hospodaření obce
Každá obec v České republice
musí mít podle platné legislativy
stanoven systém vnitřní kontroly.
Obce nad 15 000 obyvatel mají
útvar (odbor) vnitřního auditu,
který nezávisle systematicky kontroluje jednotlivé činnosti v rámci obecního (městského) úřadu
a podléhá přímo starostovi. Naše
obec má systém vnitřní kontroly
zajištěn prostřednictvím směrnice o vnitřní kontrole, kontrolním
výborem zastupitelstva obce a od
roku 2011 i nezávislým auditorem
společností ON-OK Libina s.r.o.,
která nahrazuje útvar vnitřního
auditu. Vlastní hospodaření obce
pak ještě podléhá přezkoumaní
hospodaření obce za uplynulý
kalendářní rok podle § 42 záko-

na o obcích. Obec může požádat
o přezkoumání hospodaření krajský úřad a nebo přezkoumání zadat auditorské společnosti. Obec
Rudník již několik let využívá služeb společnosti O – CONSULT.
Přezkoumání
hospodaření
obce Rudník za rok 2010 bylo
ukončeno výrokem auditora podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. :
Při přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku
obce Rudník za rok 2010 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.
Součástí dopisu vedení obce
od nezávislého auditora byla doporučení a návrhy, které nejsou
pro zastupitelstvo a vedení obce
závazné, ale jejich respektování
by mělo zlepšit činnosti v dalším

období. Výsledky přezkoumání mají zásadní vliv na úspěšnost při žádosti o dotace.
Neustále se zvyšující požadavky orgánů státní správy na
obce, neúměrně zatěžují administrativu obecních úřadů.
Bohužel tomu již neodpovídají
neustále klesající finanční příjmy obcí. Obecní úřady se musí
s nárůstem administrativy
vyrovnat, v mnoha případech
prostřednictvím poradenských
společností. Pokud však bude
tento trend nadále pokračovat,
může dojít i k zániku malých
obcí. Je otázkou, zda to není
i záměr.
Jiří Jirásek
tajemník

Sběrné místo obce Rudník
V říjnu 2011 dojde k podpisu
smlouvy na zpětný odběr elektrozařízení s f. ELEKTROWIN
a na zpětný odběr světelných
zdrojů s f. EKOLAMP.
Podpisem těchto smluv zlepšíme systém zpětného odběru
elektrozařízení, získáme paušální
platbu + bonusy za sebrané elektrozařízení a odpadne platba za
odvoz a manipulaci. Jsme povinni zajistit místo zpětného odběru,
řádně zabezpečené a zajistit třídění a evidenci sebraných elektrozařízení.
Z tohoto důvodu dojde i k reorganizaci sběrného místa.
Sběrné místo slouží pouze pro
fyzické osoby trvale žijící na území obce a občany vlastnící na ka-

Otvírací doba sběrného místa se od 1. 10. 2011
prodlouží o dvě hodiny denně a to
po-pá 7:00–9:00 hod., ostatní provozní doba zůstává
stejná středa 16:00–19:00 hod. (letní období)
a 14:00–17:00 hod. (zimní období),
sobota 9:00–11:00 hod.
tastru obce rekreační objekt. Pro
zabezpečení této podmínky bude
obsluha kontrolovat občanský
průkaz a vést evidenci o odevzdaném odpadu. Do objektu sběrného místa se bude moci vjíždět jednotlivě a jen na vyzvání obsluhy.

Co lze na sběrné místo odevzdávat:
použité světelné zdroje (zářivky, výbojky)
pneumatiky (bez disků)
nebezpečný odpad (barvy, ředidla, oleje, plechovky a textilie znečištěné těmito látkami)
elektrotechnická zařízení (lednice, mrazáky
televize, počítače, pračky, sporáky, kuch. spotřebiče, hračky, vysavače, atd. - vše kompletní
včetně všech součástí)
železo (trubky, tyče, dráty, plechovky, výrobky

Doufáme, že všechna opatření povedou ke zlepšení
prostředí sběrného místa
a k Vaší vetší spokojenosti.
Uvítáme Vaše náměty a připomínky týkající se této problematiky.

obsahující železné kovy např. staré kotle, plyn.
sporáky, jízdní kola, atd.)
objemný odpad (starý nábytek-jen rozebraný,
koberce, linolea, lakované dřevo, dřevotříska)
dřevo ( větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo, trámy, desky, atd.
- vše bez kování a hřebíků)
Co nelze na sběrném místě odevzdat:
stavební sutě, trávu a bioodpad

Volné byty v Domě s pečovatelskou službou v Rudníku
V Domě s pečovatelskou službou se v současné době nachází 4 volné byty,
jeden dvoupokojový, jeden bezbarierový a dva jednopokojové.
Zájemci o tyto bytyx se mohou přihlásit na tel. 499440281 nebo se osobně dostavit na OÚ –
majetkový odbor (budova pošty), kde jim budou sděleny další podrobnosti.
Podmínkou pro přijetí do DPS je soběstačnost, minimální věk 65 let nebo invalidní důchod.

Deset otázek pro
Inž. ladislava
Šrajera

Letos v červnu oslavil krásné životní jubileum 80 let a stal se nejstarším zastupitelem
v Královéhradeckém kraji.
Vzpomenete si na své první zvolení do obecního zastupitelstva?
Prvně jsem byl zvolen v roce 1994 za starostování pana Vojáčka.
Jak se Vám pracuje s mladšími kolegy
v zastupitelstvu?
Je pravda, že nám po volbách zastupitelstvo
dost omládlo. Najednou mi připadá, že nás
je tam na práci více. I přesto některé mladé
nechápu, kde berou tu jistotu v rozhodovaní
bez zkušeností.
Co Vás zatím nejvíce zaskočilo v roli zastupitele?
Zaskočí mě každé rozhodnutí bez přípravy,
tzn. takové, které neplánovaně vznikne na
zasedání a je okamžitě přijato.
Jak hodnotíte nové vedení obce s ročním
odstupem po komunálních volbách?
Je vidět, že pan starosta se snaží, ačkoli
všichni víme, že předvolební ideály se pak
v praxi těžko uvádějí v život.
Několik let jste se staral o obecní hospodaření a byl předsedou finančního výboru. Je
složité hospodařit s obecními penězi?
Já jsem vždy s obecními financemi nakládal
jako s vlastními. Prostě jsem hospodařil
šetrně, neboť dobře vím, že peníze se těžko
získávají, ale rychle se rozkutálí.
Co si představujete pod výrazem dobrý
zastupitel?
Takový, který má aktivní přístup k problémům obce, je otevřený v jejich řešení.
Zkrátka nestranný, rozhodný člověk, který
má všeobecný přehled.
Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější
problém, který Rudník trápí?
Jednoznačně „Osmnáctibytovky“, jejichž
problém se řeší již několik let bezvýsledně.
Následně stavba obecní kanalizace.
Které místo v Rudníku a v blízkém okolí
máte nejraději a proč?
Nemohu jednoznačně říct, které konkrétně
preferuji, je jich více. Nejsem sice rodák
z Rudníku, ale k srdci mi přirostla například
trasa z Hostinného na Čermnou a lom
v Arnultovicích.
Jak trávíte svůj volný čas ?
Jako většině důchodců moc volného času
mi nezbývá. Věnuji se zahrádce, houbaření
a luštění křížovek.
Spousta lidí nás upozorňuje na chybu ve
Vašem titulu Inž.. Jak to tedy je?
Mám na vysokoškolském diplomu napsánu
zkratku Inž., tak ji tak používám.
Za RN se ptal Jirka Stuchlík
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Dlužné nájemné
Povinnost platit nájemné patří
mezi základní povinnosti, které nájemce z nájemního vztahu
má. Podle občanského zákoníku už nezaplacení nájemného
za dobu 3 měsíců představuje
hrubé porušení povinností z nájemního vztahu. Pronajímatel
z tohoto důvodu může dát nájemci z nájmu bytu výpověď a to
i bez přivolení soudu. Důležité
je, že do doby těchto 3 měsíců se
započítávají kalendářní měsíce,
které nejdou po sobě.
Postup proti neplatičům
Při nezaplacení částky měsíčního nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, následuje písemná
upomínka majitele bytu nájemci.
Pokud nejsou zaplaceny tři měsíční částky za nájemné a služby,
případně není v termínu uhrazeno roční vyúčtování za poskytované služby, následuje výpověď z nájmu bytu, s tříměsíční výpovědní
lhůtou daná pronajímatelem.
U nájemců, kteří mají smlouvu
na dobu určitou je také možnost,
že s nimi v případě problémů
s placením nájemného a služeb,
nebude uzavřena nová nájemní
smlouva a tudíž budou muset nájemní byt opustit.
Dlužné nájemné bude po dlužnících vymáháno soudně a to i za
období, kdy již byt užívají protiprávně, po výpovědi či skončení
nájemní smlouvy.
Při nepředání bytu po skončení nájemní smlouvy či výpovědní
lhůty následuje okamžité podání
návrhu k soudu na soudní vyklizení bytu – exekuci.

Poplatek z prodlení
při neplacení nájemného z bytu
Mnoho lidí si stále neuvědomuje jak i nevelký dluh může
díky tomuto poplatku narůst.
Například nájemník dlužil několik let, platil nepravidelně až
došlo k soudnímu vymáhání, po
doplacení dluhu mu naskočil poplatek z prodlení ve výši 120 000
Kč, nebo nájemník dluží 10 400
Kč a poplatek z prodlení k dnešnímu dni činí 12 449 Kč, další
případ, nájemník dluží 3 700
Kč (zde také došlo k soudnímu
vymáhání) splácí nepravidelně
a poplatek už dnes činní 16 900
Kč. Pokud dojde k soudnímu
vymáhání musí se k tomuto poplatku přičíst ještě soudní případně i exekuční poplatky, které
jsou také značně vysoké. Sami si
proto spočítejte, zda se vyplatí
neplatit.
Poplatek z prodlení
Poplatek z prodlení, dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., činí 2,5
promile dlužné částky za každý
den prodlení, nejméně však 25 Kč
za každý i započatý měsíc prodlení. Výše tohoto poplatku se počítá
až po doplacení celého dluhu.
Příklady:
dluh: 1000 Kč → popl. z prodlení
za den: 1000 x 0,0025 = 2,5 Kč →
→ za měsíc: 2,5 x 30 = 75 Kč
dluh: 2000 Kč → 2000 x 0,0025
= 5 Kč → 5 x 30 = 150 Kč
dluh: 5000 Kč → 5000 x 0,0025
= 12,5 Kč → 12,5 x 30 = 375 Kč
dluh: 10 000 Kč → 10000 x 0,0025
= 25 Kč → 25 x 30 = 750 Kč

obecní knihovna
V naší obci Rudník funguje už mnoho let
místní knihovna. Je umístěna v prvním patře
Domu s pečovatelskou službou.

Každé úterý od 15:30 do 18:30 hod.
je otevřena pro všechny občany.
V současné době navštěvují knihovnu převážně dospělí čtenáři.
Velmi bychom si přáli, aby i naše mládež našla znovu cestu ke knize.
Pamatuji dobu, kdy jsme v naší knihovně registrovali více než 100
dětských čtenářů. Pokrok jde stále vpřed, děti dávají určitě přednost
internetu a televizi. O výhodách získávání informací z internetu
není pochyb, kniha ale stále zůstává nezastupiteným zdrojem a přínosem pro kvalitu řeči, vyjadřování a umění komunikovat.
V knihovně má každý možnost vybrat si knihu podle svého
zájmu: beletrie různých žánrů pro děti i dospělé, knihy naučné
a časopisy Vlasta, Svět motorů, Epocha a ABC. Dvakrát ročně
vypůjčujeme z knihovny v Trutnově přibližně 200 svazků v doplňovacím souboru, čímž se k našim čtenářům dostane více nově
vydaných knih. Zveme všechny, kteří si v dnešní uspěchané
době rádi odpočinou u dobré knihy - jste u nás vítáni!
Jana Levínská
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Sociální podpora

(na co máte nárok a kde a jak žádat)
Sociální podpora se dělí na:
1) státní sociální podporu
2) pomoc v hmotné nouzi
1

STÁTNÍ
SOCIÁLNÍ PODPORA
Dávky:
> přídavek na dítě
> rodičovský příspěvek
> sociální příspěvek (jen u rodin se
zdravotně postiženým členem)
> příspěvek na bydlení
> porodné
> pohřebné
> dávky pěstounské péče
> příspěvek na úhradu potřeb dítěte (pouze pro dítě v pěstounské péči)
> odměna pěstouna
> příspěvek při převzetí dítěte
> příspěvek na zakoupení motorového vozidla (pro pěstouna,
který má v péči nejméně 4 děti)
O tyto dávky můžete žádat na
kontaktním místě úřadu práce
(Hostinné B. Němcové), vyplněním tiskopisu, který obdržíte
na kontaktním místě nebo ho
naleznete na internetových stránkách
(http://forms.mpsv.cz/
sspforms/).

2 POMOC
V HMOTNÉ NOUZI
Dávky:
> příspěvek na živobytí
> doplatek na bydlení
> mimořádná okamžitá pomoc

Žádosti o tyto dávky se podávají na sociálním odboru pověřeného obecního úřadu v Hostinném
na předepsaném tiskopisu, který
je k dispozici na pověřeném obecním úřadě nebo ho lze nalézt na
internetových stránkách http://
portal.mpsv.cz/.
Všechny tyto dávky jsou závislé na životním a existenčním minimu žadatele, jejich
výši i výpočet naleznete na
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (http://
www.mpsv.cz/), stejně jako
podmínky pro čerpání dávek
a dalších podrobností. Potřebné informace Vám podají
i pracovnice kontaktního místa v Hostinném, soc. odboru
OÚ v Hostinném i majetkového odboru OÚ v Rudníku.

Třídíme odpad
Stále více našich občanů si uvědomuje, jak je důležité třídit
odpady. Proto se i u nás počet
kontejnerů na tříděný odpad neustále navyšuje. K dnešnímu dni
máme na území obce 15 stanovišť
se 42 kontejnery. Přes veškerou
snahu se však někdy stane, že nevíme, kam s tím...?
Malá nápověda:
> CD nosiče – směsný odpad
> CD – plastový obal – kontejner na plasty
> Elektrotechnika (počítače, televize, kuch. spotřebiče, atd.) – prodejce nebo sběrný dvůr
> Drobná elekrotechnika – sběrný dvůr nebo červený kontejner
(sídliště Terezín a Leopoldov)
> Chemikálie motorové oleje a barvy – sběrný dvůr. POZOR, jde
o NEBEZPEČNÝ ODPAD!!
> Plasty plastové sáčky a tašky (igelity) – kontejner na plasty
> Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadla – směsný komunál
> Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliniková víčka, alobal – ve větším množství sběrný dvůr nebo kovošrot, v menším množství směsný odpad
> Léky – lékárna
> Oblečení – Charita Hostinné
> Pneumatiky – prodejce nebo sběrný dvůr
> Polystyren pěnový – kontejner na plasty
> Železný šrot – kovošrot nebo sběrný dvůr
> Autovraky – určená autovrakoviště, některé části do kovošrotu
> Stavební sutě – f. ENVISTONE, spol. s r. o., pob. Vrchlabí ul. Lánovská (u jatek) tel. 777 810 392

kronika

S AVONEM DO INDIE
Přibližně před deseti lety začala firma Avon Automotive
společné podnikání s indickou
Gold Seal. Výroba je zaměřená
na chladící hadice pro automobilky sídlící v Asii a Austrálii
s největšími objemy pro značky
Ford a Nissan. Nově založená
společnost má sídlo v Damanu, městě 180 km severně od
velkoměsta Mumbai, dříve
Bombai. Do konce roku 2010
pracovala firma Avon – Gold
Seal převážně na jednu směnu, ale letos přešla na tři směny. Nedostatek zaškolených
pracovníků, vysoká absence,
nízká produktivita, špatná
preventivní údržba, výpadky
energií, nezkušenost managementu – to v součtu vedlo k vel-

kým problémům s dodávkami.
Vedení firmy proto požádalo
Avon Rudník o technologickou
a manažerskou pomoc. Tým
našich pracovníků se v Indii
pravidelně střídá ve dvoutýdenních cyklech. Že se nejedná
o dovolenou či rekreaci svědčí
fakt, že se pracuje v prostředí
nad 50 °C, 12 hodin od pondělí do soboty, v neděli osm.
Pomoc v Indii zajišťují Richard
Toman, Michal Parasič, Vladimír Holič a Pavel Svoboda.
Zajímavá zkušenost, zajímavé
povídání.
Vaše první reakce na výzvu vedení
společnosti?
Nikdo nás nenutil, nebyl to
pracovní příkaz. Naše odpověď

byla – jsme ochotni, proč ne. Už
jsme poznali provozy v Americe
i v Evropě, tak poznáme také Indii. Ano, jedeme do neznáma, ale
když to firma potřebuje, balíme…

většina kluků a zase ruka v ruce.
Našinec si něco myslí… ale ne, to
je prý jen výraz upřímného přátelství. Jiná země, jiný mrav, jiná
mentalita.

Jaká je Indie?
Odpověď není jednoduchá.
Nejsme turisté, nevyhledáváme
památky, netestujeme přímořská
střediska a pláže, nefotografujeme krásná místa. Letiště, taxi,
hotel, taxi, fabrika. Z Damanu
do Rudníku je to přes 6000 km
a více než 22 hodin cesty. Daman
je na severu, jedna velká špína
(nejenom moře a řeky), smetiště, zápach. Šokem jsou děti:
špinavé, v hadrech, žebrající…
Hororem provoz na silnicích.
Nejdůležitější je troubení, jedna motorka uveze celou rodinu.
Čas nemá sílu, počítejte předem
a vždy se zpožděním. Necestujte
v noci, není to bezpečné. Dávejte
si pozor na krádeže, neměňte peníze mimo banky – a rupie nikdo
nechce. Tak tři procenta nejbohatších žije jako v pohádce, ale
zbytek…

Jako dítě jsem znal ze zoo indického slona, z kuchyně indický
čaj a z televize indický pozemní
hokej…
Někdo má to štěstí, že vidí slona hned první den pobytu u dálnice, ale spíše všude stáda krav
a smečky psů. Čajové plantáže
jsou asi v jiném kraji, k pití množství druhů. Pokud jde o sport
bezkonkurenčně vládne kriket.
Kluci to hrají všude, televize vysílá výhradně kriket na několika
kanálech, a když se utkají Indové
ve finále mistrovství světa v derby
se Srí Lankou, tak státní svátek.“

Jací jsou Indové?
Každé hodnocení je zobecňující a nepřesné. Ani pracovití,
ani líní, spíše přátelští, ale záleží
na postavení. Docela tolerantní,
když mají hned pět náboženství,
ale ženy ani nevědí, co je to nějaká rovnoprávnost. Rodiče (hlavně otec) řídí dcerám život, noviny
jsou plné vdavek chtiv ých inzerátů, ideálem je pár – krásná dívka
a bohatý muž.
Chlapi jdou z práce a drží se
za ruce, na diskotékách drtivá

Vraťme se do továrny, do kanceláří, do výroby…
Šéfové a dělníci – to jsou dva
různé světy. Ti první sedí v kancelářích – bílé košile, nažehlené
kalhoty. Ti druzí v hadrech a bosi
v provozu, kde je horko jako
v pekle. Ti první se diví, proč se
v průběhu pracovního dne klidně
i ušpiníme. Těm druhým musíš
stát za zadkem, tlačit na ně. A co
je naučíš, tak za dva dny bez dozoru hodí za hlavu. Přednost má
sběr manga, rybolov. Na tom
se dá vydělat, ne 5000 rupií (asi
2000 Kč) za měsíc jako ve fabrice.
Odskočí si – a pak klidně přijdou
na směnu, nic se neděje. Pak se
divte 30% odpadu. Ale začíná to
u hlavy!
Naučili jste je něco českého mimo
továrnu?
Točit (vlastně nalévat) pivo.
Vzhledem ke špatné vodě se pije
pouze lahvové pivo. To lili do
sklenice, jak je napadlo. Tak jsme
jim ukázali, jak se dělá hladinka
pěkně po skle.
Co vozíte do Indie jako dárky
a domů jako suvenýry?
Tam jak komu. Evropanům
třeba utopence nebo klobásy,
domácím čokoládu, bonbony.
Nepijí totiž alkohol, nejedí maso
(tabu je vepřové). A zpátky domů
koření, omáčky, čaje, ale i pivo
nebo cigarety. Pro holky šatičky,
tašky, korále, ruční práce všech
oborů. Úspěch mají i sloni z nejrůznějších materiálů.
Vaše mise s letošním rokem nejspíše skončí. S jakým výsledkem?
Je to boj s větrnými mlýny
a závod na dlouhou trať. Snad ve
všech zemích, kde jsme byli služebně, bychom dokázali žít. V Indii ne, tak nejvýš tři týdny…
Ptal se Václav Chadraba
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Z pera kronikáře
Krakonoš – dobrý duch našich hor
Krakonoš nebo též Rýbrcoul je bájný duch hor, který
v různých podobách chrání
celé Krkonoše před chamtivými hledači pokladů, pytláky
a dalšími nenechavci. Víte, že
Krakonoš střeží naše nejvyšší
hory už 450 let? První zmínka
o Krakonošovi se ve starých
kronikách váže k roku 1561.
Krakonošovo království je
opravdu krásné. Malý výlet do
něj můžete podniknout spolu s námi koncem listopadu
v DPS v Rudníku, kde bude
připravena výstava, která Vám
zodpoví otázku „Kdo jsi Krakonoši?“
To, že Krakonoš je vládcem
našich nejvyšších hor Krkonoš,
ví snad každé malé dítě. Vládne
laskavě a spravedlivě. Bylo o něm
napsáno mnoho bájí a pohádek.
Zkusím k tomu přidat ještě jednu, a to z naší současnosti.
Tento příběh se stal o prázdninách. Konečně odezněly jarní
povodně a lidé se těšili, jak v létě
dají za tepla a sluníčka vše do pořádku. Ale co to? Začátek léta byl
více jak nešťastný. Pršelo, pršelo
a pršelo.
„Co se to s tím počasím děje?“,
ptali se lidé. I pamětníci kroutili hlavami: „Toto dlouho nepa-

matujeme. “ Nejinak tomu bylo
i v Krkonoších. Lilo a lilo. Děti,
ač měly prázdniny, nemohly ani
ven, o koupání nemluvě. Seděly
doma u pohádek, až se jednoho
dne kluk, jménem Honzík, dočetl
o Krakonošovi. „Co kdybych za
tím Krakonošem došel a zeptal
se ho, proč je v létě tak ošklivo?“
Třeba by nám pomohl. Brzy ráno
nazul holinky, oblékl pláštěnku,
do batůžku přihodil oplatku a vyrazil na nedaleké Rýchory hledat
Krakonoše. Za celou dobu nikoho
nepotkal. Kdo by také v takovém
nečase bloudil po horách! Jak
tak škobrtá po kamenech notně
unavený, napadlo ho, že na Krakonoše zavolá, jako volaly děti
pod vodopádem v Adršpašských
skalách. Už přešel i Rýchorskou
boudu a u studánky volal: „Krakonoši, Krakonoši!“ Začal foukat
vítr, nebe se ještě více zatáhlo,
až se z toho Honzíkovi začal tajit
dech. Kolem studánky se objevila
mlha a z ní vystoupil Krakonoš.
Byl veliký, převeliký a Honzík se
tak bál, že si sedl do bláta. „Proč
mě voláš, človíčku? Jestli nemáš
pořádný důvod, tak si mě nežádej!“ hřímal vládce hor. Honzík
vykoktal své přání hezkého počasí pro všechny děti a nohy se mu
u toho klepaly. Když Krakonoš
viděl tu hromádku neštěstí, usmál

tvrze, hrady a zámky v našem okolí
A že jich je. Pojďte, navštivme v připravovaném seriálu některá
z nich. Nahlédněme do jejich historie, odhalme roušku tajemství, která ukrývají ve svých zdech či v útržcích starých kronik.
Začněme hrádkem, jehož jméno je postříbřeno. A víte proč?
Silberštejn, zvaný i Břecštejn
(v osadě Hrádeček, nedaleko
Vlčic)
Počátky hrádku Brecštejn patří
do roku 1056. Začal jej stavět urozený pan Wolf Ulstadt, pocházející od Kolína nad Rýnem. Sloužil
u knížete Břetislava (1034–1055)
jako písař. V roce 1055 se ujal vlády Břetislavův syn Spytihněv. Ten
vyhlásil, že všichni Němci musejí
do tří let pod ztrátou hrdla odejít
z Čech. Vyhnal tak i svou vlastní
matku (z pověstí známá Jitka).
Čechy opouštěl i pan Ulstadt.
Měl však štěstí. Na cestě z Prahy
do Vratislavi potkává u Trutnova
skupinu německých uprchlíků
- horníků, kteří se ze zoufalství
nabízejí, že budou pracovat třeba jen za kus chleba. Ulstadt po
dohodě s panem z Trautenberku
vysílá horníky do hor. Čtvrtého
6

dne mu přinesli stříbrnou rudu.
Ulstadt v místě nálezu otevřel
výnosný stříbrný důl. Horníkům
zaplatil
dobrou
mzdu, obdaroval
trutnovský kostel,
knížeti Spytihněvovi poslal darem
stolní náčiní z ryzího stříbra. Kníže měl z daru velikou radost. Panu
Ulstadtovi udělil
nový erb s černým
klínem v červeném poli a změnil
mu jméno na Silberstein. Vyslechl
i přání nově jmenovaného šlechtice a zrušil své
vyhlášení. Němci se mohli vracet
do Čech a zde svobodně pobývat.
Stříbro z krkonošských hor pak

se a pravil: „Za tvoji odvahu se
pokusím s tím něco udělat, ale to
víš, sám nemohu. Musím se sejít
s ostatními vládci, jako je Rampušák, Muhu, Praděd, Radegast
a Kačenka. Sejdeme se a uvidíme.
Teď se seber a utíkej domů, rodiče
si o tebe už dělají starost a maminka chce běžet na policii. Teď
se zatočím, abys měl signál a honem zavolej mobilem domů, že
jsi v pořádku, ale o našem setkání
pomlč. “ Jak pravil, tak udělal.
Jako vládce nejvyšších hor měl
Krakonoš pověření svolat sjezd
vládců všech českých hor. Ti se
poradili a rozhodli se, že lidé už
byli dost potrestáni za věčnou nespokojenost s počasím a společnými silami přivolali letní počasí.
Aby všem nahradili červencové
ošklivo, tak navrch přidali nevídané babí léto. Byla to nádhera,
slunce svítilo, ač září, na nebi ani
mráčku a teplo na koupání. To by

ovšem nesměli být lidé, aby se jim
opět něco nelíbilo. Tu bylo moc
sucho, nerostou houby a kdesi, cosi. Opět nespokojenost.
Vládcům došla trpělivost. Teď už
nemohl jít Honzík prosit Krakonoše na Rýchory, protože ten se
schoval ve své zahrádce daleko
v Krkonoších. Maminka Honzíka
hlídala jako oko v hlavě, aby zase
nikam nezmizel a nemusela se
o něho bát. Co teď bude dál? To
nikdo neví. Dokud se lidé nespokojí s tím, jak vládci hor zařídili,
dají jim po čase zase vědět. Mám
vážné obavy, že lidem bude ještě
dlouho trvat, než se poučí a vládci hor jim ještě několikrát ukáží,
kdo je tu pánem a hned tak se od
nikoho nedají přemluvit.

dlouhý čas putovalo na knížecí
stolec.
Od 2. poloviny 14. století se na
Trutnovsku připomíná rytířský
rod Zilvárů , jejichž majetek na
počátku 15. století vzrostl takovou měrou, že si nedaleko svých
sídel Pilníkova a Vlčic vystavěli na
strmé skále, v místech zaniklého
hrádku Stein, nevelký hrad. Ve
spodní části byly
obnoveny sklepy,
v severním křídle
zřízeno několik
pokojů, v jižní části pak pěkný suchý
sklep. Na samém
vrchu skály hrádek
přecházel
v nápadnou dřevěnou nadstavbu.
V této podobě prameny hrad Břecštejn (Brettstein
– prkenný hrad)
poprvé
uvádějí
roku 1455. Na počátku 16. století mění své jméno na Silberštejn,
podle německého tvaru rodového
jména Zilvárů. V 2. polovině 16.

století však Zilvárové přenášejí
své sídlo z obtížně přístupného
hradu na nově vybudovanou tvrz
v nedalekých Vlčicích. Hrádek
zpustl. Jeden z majitelů Adam
Zilvar se aktivně účastnil stavovského povstání roku 1618. Po Bílé
hoře byl odsouzen ke ztrátě dvou
třetin svého majetku, v jehož výčtu je uvedeno panství Vlčice s již
zchátralým hrádkem.
Šlechtický predikát „Silberštejn“ však nezanikl. Rakouský císař jej uděluje v roce 1794 úspěšnému obchodníkovi s plátnem
a přízí baronu Janu Františku
Theerovi. Theerové využívají hrádek Silberštejn jen v letních měsících. Prohnilou dřevěnou nadstavbu na vrchu skály nahrazují
roku 1797 pohodlným osmihranným altánkem. Odpočívali v lahodném chládku ztepilých buků,
těšíce se půvabnými vyhlídkami
k obřím horám i do údolí.
A takové přírodní kouzlo tu
setrvalo dodnes. Čeká i na vás.
Stačí se k hrádku vypravit. Co
říkáte?
Stanislav Wajsar

Simona Schwaningerová

Ohlédnutí za Svatováclavskými slavnostmi 24.–25. 9. 2O11
Oslava svátku svatého Václava,
patrona rudnického kostela, byla
zahájena slavnostním příjezdem
šlechtice Hannibala z Valdštejna,
který své rudnické panství navštívil po dlouhých 400 letech a se
svou družinou přenesl návštěvníky alespoň na chvíli do období renesance. Poté se program rozběhl
naplno: Děti si mohly vyzkoušet
svou zručnost v řemeslných dílnách nebo si jen tak zadovádět
na obří skluzavce a na lanovce,
dospělí obdivovali a ochutnávali
výrobky svých šikovných sousedů. Jídla i pití bylo dost, počasí
nádherné. Na podiu se vystřídalo
pět hudebních kapel (Pizizubky,
Black Jack, Tlupa tlap, Cémur
Šámur, Benjaming Band) a milým zpestřením bylo vystoupení
rudnických dětí. Velkému zájmu
se těšila i výstava archivních materiálů k historii obce a přednáška Františka Jiráska o sejfských
evangelících. Vaše hojná účast,
neustávající ani v chladných nočních hodinách zpříjemněných
ohňovou show , nás velmi mile
překvapila a potěšila.
Nedělní program se odehrával
v kostele sv. Václava . Odpoledne
nám tuto významnou památku
představila kunsthistorička Marta Žídková a večer opanoval y její
prostory spirituály v osobitém
podání zpěvačky Ireny Budweiserové.
Na obnovu křtitelnice (na fotografii) z roku 1607 bylo vybráno
6 201 Kč. Všem, kteří přispěli,
patří velký dík. Zrestaurovanou křtitelnici představíme na
Svatováclavských slavnostech

příští rok, urozený pan Hannibal
z Valdštejna bude mít radost.
Těšíme se na viděnou!
Děkujeme sponzorům akce
a všem, kteří se organizačně na
přípravě slavností podíleli.
Sponzoři: Kooperativa pojišťovna, a.s., Avon automotive a.s.
Rudník, Proplast – K s.r.o. Nové
Město nad Metují, Repare Trutnov s.r.o., Klub Partyzán Rudník,
MZ Liberec a.s., Antonín Mach –
Rudník, Jiří Taclík – Rudník, Aleš
Maloch – Rudník.
Více fotografií a video na
www.rudnik.cz
Připomínáme ještě, že keramická mozaika z kachlů, které jste na
téma „Moje obec“ při slavnostech
vytvořili, bude odhalena na veřejné debatě o budoucnosti obce
21.–22. 10. Jste srdečně zváni!
Olga Hájková

Zvonička na Bolkově
Dne 26. 6. 2011 se nám podařilo kompletně dokončit dřevěnou zvoničku dle dobové
fotografie z roku 1934 na původním místě v Bolkově.
Je opatřena zvonem, takže zážitek je nejen vizuální, ale i zvukový. Byly provedeny úplné terénní
úpravy okolí, včetně zasetí trávy
i osazení dřevěné lavičky v bezprostřední blízkosti konstrukce s výhledem k Černé Hoře. Vztyčení
konstrukce na sanovaném základě
bylo provedeno 30. 10. 2010. V jarních měsících tohoto roku byly
vyrobeny šindele, jimi pobita střecha, provedeno dřevěné opláštění
horní části, usazení zvonu, včetně
terénních úprav a zhotovení lavičky. Všechny letošní práce uskutečnili nadšení členové občanského
sdružení Přátelé Bolkova ze svých

prostředků s vynaložením mnoha
hodin náročné práce a s úžasným
pochopením a nekonečnou trpělivostí svých manželek.
K Bolkovské cestě
Děkuji Miroslavu Baraníkovi,
Jaroslavu Janovskému, Jiřímu
Řezáčovi, Lubošovi Housovi za
rozvezení štěrku v dolní části Bolkova u pomníku padlých a nad
hospodou p. Birtuse. Prohloubení a zprovoznění stružek bylo
také nesmírně potřebné. Využití
mechanizace vodosprávy bylo
úžasné !!!
Dále díky všem, kteří si již cesty
a stružky v blízkosti svých nemovitostí opravili a štěrkodrť poskytnutou obcí rozvezli.
Lubomír Jíra
jednatel o. s. Přátelé Bolkova
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Den otců, aneb pivní pětiboj
Krásnou slunnou sobotu dne
16.7.2011 se konal historicky
první ročník pivního pětiboje
v naší obci.
Sportovně kulturní den začal v 9.00 prezencí účastníků.
V 10.00 hod. následovalo oficiální zahájení moderátorem Slávkem Šmídem a ukázka vystoupení tanečnic Zumby. V 11.00 byla
vylosována dvoučlenná družstva
soutěžících a klání mohla začít.
První disciplínou byl odvoz kamaráda na kolečku – po odstartování si jeden člen družstva sedl na
stavební kolečko a druhý po odstartování vypil pivo, kamaráda
odvezl na předem označené místo, tam se vyměnili, pivo vypil pasažér a předchozího řidiče dovezl
zpět. Rozhodoval celkový čas. Po
vystřídání všech 12 družstev se
šlo k druhé disciplíně – hod kládou. Tam bylo bodování jednoduché – kdo dohodí nejdále.
Třetí disciplínou byl tzv. moták. Tady šlo o udržení rovnováhy.
Po odstartování se soutěžící opřel
o násadu stojící palice a desetkrát
se otočil okolo své osy a běžel si
ke stolu pro pivo. Byli jsme svědky neuvěřitelných kaskadérských
pádů a kreací . Disciplína byla
na čas. Čtvrtá soutěž nesla název plížením vpřed. Soutěžící byl
upoután do bungeejampingové
vesty s pružným lanem a naboso
po mokré folii se plazil co nejdále,
aby do země zapíchl dřevěný kolík. Následně se vzdálenost měřila pásmem a opět se bodovala
vzdálenost. Poslední část pětiboje
spočívala ve slalomu s plným sudem piva na čas.
Po skončení klání se všichni
přesunuli před OÚ, kde pokračoval program vystoupením Zumby. Zahrát a zpříjemnit odpoledne
nám přijel Vrchlabský dixilend.

V přestávce jejich vystoupení
proběhla ještě jedna disciplína
mimo soutěž a to tzv.rybolov.
Do připraveného napuštěného
bazénku se vypustily 4 akvarijní rybičky a rybolov mohl začít,
ale pouze holýma rukama a kdo
rybičku donesl, vyhrál pečeného
pstruha. Nutno podotknout, že
akvarijní rybičky zůstaly bez úhony a dostaly nové dětské majitele.
Dále proběhla dobročinná
aukce na podporu výstavby dětských hřišť v naší obci. Dražilo se
různé zboží od sušičky na prádlo,
myčku nádobí, výletu na Moravu,
puzzle atd. Vybralo se krásných
9 300 Kč. Všem dražitelům opravdu moc děkujeme za jejich štědrost a smysl pro humor. Peníze co
nejdříve proměníme za nějakou
houpačku nebo prolézačku pro
děti. V přestávce Dixilendu ještě
proběhlo vyhlášení pořadí umístění v pětiboji. Celkovým vítězem
se stal Jan Šimůnek. Gratulujeme
a těšíme se na obhajobu příští rok.
Den pokračoval doprovodným
programem, který nám přivezli
sponzoři: Pojišťovna Generali,
M&M Reality, Modrá pyramida
Komerční banky, Pivovar Olivětín
Večer ještě vystoupily kapely
Vysertesenato band a Sklepmasters.
Akce byla vnímána jako velice zdařilá a mně nezbývá nic
jiného než upřímně poděkovat
všem, bez jejichž pomoci by se
den otců uspořádat nepodařilo.
Patří mezi ně sdružení DOMOV
pro náš Rudník, Jirka Taclík, Jirka Jirásek, Markéta Malochová,
Lenka Hloušková, pánové z údržby obce, Club Partyzán Rudník.
Dana Malochová, Štěpánka Sedláčková a další, na které jsem neúmyslně zapomněl.
Aleš Maloch

Posezení s Jilemničankou
O prosluněném nedělním odpoledni 28. srpna rozezvučela
prostor před OÚ kapela Jilemničanka pod vedením Jaroslava
Kubáta. Pozvání Obce Rudník

na sousedské posezení s dechovkou využilo na 50 převážně starších občanů.
Olga Hájková

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group je druhou největší pojišťovnou v České
republice. Je univerzální pojišťovnou, která
nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro
klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké průmyslové
firmy. Kooperativa je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.
V rámci soutěže Banka roku získala Kooperativa 1. místo v kategorii
„Pojišťovna roku 2010“ a v anketě Zlatá koruna 2. místo v kategorii
„Životní pojištění roku 2010“ za produkt Perspektiva.
Program pro občany Vaší obce
Vaše obec je pojištěna u Kooperativy. V rámci naší obchodní spolupráce jsme připravili program výhod pro občany Vaší obce.
Všichni občané Vaší obce mají možnost sjednat níže uvedené druhy
majetkového pojištění se
slevou až 25%:
» pojištění domácnosti
» pojištění rodinného domu
» pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM
» pojištění bytu nebo bytového domu
» pojištění rekreační budovy
Dále klienti, kteří mají uzavřené povinné ručení u Kooperativy
mohou čerpat další slevy:
» jednorázová sleva v hodnotě 250,- Kč na majetkové pojištění
» zvýhodněné úrazové pojištění (sazba 7UO) se slevou až 83%
» jednorázová sleva na cestovní pojištění Kolumbus Abonent pro pojištění léčebných výloh v zahraničí v hodnotě 400,- Kč/os a pojištění
léčebných výloh v zahraničí a pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu v hodnotě 600,-Kč/os
Kontaktujte nás a my Vám rádi vypracujeme nezávaznou nabídku
a poskytneme kompletní informace:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, kancelář Vrchlabí, Krkonošská 153, 543 01 Vrchlabí.
Kontaktní osoba: Barbora Kopecká, pojišťovací poradce, mobil:
605 187 298, e-mail: bkopecka@koop.cz.
inzerce
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Zprávy ze základní školy
V rudnické základní a mateřské
škole se od 1. září rozběhl nový
školní rok. Pro zajímavost trochu
statistiky: ZŠ letos navštěvuje
173 žáků v 9 třídách, do nové 1.
třídy nastoupilo 26 žáčků. Do
MŠ je přijato 54 dětí ve 2 odděleních po 27 a kapacita školky je
tak plně obsazena na povolené
maximum. Zaměstnanců školy je
celkem 28, z toho je 19 pedagogů
a 9 správních zaměstnanců. Jsme
tedy poměrně velká organizace,
která se stará o vzdělání, výchovu
a stravování 227 dětí ve věku 3-15
let. Základní ideou naší práce je
vytvářet co nejlepší podmínky pro
vzdělávání žáků, rozvíjet jejich talent a zájmy, připravit je co nejlépe
na budoucí profesní i osobní život.
Chceme co nejvíce spolupracovat s rodiči a všemi místními
organizacemi. Toto vše je obsaženo v našem Školním vzdělávacím
programu „Škola pro všechny“
i v myšlence „rodinné školy“ , kde
se navzájem dobře znají a spolupracují všichni žáci, rodiče i zaměstnanci školy.
Na začátku nového školního
roku žáky i rodiče čekalo mnoho
překvapení a novinek. Především
došlo k velké přestavbě na budově školy. V rámci projektu energetických úspor podporovaného
EU a Ministerstvem životního
prostředí a po proběhlém energetickém auditu byla ve škole
vyměněna všechna okna a vstupní dveře, byla zateplena střecha
tělocvičny a postupně je zateplována fasáda všech školních

budov. V letošním roce bychom
tedy měli určitě ušetřit nemalou
část finančních prostředků na
vytápění školy ( v roce 2010 bylo
za plyn vydáno 700 tis Kč ). Další
velmi důležitou stránkou všech
těchto prací je samozřejmě i zlepšení estetického vzhledu školy.
S opravou fasády se také muselo
vyřešit i mnoho dalších dodělávek a problémů – svody dešťové
vody, hromosvody, dlažby a střešní krytiny. Všechny hlavní práce
by měly být hotovy do konce října
letošního roku. Dokončení drobnějších prací bude probíhat ještě
v příštím roce.
Z důvodu ochrany školního
majetku, dodržování dopravních
předpisů i dalších bezpečnostních pravidel byl na škole vybudován kamerový systém. Dle
zákona o ochraně osobních dat
jsme povinni informovat všechny
občany Rudníku, že tento kamerový systém pracuje se záznamovým zařízením, a proto máme
zaznamenán veškerý pohyb osob
i dopravních prostředků okolo
školy. Tyto záznamy mohou být
použity jako důkazní materiál,
například pro Policii ČR. V souvislosti s dokončováním všech
stavebních prací, dodržování dopravních pravidel a hlavně z důvodu bezpečnosti žáků žádáme
všechny rodiče o parkování automobilů na kruhovém parkovišti
u školy a nezajíždění před hlavní
vchod do školy. Dopravní značky
a zábrany budou brzy osazeny
a padesát ušetřených metrů urči-

tě nestojí za případný úraz dítěte
a řešení dopravního přestupku.
Z evropských fondů „Peníze
do škol “ jsme o prázdninách za
více než 500 tis Kč vybudovali
novou učebnu přírodních věd.
Kromě úplné stavební rekonstrukce je nová učebna určená
především pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu. Je vybavena
moderní interaktivní tabulí, rozvody vody, plynu i elektřiny a novým nábytkem.
Dále jsme nová okna na jižní
straně školy doplnili novými žaluziemi (80 tis Kč), dokončena byla
i modernizace počítačové učebny.
V příštím roce připravujeme
další investice do modernizace
školních budov, pozemků a po-

řizování nových školních pomůcek. Všechny tyto práce totiž
směřují k datu 7. a 8. září 2012.
V tento termín budeme ve škole
slavit 50. výročí otevření nové
školní budovy. Připravujeme
velký dvoudenní program a setkání všech absolventů a učitelů
rudnické školy. Školu bychom
rádi ukázali jako moderní, udržované a funkční centrum vzdělávání, sportu i kultury naší obce.
Za spolupráci v budování školy
musím velmi poděkovat všem
zaměstnancům Obecního úřadu
Rudník.
Mgr. Pavel Petržela
ředitel školy

Líná mládež? (2)
Dokončení z minulého čísla
Rudnických novin...
Můžeme se pokusit o revoltu.
Paradoxně ne mladí proti starým,
ale naopak. Rodiče mohou přijít
ze zaměstnání a „fláknout“ sebou
k televizi. Mohou chroupat brambůrky a nestarat se o přípravu večeře. Nakonec by nebylo co vařit,
protože nikdo nenakoupil a neumyl nádobí od včerejška. Protože
je dost času na placení účtů, může
se stát, že po pár zapomenutých
platbách líných rodičů nám odstřihnou elektřinu a ani na telku
se už nepodíváme. Budeme myslet na naše pohodlí, na naše zájmy a ostatní nás zajímat nebude.
Sedneme si k počítači, připojíme
na Facebook a budeme nesmyslně tlachat do půlnoci s kolegy
o seriálových postavách. Bude to
pohoda, klídek a relax. Nikoho
nebudeme „prudit“, nikdo nebu-

de „prudit“ nás a všichni budeme
jako v ráji.
Vzpomněla jsem si na film
Perný den. Film o Beatles z roku
1964. Tam Paulův dědeček povídá Ringovi: „ Co to děláš, už zase
ležíš v knihách? Žiješ vymyšlený
svět z knih a zabíjíš tím tvůj vlastní opravdový život!“ Jak krásné
pro dnešní dobu, jen místo knihy
dosaďte notebook.
A nevyžádaná rada na závěr?
Rodiče, nelamte děti, když víte, že
ony stejně nemohou jinak. Takovou dobu jsme jim připravili a nabídli, a oni ji proto tak žijí. Děti,
nemyslete jen na sebe a uvědomte
si, že nic kolem Vás není samozřejmé, nevzniklo to samo od sebe a je
to důsledek něčí práce a cílevědomosti. Podejme si ruce, zkusme si
porozumět. Snad nám ta vyspělá
civilizace ještě pár let vydrží.
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harmonogram školního roku 2O11/2O12
1. 9. 2011................................................. zahájení školního roku
28. 9. 2011............................................................... státní svátek
28. 10. 2011............................................................. státní svátek
26. – 27. 10. 2011........................................ podzimní prázdniny
17. 11. 2011............................................................. státní svátek
23. 12. 2011 – 2. 1. 2012.................................vánoční prázdniny
31. 1. 2012......................................................... konec 1. pololetí
3. 2. 2012...................................................... pololetní prázdniny
12. – 18. 3. 2012..................................................jarní prázdniny
5. – 6. 4. 2012...........................................velikonoční prázdniny
9. 4. 2012......................................................velikonoční pondělí
1. 5. a 8. 5. 2012....................................................... státní svátek
29. 6. 2012......................................................... konec 2. pololetí
30. 6. – 2. 9. 2012.............................................. hlavní prázdniny

Simona Schwaningerová
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18 kluků + 1 holka = jedenáctka vítězů
Přijde vám to jako
divná matematika? A přece má tato rovnice
svoji logiku. Na jedné straně
je soupiska družstva starších
žáků FC TJ Avon Rudník a na
druhé připomenutí konečné tabulky jejich mistrovské
soutěže v ročníku 2010/2011.
První místo, 61 bodů, skóre
107:16. Už před posledním kolem bylo rozhodnuto a oslavy
mohly začít.
Ve fotbale je číslo 11 magické už tím, že právě tolik pobíhá
hráčů jednoho každého týmu při
zahajovacím hvizdu rozhodčího.
Těžko říci jak v kolébce fotbalu
v Albionu (Anglii) na tu jedenáctku přišli, jinak starý kontinent
počítá spíše na desítky. Ať tak či
tak – otázek na trenéra mistrovského týmu Pavla Gašpara je nutně těch symbolických jedenáct.
Trenére, kolik lidí v Rudníku
ví o prvenství fotbalových žáků
v soutěži?
„Řekl bych, že tak třetina.
Určitě rodiče, příznivci fotbalu,
vedení klubu, sponzoři. Další
se to mohli dozvědět, když jsme
projížděli obcí. Bylo nás vidět
i slyšet. Až do ochraptění.“
Kdy jste začal věřit v konečné
vítězství?
„Po nervy drásajícím boji s Bílou Třemešnou (2:1), naším největším rivalem.“
V jeden čas řidič mikrobusu,
trenér, psycholog, zdravotník,
rozhodčí… není toho trochu
„Herní systém i sestava se první bod. Já to teď vidím jako
moc?
„Je. Ale co by člověk neudělal měnily podle soupeře. Abychom výzvu – na jaře už chceme stačit
pro lásku k fotbalu a pro ty malé, udrželi jejich nejsilnější hráče. každému.“
Zůstává čas na sledování
kteří nám přinesli tolik radosti.“ Osa týmu ale zůstávala stejná.
Prozraďte v malém ohlédnutí Spolehlivý brankář, pevná obra- možných nástupců?
„Musí, vždyť jsme na to tři.
největší zklamání i největší ra- na dirigovaná kapitánem celku
Davidem Čápem (navíc 39 vstře- Jarda Čáp má na starosti brandost…
„Zklamáním je skutečnost, lených branek!), záložní řada káře a střelbu, Michal Jindříšek
že na souboj o vedení v soutěži složená z malých nebojsů, super fyzickou přípravu, já zbytek.
nepřijede delegovaný rozhodčí útok se střelcem Tomášem Hore- Bez nich by to nešlo.“
Jaký je nejhorší trest pro trea laik může i záměrně ovlivnit šovským. No a silná lavička, kde
néra?
výsledek a tím i práci mnoha na každého bylo spolehnutí.“
Žákovské družstvo, to je jako
„Když z nějakého důvodu neměsíců. Radostí je titul mistra
okresu a historicky premiérová stupínky – od školky po dorost… může být na zápase, to mačká
„Přesně. Mně se splnil sen. Po v ruce mobil. Prostě nervy. Jsem
účast v kraji. Sešel se nám tým
snů. Kde chybělo víc fotbalové- třiadvaceti letech u fotbalu. Od impulzívní, dění na hřišti proho umu, nastoupila bojovnost jejich šesti let jsem si je pěsto- žívám, jsem slyšet a kluci s tím
a srdce. Třešničkou na dortu pak val, to je pak satisfakce za hodi- počítají. Chybím výjimečně, ale
byla branka Verunky Lickové ny, čas, nervy, nálady spojené se když to přijde, jsem dvojnásobně rád, že to zvládli.“
proti Mostku, která si dříve moc sportem.“
Co bude dál? Postup, doplněJak se slaví s dospělými bych
nezahrála. Sám jako rozhodčí
ještě pochopil, ale jak se žáky?
jsem se nemohl moc radovat, ale ní sestavy, nutné změny?
„Tři členové týmu přecházejí
„Místo alkoholu dort… ale
bylo to ve mně.“
V čem Rudničtí předčili do dorostu, kde jim přeji, ať se vážněji – ani nevím, pořád mi
jim daří. O postupu jsme dlouho to nějak nedochází. První místo,
všechny své soupeře?
„V disciplíně, bojovnosti, na- debatovali na několika frontách. pohár, medaile, dary od sponsazení, taktice i nepodceňování. Nakonec po menší reorganiza- zorů, gratulace od fotbalových
ci jsme řekli ano, zkusíme to. funkcionářů z Trutnova, podání
Každý zápas přece začíná 0:0.“
tým přišla
Kelláčusprcha
Rudníka -dva
Terezínruky od kamarádů. Splnil se mi
Na začátek
Jaký byl herní systém a jak Šipkařský
byste zhodnotil jednotlivé řady? debakly, ale ve třetím utkání už dávný sen. A děkuji všem.“
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SOUPISKA
Dominik Fišer, Vojtěch Barát,
David a Filip Čápovi, Jakub Kováč, Ondřej Saidl, David Balog,
Tomáš a Josef Vydrovi, František Mišutka, Josef Parasič, Tomáš a Jakub Horešovští, Veronika Licková, Jakub a Dominik
Zemlerovi, Adam Kaprál, Vojtěch Gašpar, Matěj Pecold
JEDENÁCTERO
Nebudeš:
1. porušovat pravidla fair-play
2. filmovat fauly
3. simulovat zranění
4. diskutovat s rozhodčími
5. reagovat na diváky
6. podceňovat soupeře
7. zesměšňovat protihráče
8. přehlížet mladší spoluhráče
9. odmlouvat trenérovi
Budeš:
10. bojovat vždy a do konce
11. milovat fotbal a vítězství
Václav Chadraba

Rozmarné léto s TJ – Ski Rudník
Členové oddílu využívali rozmarného léta ke sportovním aktivitám, jež je připraví na zimní
sezonu. Nejaktivnější byli naši
cyklisti, kteří vyjížděli skoro každý
víkend na cyklovýlety do blízkého
okolí. Simona Tesařová a Jirka
Stuchlík úspěšně reprezentují TJSki Rudník a obec na maratonech
a seriálech závodu Cyklomaraton
tour a Kolo pro život.
Povedlo se nám kompletně dokončit sezení U Křížku. Josef Rudolf položil střešní krytinu a naši
oddíloví „důchodci“ – Jirka Puhlovský, Slávek Stuchlík, Vašek
Jindra a Vláďa Srna – provedli
nátěr celé konstrukce, aby lépe
odolávala povětrnostním vlivům.
Ve druhé polovině prázdnin
jsme pořádali novou akci pro
děti „Indiánský bivak U Křížku“.
V pátek podvečer vyrostla za přispění zkušeného indiána Pavla
Suka první indiánská vesnička
v Rudníku s kulisou překrásných
výhledů do okolí a dominantní
Černou horou. Pro malé indiány
byly připraveny indiánské soutěže – lanová dráha, střelba z luku,
praku a z foukačky na šipky, prolézání pavučinou, malování čelenek a další atrakce. Ve 14 hodin
jsme u základní školy namalovali
tváře malých i velkých indiánů
a ti se pak přesunuli do indiánské vesnice, kde se ukryli před
posledním slejvákem tohoto dne.
Samotný program začal amatérským divadlem v přírodě
s názvem „Netradiční pohádka
o zlém duchovi“. Námět a scénář napsala Markéta Chvátalová
a nastudovala ochotnická diva-

delní skupina TJ – Ski Troubky.
Součástí starých indiánských
tradic byla i ochutnávka kozího
mléka a kozího sýra od Hanky
Stránské. Nabídku provedl sám
indiánský šaman. S prvotní nedůvěrou, podpořenou negativními
ohlasy pamětníků, kteří kozí mléko v minulosti konzumovali, se
mladí indiáni neztotožnili a po domácím kozím sýru se jen zaprášilo.
Video a fotky z Indiánského
bivaku U Křížku naleznete
ve fotogalerii na
www.skirudnik.wz.cz.
Závodní sezonu jsme zahájili
Ratibořickým maratonem, který se konal o velikonoční neděli.
Jedná se o první závod sezony,
který prověří zimní fyzickou
přípravu. Samotná trať závodu
vede podél řeky Úpy až do Babiččina údolí, odkud se stoupá
na Barunčinu vyhlídku a zpět do
Úpice. Následovaly další závody, z nichž jmenujme například
Apache Jestřebí Hory (53 km),
Okolo Hradce (60 km), Podkrkonošský marathon (50 km). Nelze
nezmínit výborné třetí místo na
krátké trati (26 km) Simony Tesařové v závodě Královéhradecká
50 ze seriálu Cyklomaraton tour.
Ač je označení zavádějící, startuje
se na náměstí v Hořicích. I přes
nepřízeň počasí, kdy vydatně
pršelo a teploměr ukazoval pouhých 10°C, se převážná většina
přihlášených postavila na start
a vydala se na bahnitou pouť. Už
jen samotná účast zasloužila za
těchto podmínek hold. O dalších

maratonech jako je třeba Rallye
Sudety a Nova Author Cupu napíšeme v příštím čísle RN.
A co Vás čeká s TJ – Ski Rudník
do konce roku?
Tradičně první víkend v říjnu
Rudnickej vejšlap, v polovině října drakiáda, začátkem prosince
pochod Vella 2011 a Silvestrem
U Křížku zakončíme pestrý rok
s TJ – Ski Rudník.
Jiří Taclík

Úspěšné léto orientačních běžců
Již po vydařeném vstupů
orienťáků do
jarní části se dalo očekávat, že
i v letních měsících budou barvy
trutnovského oddílu k vidění na
stupních nejvyšších.
Současnou největší oporou
trutnovského oddílu je Lenka
Svobodová z Rudníku. Ta v letní
části přidala do své medailové
sbírky stříbro z MČR na krátké
trati a ve všech velkých závodech
celorepublikového „ačkového“
žebříčku dosáhla vždy na stupně vítězů. Po splnění atletického
limitu se právem probojovala do
nominace na Mistrovství Evropy
dorostu, kde se v individuálních
závodech, v těžké konkurenci,
probojovala pokaždé mezi deset
nejlepších. Největší úspěch pak
přišel ve štafetovém závodě, kdy
Lenka svým perfektně zvládnu-

tým prvním úsekem pomohla
ke zlaté medaili pro Českou republiku. Do své letošní prázdninové přípravy zařadila i několik
vícedenních závodů, účastnila
se soustředění dorostenecké reprezentace na Slovensku a Ceny
východních Čech, kde celkově
obsadila 1. místo s velkým náskokem před ostatními soupeřkami.
I pro další dorostenku Terezu
Koderičovou byly závody v jarní
a letní části velmi úspěšné. Jejím
největším úspěchem byl postup
do finále na MČR na krátké trati
a poté celkové 10. místo a zisk licence A na příští rok. Další úspěchy přišly na celorepublikových
závodech „béčkového“ žebříčku,
kde se vždy probojovala mezi tři
nejlepší závodnice. Je také držitelkou titulu Oblastní mistryně
na klasické trati pro rok 2011
a tím si současně zajistila postup
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na MČR na stejné trati.
Mezi další úspěšné orienťáky
z Rudníku se zařadila i Stanislava Kutáčková, na Oblastním
mistrovství na klasické trati vybojovala ve své kategorii 2. mís-

to, dařilo se jí i na vícedenních
prázdninových závodech, hlavně
na Ceně východních Čech, kde
také obsadila konečné 2. místo.
Jiří Svoboda
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen: Vlasák Vladimír
listopad: Kobrle Vlastimil, Polníčková Alžběta, Kárová Alžběta, Píša
Josef, Buch Štefan
prosinec: Štěpánek Vladimír
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.

Kalendárium kulturních,
společenských
a sportovních akcí na rok 2O11
14.10.

koncert Pizizubky

Klub Partyzán

NAROZENÍ
Adéla Burýšková, Marie Chalupová, Martin Štěpánek, Jan Hronek,
Martin Baláž, Eliška Štemberková,
Vítáme Tě na svět.

15.10.

Drakiáda

TJ-Ski Rudník

28.10.
29.10.

SDH Arnultovice
Klub Partyzán

SŇATEK UZAVŘELI:
Aleš Maloch – Markéta Cermanová, Mikuláš Kadét – Jana Švimmerová, Václav Lhota – Lenka Hloušková, Jan Kotala – Renáta Vondrušková, Marcel Jansa – Hedvika Polomčáková

listopad

Halloween
koncert Vaťák
koncert Vrchlabský
dixieland
divadelní představení
Mikulášská besídka
s bublinovou show

ÚMRTÍ
Miloslava Petráňová, Ladislav Olah, Miloslava Zápalková, Jaroslav
Čechovský, Ondrej Bulej, Miluše Davidová, Josef Rek, Ladislav Bobovský
Zachovejme tichou vzpomínku.
Věra Prouzová
matrika

11.11.

26.11.
26.11.
3.12.
prosinec
31.12.

koncert Jam&Bazar
Mikuláš, rozsvícení
vánočního stromu
adventní koncert
Satori
Silvestr u křížku

sál OÚ

Klub Partyzán
Obec Rudník
SDH Arnultovice
Klub Partyzán,
Obec Rudník

sál OÚ

Obec Rudník
o.s. Domov – pro
náš Rudník
TJ-Ski Rudník

kostel sv.
Václava

Kvíz
1) Koupaliště v Rudníku bylo vyhledávaným místem rekreace,sportu i zábavy. Ve kterém roce zažilo zatím poslední sezónu?
a) 2005
b) 2006
c) 2007
2) Při průjezdu Rudníkem po silnici č. 325 projedete úsekem označeným (nejspíš z recese) značkami neexistující obce Broučkovice
Brod. Kde?
a) v Arnultovicích
b) v Leopoldově
c) v Bolkově
3) Raritou ve fotbalové jedenáctce žáků FC TJ Avon Rudník je také
jedna žačka. Všichni ji berou a oslovují:
a) Verunko
b) Barunko
c) Radunko

Poděkování
Manželé Zdeňka a Bohumil Koučtí , kteří oslavili 19.8.2011
svoji zlatou svatbu, by rádi touto cestou poděkovali OÚ v Rudníku a paní Baierlové za oslavu a možnost obnovení svého manželského slibu v prostředí rudnického zámečku. Obřad v tak
krásném prostředí je pro nás nezapomenutelným zážitkem.
Děkujeme, manželé Koučtí

5) Nejvýznamnější podnik v Rudníku Avon Automotive má jednotlivé (a sesterské) výrobní provozy v Americe, Asii a samozřejmě v Evropě. Kolik jich je celkem?
a) sedm
b) devět
c) jedenáct
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3a, 4b, 5b

Vítaní občánků 23. 6. 2011 – Jiří Klůz a Šimon Hofman

4) Koncem srpna se zbláznilo počasí a po dnech zimy přišla rekordní vedra. S nimi hmyzí nepřátelé
a) komáři
b) vosy
c) mouchy

Změna ordinačních hodin
v ordinaci MUDr. Stránské
Od 1. 9. 2011 bude v úterý, ve čtvrtek a v pátek ordinovat
MUDr. Jana Svobodová
a v pondělí a ve středu MUDr. Zdenka Stránská.
Z tohoto důvodu se rozšíří ordinační hodiny a bude možné se
objednat na pevně stanovenou dobu a to v pondělí od 16:00 do
18:00 hod. a ve čtvrtek od 11:00 do 13:00 hod.

Ordinační hodiny:

Omluva čtenářům
Všem čtenářům Rudnických novin se omlouváme za nezvykle
velký počet chyb, které se vyskytly v RN č. 2/2011. Redakční
rada zkoušela nový model vytváření RN. Z vlastních chyb jsme
si vzali ponaučení. Děkujeme za pochopení.
Redakční rada
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PO
		
ÚT
ST
ČT
PÁ

7:00–12:00
14:00–18:00 (objednaní 16:00–18:00)
7:00–12:00
7:00–10:00 | 14:00–16:00
7:00–13:00 (objednaní 11:00–13:00)
7:00–12:00

Telefonní čísla: MUDr. Zdena Stránská 720 496 560
MUDr. Jana Svobodová 732 101 276

Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis usnesení z 12. jednání
rady obce dne 6. 5. 2011
RO schvaluje:
1b1/12/2011– text výzvy k podání
nabídky na akci “Statické zajištění
objektu čp. 56 v Rudníku.
2a/12/0211 – záměr pronájmu p.
p. č. 3260, k. ú Rudník za účelem
zřízení předzahrádky k provozovně.
2b1/12/2011 –uzavření nájemní
smlouvy na řadový RD čp. 511,
Rudník za podmínek předchozího
nájemce.
2c/12/2011 – pronájem části pozemku p. p. č. 2321/1 – tr. travní
porost o výměře cca 512 m2, k. ú.
Rudník, za účelem rozšíření zázemí k bydlení. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou
za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10.
2008.
2d/12/2011 – záměr pronájmu
části pozemku p. p. č. 3206/1 –
zahrada o výměře cca 120 m2, kat.
úz. Rudník.
2s/12/2011 – záměr obce směnit
pozemky p. p. č. 132/1 – vodní plocha o výměře 15784 m2 ve
vlastnictví Pozemkového fondu
ČR za pozemek p. p. č. 911 – tr.
travní porost o výměře 17019 m2,
ve vlastnictví obce, vše v kat. úz.
Bolkov.
2t/12/2011 – záměr směny pozemků p. p. č. 405/7 o výměře 18
m2 a 405/8 o výměře 4m2 za díl „a“
o výměře 25 m2 oddělený z p. p. č.
405/3, vše v k. ú. Rudník.
4/12/2011 – uzavření smlouvy
o úhradě neinvestičních nákladů
spojených s předškolním vzděláváním s Městem Vrchlabí v předloženém znění.
RO doporučuje ZO:
2b2/12/2011 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na řadový RD čp. 551, Rudník, za stejných podmínek.
2e/12/2011– schválit odkoupení
st. p. č. 443/3 – zast. plocha a ná-

dvoří o výměře 409 m2, k. ú. Rudník za cenu ve výši 110 Kč/m2.
2h/12/2011 – schválit prodej p.
p. č. 4227/3 – tr. travní porost
o výměře 110 m2 k. ú. Rudník, dle
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1,
za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí
žadatelé.
2i/12/2011 – schválit prodej p. p.
č. 4227/3 – tr. travní porost o výměře 110 m2 v k. ú. Rudník, dle
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1,
za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí
žadatelé.
2j/12/2011 – schválit prodej části p. p. č. 251/3 – tr. travní porost
o výměře cca 150 m2, v kat. úz.
Rudník, dle směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1, za cenu 20 Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku uhradí žadatelka.
2k/12/2011 – schválit prodej p. p.
č 370/11 – ost. plocha o výměře
328 m2 v k. ú. Javorník v Krkonoších, dle směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1, za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s převodem pozemku
uhradí žadatelé.
2l/12/2011 – schválit prodej p. p.
č. 4510 – ost. plocha o výměře 357
m2, k. ú. Rudník, dle směrnice č.
5/2008, přílohy č. 1, za cenu 30
Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí žadatel.
2m/12/2011 – schválit prodej p.
p. č. 288/2 – zahrada o výměře
525 m2, k. ú. Javorník v Krk. , dle
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1,
za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí
žadatelé.
2n/12/2011 – schválit prodej poz.
p. č. 2062/2 – ost. plocha o výměře
459 m2 , k. ú. Rudník dle směrnice
č. 5/2008, přílohy č. 1, za cenu 30
Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí žadatel.
2o/12/2011 – schválit prodej části p. p. č. 251/3 –tr. travní porost
o výměře cca 1600 m2, k. ú. Rudník dle směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1, za cenu 20 Kč/m2. Náklady
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spojené s převodem nemovitosti
uhradí žadatel.
2p/12/2011 – schválit prodej
p. p. č. 676/4 – tr. travní porost
o výměře 94 m2 , k. ú. Rudník, dle
směrnice č. 5/2008, přílohy č. 1,
za cenu 20 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí
žadatelé.
2q/12/2011 – schválit prodej p. p.
č. 908/3 – lesní pozemek o výměře
268 m2 , k. ú. Rudník dle směrnice
č. 5/2008, přílohy č. 1, za cenu 30
Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí žadatel.
2r/12/2011– schválit směnu části
pozemku p. p. č. 2352/4 za část
pozemku p. p. č. 2352 /1 ve vlastnictví obce, vše v kat. úz. Rudník,
včetně zřízení věcného břemene
v právu vstupu a vjezdu za účelem
oprav a údržby kanalizace dešťových vod. . Náklady za zaměření směňovaných částí pozemku
uhradí žadatelé.
2u/12/2011 – revokovat část
usnesení č. 4b/11/08 ze dne 28.
02. 2008.
3/12/2011 – schválit obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místních poplatcích, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2011 ze dne
9. 3. 2011.
RO odkládá:
2f/12/2011 – projednání prodeje
p. p. č. 60 – ost. plocha, o výměře
125 m2.
RO jmenuje:
1b2/12/2011 – komisi pro posuzování a hodnocení nabídek pro
akci “Statické zajištění objektu
čp. 56 v Rudníku. ” ve složení: členové RO, Ing. Chaloupský, Lukáš
Skalský
Výpis usnesení z 13. jednání
rady obce dne 15. 6. 2011
RO schvaluje:
2a/13/2011 –dodavatelem stavební zakázky malého rozsahu

„Změna natápění teplé vody
v DPS“ společnost Thermona
Krkonoše s. r. o. , Rudník 123,
543 72 za celkovou cenu díla 156.
057, 00Kč včetně DPH.
3a/13/2011 – záměr obce pronajmout část pozemku p. p. č. 632/1
o výměře cca 315 m2, k. ú. Rudník.
3b/13/2011 – uzavření dohody
o splátkách na částku 2. 562 Kč po
300 Kč měsíčně na účet obce od
července 2011 do zaplacení celé
částky.
3c/13/2011 – záměr obce pronajmout nebytové prostory v budově
DPS za účelem zájmové, nevýdělečné činnosti.
4a/13/2011 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s KO s pí Dagmar Kozákovou, bytem: Rudník čp. 261,
543 72, která provozuje Restauraci na Bělidle v Rudníku čp. 261 na
dobu neurčitou a cenu dle usnesení RO č. 1k/3/2011.
4b/13/2011 – uzavření smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektro zařízení se společností ELEKTROWIN a. s. v předloženém
znění.
4c/13/2011 – uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektro zařízení se společností
EKOLAMP s. r. o. v předloženém
znění.
RO bere na vědomí:
6/13/2011 – zprávu starosty
o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku obce za rok
2010.
Výpis usnesení z 14. jednání
rady obce dne 27. 6. 2011
RO schvaluje:
1a/14/2011 –pronájem pozemků
ZE PK č. 205 – orná půda o výměře 511 m2, ZE PP č. 252 – orná
půda o výměře 6306 m2, p. p. č.
524 – travní porost o výměře 1996
m2 a poz. p. č. 583/1 – travní porost o výměře 3224 m2 vše v k. ú.
Arnultovice, obce Rudník, za úče-

příloha

lem spásání pozemků dobytkem.
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.
1b/14/2011 – výpůjčku pozemku
p. p. č. 3615 – travní porost o výměře 530 m2, kat. území Rudník
pro nácvik požárního sportu, Sboru dobrovolných hasičů Arnultovice.
1c/14/2011 – pronájem části
pozemku p. p. č. 3180/4 – ost.
plocha o výměře cca 110 m2, kat.
území 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.
1d/14/2011 – vnitřní směrnici č.
1/2011 – ceník pronájmů vybraných nebytových prostor a movitých věcí.
2/14/2011 – finanční příspěvek
Domovu důchodců Lampertice,
IČ: 00195022, ve výši 1. 000, 00
Kč na zlepšení péče o klienty.
RO doporučuje:
3/14/2011 – ZO schválit dodavatelem stavební zakázky „Statické
zajištění objektu čp.
56, Rudník“ společnost C&W
Consulting s. r. o. , Kyselova
1185/2, Praha 8 za nabídkovou
cenu259. 190, 00 Kč včetně DPH,
s tím že konečná cena díla, bude
stanovena na základě skutečně
provedených prací, dle jednotkových cen položkového rozpočtu, který bude nedílnou součástí
smlouvy o dílo.
Výpis usnesení z 15. jednání
rady obce dne 20. 7. 2011
RO schvaluje:
1/15/2011 – dodavatelem zpracování energetického auditu dle §
10, zák. č. 406/2000 Sb. na objekt
DPS Rudník, Projekční kancelář
Grafic v. o. s. , Krkonošská 177,
Vrchlabí za celkovou konečnou
cenu 78. 000, 00Kč.

Výpis usnesení z 5. jednání zastupitelstva obce dne 18. 5. 2011
ZO schvaluje:
1a4/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 3774, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1b1/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 474/1 , k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1b2/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 474/3 , k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1d/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 901/2, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1f/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5006, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1g2/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5382, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1g3/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5380, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1g4/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5379, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1g8/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5381, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1g9/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 5474, k. ú. Rudník do ÚP
jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1g11/5/2011 – zařazení pozemku p. p. č. 5395, k. ú. Rudník do
ÚP jako plocha k funkci pro sport
a krátkodobou rekreaci
1i/5/2011 – zařazení pozemku p.
p. č. 25, k. ú. Bolkov do ÚP jako
plocha k funkci pro bydlení k rekreaci.
1l1/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 322/1, k. ú. Javorník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
venkovského typu.
1l2/5/2011 – zařazení pozemku
p. p. č. 322/2, k. ú. Javorník do ÚP
jako plocha k funkci pro bydlení
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venkovského typu.
2/5/2011 – dotaci Oblastní charitě Červený Kostelec, zastoupené
Ing. Mgr. Miroslavem Weisarem
ve výši 125. 000, 00 Kč pro charitativní pečovatelskou službu
v obci Rudník DO 31. 12. 2011
4/5/2011 – člena zastupitelstva
paní Zdeňku Petříkovou do funkce oddávajícího.
ZO odkládá:
1h/5/2011 – projednání zařazení
pozemku p. p. č. 61/1 k. ú. Bolkov
do ÚP jako plocha k funkci pro
bydlení k rekreaci na příští zasedání ZO.
ZO ukládá:
5/5/2011 – KV provést prošetření vyplacení odměny společnosti
Izolaci Polná s. r. o. dle článku 5
odstavec 2 smlouvy o dílo číslo
618–08 ze dne 15. 12. 2008
Výpis usnesení z 6. jednání
zastupitelstva obce
dne 28. června 2011
ZO schvaluje:
2a/6/2011 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na řadový RD čp. 551, za stejných podmínek.
2b/6/2011 – odkoupení st. p. č.
443/3 – zast. plocha a nádvoří
o výměře 409 m2, k. ú. Rudník za
cenu ve výši 110 Kč/ m2.
2c/6/2011 – směnu části pozemku p. p. č. 2352/4 za část pozemku
p. p. č. 2352/1 ve vlastnictví obce,
vše v k. ú. Rudník, včetně zřízení
věcného břemene v právu vstupu
a vjezdu za účelem oprav a údržby
kanalizace dešťových vod. Výměna proběhne ve stejné výměře. Náklady za zaměření směňovaných
částí pozemků uhradí žadatelé.
3a3/6/2011 – dodavatelem stavební zakázky „Statické zajištění
objektu čp. 56, Rudník“ společnost C&W Consulting s. r. o. , Kyselova 1185/2, Praha 8 za nabídkovou cenu 259. 190, 00 Kč včetně
DPH, s tím že může být upravena
cena na základě skutečně provedených prací, dle jednotkových cen
položkového rozpočtu, který bude
nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5b/6/2011 – celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2010, včetně zprávy nezávislého auditora a výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2010, bez výhrad.
5c1/6/2011 – rozpočtové opatření
č. 2/2011, kterým se příjmy sníží
o 33. 557, 00Kč a výdaje se zvýší
o 357. 743, 00Kč. Tímto opatřením se finanční prostředky na
běžných účtech sníží o 391. 300,
00Kč.
5c2/6/2011 – změnu plánu hospodaření, kde: výnosy hosp. činnosti se zvýší o 1. 000. 000, 00Kč
a náklady se zvýší o 220. 000,
00Kč, tím se zisk hospodářské
činnosti se zvýší o 780. 000, 00Kč.
5d/6/2011 – nově kompetence
RO dle § 102 zákona 128/2000
Sb. , o obcích s účinností ode dne
schválení.
5e/6/2011 – vyřazení majetku
v hodnotě 332. 481, 00Kč. Ukládá
likvidační komisi tento majetek fyzicky zlikvidovat.
6/6/2011 – obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2011 o místních
poplatcích, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2011 ze dne 09. 03.
2011.
ZO odkládá:
2e/6/2011 – projednání zrušení
Směrnice č. 5/2008 – „Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví
a spoluvlastnictví obce Rudník na
příští zasedání ZO.
ZO revokuje:
2d/6/2011 – část usnesení č.
4b/11/08 ze dne 28. 02. 2008
ve věci odstoupení od “Smlouvy
o smlouvě budoucí” a “Smlouvy
o nájmu pozemku”, ze dne 18.
04. 2008, týkající se p. p. č. 532/1
o výměře 689 m2, k. ú. Rudník za
účelem stavby rodinného domu.
ZO ukládá:
5a1/6/2011 – FV rozpracovat
a doporučit další postup vyplývající ze zprávy auditora o hospodaření obce za rok 2010.
Pro RN připtavil Jiří Jirásek
tajemník
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