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VÁNOČNÍ STROM JE PRVNÍM DÁRKEM...

P

rosincová sobota, třetího, svátek má Svatoslav, docela příznačné,
když za pár dní přijde
Mikuláš. Ten se dostavil osobně
a s předstihem i s čertovským
doprovodem. Vévodili sálu OÚ,
poznačili si černou šmouhou na
tváři malé i odrostlejší účastníky
besídky, aby snad někoho nepodarovali sladkostmi vícekrát a hrdým hasičům předali zbrusu nové
cedule na budovy zbrojnic v Arnultovicích a v Javorníku. Děti
se bavily, dospělí si krátili čekání
a doprovod konzumací občerstvení, které připravilo myslivecké
sdružení Rudník-Janovice a poslechem živé hudby v párty stanu
pod taktovkou Dua Medvídek
(i když někteří návštěvníci tvrdili,
že příjemnou trampskou klasiku
hráli čtyři muzikanti!). Někdo si
dodal kuráž i do tance, jiný zabroukal refrén starého hitu, třetí
poklepal nožkou do rytmu.
Je několik málo minut po čtvrt
na šest – samozřejmě večer. Oči
přítomných na prostranství před
obecním úřadem (nebo chceteli na autobusovém terminálu)
se upínají k vánočnímu stromu.
Popravdě moc toho nevidí, smrk
je ve tmě, drobný déšť ho skrývá
ještě na druhou a předcházející
skoro silvestrovský, slavnostní
ohňostroj je zatím určitě největším zážitkem. Dav lidí po tónech
koled mimovolně utichá a jakoby sám pro sebe si počítá. Tři,
dva, jedna, teď… Vánoční strom
se rozsvěcuje. Přes den čekající
urostlý krasavec, v přítmí navíc
tajemný velikán.
Kapitola příprav touto chvílí
pro pár týdnů končí. Rudník se
stromem zařazuje do dlouhého
seznamu velkoměst, měst, obcí
i samot a nejen v naší domovině. Sehraná parta z této akce
ani nedělala velkou vědu, natož
divadlo. Zatímco například ten
vánoční strom republiky pro Staroměstské náměstí vybírá komise podle desítek návrhů občanů
a zkoumá jeho zdravotní stav,
měří výšku, studuje možnosti
přístupu a trasu konvoje, v naší
obci se zainteresovaní jen pořádně rozhlédli kolem sebe a zalíbil
se jim pěkně rostlý smrk pár sto-

Pro náš vánoční strom můžete hlasovat na
www.rozsvitimevasevanoce.cz/soutez/
foto M. Štolfa

vek metrů od cíle. Za kopečkem,
pod školou a na pozemku Turynových. Slovo dalo slovo, domluva nebyla dlouhá a už dostal
Michal J. požehnání k tomu,
aby připravil motorovou pilu.
Pak ještě převoz, technika na
opětovné vztyčení, ukotvení, výzdoba, zázemí. Údajně
dobrých třináct metrů zelené
přírody na výšku, z toho metr
a půl schovaný do země. Líbí
se dětem, dospělým, domácím a také hostům. Dokonce
i přítomní čerti přestali na
minutku vyvádět svoje lotroviny a Mikuláš v bílém získal
navrch.
Večerní program už necháme bez delšího komentáře.
Soustředil se do vytopeného
stanu a veselo bylo při teplé
medovině a písních kapely Žibr
skoro až do rána. Co ale určitě
připomeneme, že rozsvícení
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vánočního stromu v Rudníku
se povedlo a zase postrčilo obec
kupředu. Ještě, že v sobotu je
autobusová doprava podstatně
omezena, točna byla plná, plničká lidiček. Další potvrzení
skutečnosti, že ani v čase vypjatém a předvánočním občané

nechtějí jen vysedávat doma či
jinde a stěžovat si na kdovíco.
Rudník žije. Díky.
P.S. Obec děkuje sponzoru této
akce – firmě ABA – AZA.
(red)
Fotoreportáž najdete na straně 7
1

radnice

V

ážení sousedé, rok nám
pomalu končí. V tuto
dobu bývá zvykem bilancovat. Pokusím se tedy o něco
podobného.
Obci končí první rok pod vedením nového zastupitelstva.
Většina zastupitelů je tu nová, se
zodpovědnou prací pro veřejnost
se začátkem uplynulého roku seznamovala. Dle mého názoru se
své práce chopili intenzivně a výsledky vidět jsou.
Dovolím si zde vypíchnout pár
věcí, které se povedlo zrealizovat,
nebo jejich realizaci připravit.

1| Územní plán. Koncem roku
2010 jsme odevzdali na ministerstvo pro místní rozvoj žádost
o finanční podporu na zhotovení
nového územního plánu. Během
jara 2011 jsme obdrželi povzbudivou zprávu o přidělení dotace ve
výši sta procent. K dnešnímu dni
již byla podstatná část prací na
novém územním plánu skutečně
naší obci proplacena. Celkové náklady budou cca 926 000 Kč.
2| Energeticko ekologická
opatření na ZŠ/MŠ. Tento projekt jsme převzali po původním
vedení obce. S projektem jsme
převzali i řadu problémů, které
bylo třeba vyřešit, ať už z hlediska stavebního, tak dotačního.
Během září letošního roku naše
úsilí skončilo podpisem smlouvy
o podpoře ze strany ministerstva
životního prostředí a Evropské
unie ve výši 95%. Celkové náklady na dílo včetně víceprací
nepodléhajícím dotaci se budou
pohybovat okolo 7 milionů Kč
a zpět do obce by se tedy mělo
vrátit z dotace cca 5 800 000 Kč.
3| Komunální technika. Od
března tohoto roku jsme připravovali žádost na Státní fond ži-

votního prostředí o dotaci na pořízení nové komunální techniky
pro letní a zimní údržbu obecních
komunikací. V říjnu byla žádost
podána. V případě úspěchu by
nám měla být poskytnuta dotace
cca 4 miliony korun.
4| Varovný protipovodňový
systém pro obec Rudník. Takto
je nazvaný projekt, se kterým se
u výše zmiňovaného fondu ucházíme o další podporu, tentokrát
na realizaci nového rozhlasu.
Projekt by měl fungovat jako
moderní informační a varovný
systém v případě živelných a jiných událostí formou hlášení
a sms zpráv. Celkové náklady budou cca 3 miliony Kč a SFŽP by
nás dotoval 90 procenty. Žádost
jsme zaregistrovali v srpnu, ale
bohužel jsme z důvodu formálních
chyb v digitálním protipovodňovém plánu napoprvé neuspěli,
a tak to zkoušíme v druhém kole.
O úspěšnosti žádostí Vás budu informovat v dalších vydáních RN.
To by bylo z investic v roce
2011, které pokryjí různé dotace,
asi vše. Dále v letošním roce proběhlo několik investičních akcí,
které obec platila ze svého rozpočtu a to hlavně:
> rekonstrukce sociálního zařízení na OÚ v hodnotě cca
400 000 Kč,
> výměna oken v č. p. 311 v hodnotě 600 000 Kč,
> zajištění statiky budovy pošty
za bezmála půl milionu.
Dále jsme se v investicích zaměřili na budovu domu s pečovatelskou službou. V létě došlo k výměně vytápění za cca 170 000 Kč,
což už byl krok nezbytný a s odstupem pár měsíců ukazuje
značné úspory ve spotřebované
energii. Dále se během podzimu

Kauza 18 bytových jednotek
Během roku 2011 proběhlo
několik jednání s dodavatelem,
respektive zástupcem dodavatele Ing. arch. Milanem Rakem,
Ph.D. Během těchto jednání
došlo, dle mého názoru, k výraznému posunu. Pokud se něco zásadního nezmění, tak by během
příštího roku mělo dojít k dohodě
o narovnání mezi obcí a panem
architektem v kauze vad a nedodělků, bránících užívání. Řeší
je náchodský soud. Trutnovský
soud, který řeší finanční stránku
stavby 18BJ a údajné převzetí
stavby bez závad bývalým starostou panem Vojáčkem, rozhodl ve prospěch naší obce. Druhá
strana se ovšem prostřednictvím
svého právního zástupce podle
očekávání odvolala ke krajskému
soudu, tudíž období nejistoty se
prodlužuje.
Kanalizace
Během roku pokračovaly
i práce na odkanalizování obce.
V současné chvíli jsme u konce
územního řízení a bylo vypsáno
výběrové řízení na vhodnou dotační kancelář, která nám pove-

de náročnou dotační agendu.
Jedná se totiž o dosti nákladnou
akci za bezmála 180 milionů Kč
a ne každá obec na dotaci ve výši
cca 80% dosáhne. Tudíž chceme
využít služeb renomované kanceláře.
Během uplynulého roku jsme
se v naší obci věnovali i kultuře
a volnému času. Uspořádalo se
několik kulturních i sportovních
akcí, které se povedly jak co do
počtu návštěvníků, tak i do kvality přípravy, za což všem zúčastněným děkuji.
Konec roku nás vyzývá kromě
bilancování také k plánům do
budoucna. Během příštího roku
započneme s přípravou cyklostezky od budovy OÚ k bělidlu,
což bylo přání největšího počtu
zúčastněných na veřejné debatě
RUDNÍK 2022. Chtěli bychom
stihnout vyřešit majetkoprávní
vztahy, zpracovat projekt a podat žádost o dotaci. Dále připravujeme žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na
dětské hřiště v Terezíně. Zažádat
chceme i o dotaci na Státní fond
životního prostředí na revitalizaci budovy DPS. Plánují se i opravy dalších úseků cest v majetku
obce. V plánu je i výměna oken
na č.p. 418 v Terezíně. Čeká nás
i náročná práce na strategickém
plánu. K jeho tvorbě nám poslouží výstupy z výše uvedené
veřejné debaty.
To by bylo v hrubých rysech z investic plánovaných na příští rok
vše, o čem k dnešnímu dni vím.
Úplným závěrem Vám všem
přeji příjemné prožití vánočních
svátků a úspěšný nový rok 2012.
Aleš Maloch,
starosta

Poděkování
Dovoluji si zde velice poděkovat lidem, díky kterým se v Rudníku letos zase o něco lépe žilo.
Namátkou jsou to: celá kulturní komise, manželé Sedláčkovi za přípravy a pomoc při kulturních akcích
a ušití párty stanu, pánové Lazák, Pospíšil, Turyna rovněž za pomoc při zhotovení párty stanu. Václav Lhota,
Honza Kryšpín, Jan Hofman, Jirka Vondrák, Michal Šindelář, Olga Hájková, Markéta Lhotová, Iva Kryšpínová, za pomoc při vzniku dětského hřiště u pošty. Oddílu TJ – Ski Rudník pod vedením Jirky Taclíka,
Jirkovi Jiráskovi, Daně Malochové, Janě Stuchlíkové, Věře Steklé, Věře Prouzové, Ivě Svobodové, Kamile
Vejdělkové za pomoc při zajišťování kulturních akcí. Mirce Šmahelové za pravidelné dodávky perníčků pro
děti. Dále děkuji Jirkovi Stuchlíkovi a Olze Hájkové za příkladný přístup k obecní problematice nad rámec
v mnohém převyšujícím povinnosti zastupitele. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám, určitě
to nebylo záměrem.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za to, že mi v prvním roce starostování s mou prací pomáhali a v mnohých případech mi práci velice usnadňovali. Zdůrazňuji, že výsledky ať
dobré či špatné jsou kolektivním výsledkem.
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pracovalo na energetickém auditu a projektové dokumentaci na
zateplení a výměně oken na této
budově za celkem 200 000 Kč. To,
že obec výše uvedené akce platí ze
svého rozpočtu, neznamená, že
bychom bezhlavě utráceli našetřené peníze, jak se ke mně z některých zdrojů dostává. Pro vaši
představu je na všech obecních
účtech zhruba o necelý milion
Kč více, než tomu bylo loni touto
dobou a to jsou k dnešnímu dni
všechny zakázky zaplaceny včetně zateplení školy.

Provozní doba obecního úřadu
V pátek 23. 12 a 30. 12. 2011 bude úřad pro veřejnost uzavřen.
Mimo tyto dny jsou provozní a úřední hodiny úřadu beze změn.

Deset otázek pro
ZdeňKu Petříkovou
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Zimní údržba komunikací v naší obci
Ačkoliv tomu počasí prozatím
nenasvědčuje a je k našemu rozpočtu vlídné, tak nás co nevidět
jistě čeká sněhová nadílka a s tím
nejen radosti, ale i starosti spojené… Nové smlouvy na zimní
údržbu jsou již uzavřené a oproti poslednímu zimnímu období
došlo k několika změnám. Došlo
k neshodě u několika zhotovitelů ohledně cenových sazeb, kteří
nám bohužel své navýšené požadavky sdělili až v polovině listo-

padu a nezbylo nám než rychle
nasmlouvat někoho jiného… Tyto
změny se týkají úseků : Arnultovice směr Bělidlo a od pošty směr
Javorník. Rád bych Vás poprosil
o shovívavost, než se noví „traktoristé“ zaučí a v novém terénu
otrkají. Dále upozorňuji, že v případě nedostatečného a bezpečného průjezdu na některých komunikací nebude problémový úsek
prohrnován. Jedná se v některých
částech Rudníka o zbytečná stá-

ní aut na obou stranách, svůj
podíl na tom má bohužel také
někdy lenost si své „místečko“
znovu vyházet nebo neschopnost se vžít do role člověka, který za volantem traktoru sedí…
Věřím, že se nám podobné problémy spojené se zimním obdobím podaří společnými silami
vyřešit.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský – technik MO

Koncept územního plánu je hotov
Zhotovitel nového územního
plánu Rudníku - SURPMO Hradec Králové, dokončil ve stanoveném termínu – červenci 2011
- jeho koncept. Ten prošel odborným posouzením vlivů na udržitelný rozvoj, byl k nahlédnutí na
obecním úřadě a městském úřadě ve Vrchlabí a 6. 12. proběhlo

v Domě s pečovatelskou službou
jeho veřejné projednání za účasti
zástupců dotčených orgánů státní správy a dalších zainteresovaných úřadů. Jejich stanoviska,
stejně jako námitky a připomínky
vznesené veřejností do patnácti
dnů, budou zohledněny v návrhu
územního plánu, který bude obci

odevzdán k 30. 6. 2012.
Vyhotovení územního plánu
je financováno ze státního rozpočtu a Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného
operačního programu.
Olga Hájková

komíny, komíny, komíny...
Téměř 10% požárů vzniká od
špatného technického stavu
nebo neudržovaného stavu komínů – zejména u rodinných
domků a staveb rodinné rekreace. Pro komíny jako součásti
staveb platí celá řada předpisů
a norem.
Pro řádnou funkci komínů rodinných domků a staveb rodinné
rekreace - dříve rekreační chaty
a rekreační domky, tam kde výkon topidla je do 50 kW, je nutno
znát z těchto předpisů alespoň
základní povinnosti.
Předně každý komín má mít
revizní zprávu zpracovanou odborně způsobilou osobou (kominíkem). Revizní zprávu je nutno
pořídit u nového komínu, a dále
při jakémkoliv stavebním zásahu do komínu a též i při změně
připojeného topidla. Součástí revizní zprávy musí být i technická

zpráva ke komínu, komín musí
být označen štítkem (mimo jiné
s údaji o parametrech komínu
a připojovaného topidla).
Dále každý komín musí být
pravidelně čištěn a kontrolován:
> U spalování tuhých paliv a tekutých paliv (výkon do 50 kW)
u rodinných domků je povinnost
čištění 3 x za rok (v pravidelných intervalech) a povinnost
provedení kontrolní prohlídky
odborně způsobilou osobou 1 x
za rok. U staveb rodinné rekreace (pokud je užívání max. 6 měsíců v roce) je povinnost čištění
1 x za rok a povinnost kontrolní
prohlídky též 1 x za rok. Podle
nových předpisů lze v této kategorii staveb provádět čištění
komínů svépomocí, ale po vyčištění komína musí následovat
kontrolní prohlídka odborně
způsobilou osobou (kominíkem).
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> U spalování plynných paliv
(výkon do 50 kW) je povinnost
kontrolní prohlídky 1 x za rok
a povinnost kontroly a údržby
topidla před každou topnou sezónou tedy 1 x za rok
> Obecně povinnost provedení kontrolní prohlídky je
povinné při zjištění jakýchkoliv závad, při instalaci nového
topidla apod. Předmětem kontrolní prohlídky má být prohlídka celé spalinové cesty – tj.
i odvod od topidla do komína.
> Pokud je komín postaven
na určitý druh paliva a určité
topidlo (kamna, kotel), nelze
používat jiné druhy paliva, zejména nelze spalovat odpadky,
- nesprávným užíváním může
dojít až k poškození (nadměrná tvorba sazí, dehtování apod.
– může vést i k poškození komína).
Ladislav Kocourek

Při loňských volbách jste získala nejvíce
hlasů ze strany „Starostové a nezávislí“.
Čemu přisuzujete tento úspěch?
Úspěch přisuzuji tomu, že v Rudníku žiji
třicet let a lidé mě znají z obchodu.
Co Vás zatím nejvíce zaskočilo v roli zastupitele?
Zodpovědnost za svá rozhodnutí a hlasování v zastupitelstvu.
Jako jedna z mála zastupitelů jste každý den v kontaktu s občany ve své práci.
Obracejí se občané na Vás s dotazy nebo
připomínkami?
Ano, mnozí občané se na mě obracejí
s řadou podmětů, dotazů a připomínek.
Nejvíce dotazů se snáší na 18-ti bytovky,
na kanalizaci a koupaliště.
Jako členka finančního výboru kontrolujete hospodaření obce a také jste se
podílela na přípravě rozpočtu na rok
2012. Jak je na tom po finanční stránce
Rudník?
Na přípravě rozpočtu jsem se podílela
v rámci finančního výboru. Obec díky
úsporám z minulých let na tom finančně
špatně není, v případě že se začne investovat do 18-ti bytovek a kanalizace, tak
naspořené finanční prostředky stačit
nebudou.
Myslíte si, že je Rudník atraktivní pro
mladé a pokud ano, tak čím?
Rudník je v katastrálních mapách vyznačen nejvíce zelenými barvami. Tedy dle
mého názoru je atraktivní hlavně svoji
polohou, čistotou životního prostředí
a dostatkem zeleně. Zdejší organizace
nabízejí různá sportovní vyžití a v současné době i kulturní.
Pojmenujte z Vašeho pohledu asi nejpalčivější problém, který Rudník trápí?
Čekala jsem, že tuto otázku dostanu,
proto odpovím samozřejmě nekonečná
kauza 18-ti bytovek, dále pak komunikace I.třídy, chodníky a pracovní příležitosti.
Které místo v Rudníku a v blízkém okolí
máte nejraději a proč?
Nad svým domovem vidím na les, do
kterého ráda chodím a zároveň tam hledám klidný odpočinek.
Jaké máte koníčky?
Mým koníčkem je četba, kultura, sport,
zahrádka, cestování.
Co budete mít ke štědrovečerní večeři?
U nás na stole nesmí chybět bramborový
salát a kapr.
Kolik druhů cukroví jste letos pekla?
Letos jen šest druhů.
Za RN se ptal Jirka Stuchlík
3
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Kynologická organizace
Vážení přátelé kynologie a spoluobčané, blíží se konec roku
2011, a to nejen toho kalendářního, ale samozřejmě také
konec roku kynologického. Dovolte, abych vás seznámil nejen
s náplní naší organizace, našimi úspěchy, ale i s akcemi, které
nás v dalším roce čekají.
Naší hlavní náplní je výchova
a výcvik psů všech plemen pro širokou veřejnost dle platných zkušebních řádů v oblasti kynologie
a současně majitele psů naučit,
jak správně naučit svého čtyřnohého miláčka ovladatelnosti, poslušnosti a dobrému chování na
veřejnosti.
Letošním rokem 2011 prošlo
výcvikovými kurzy z řad veřejnosti na 30 psů různých plemen i se
svými páníčky, kteří je naučili nejen poslušnosti, ale i sami získali
cenné výchovné rady od svých
výcvikových instruktorů.
ZKO Rudník reprezentovalo
několik zkušených psovodů na
kynologických závodech v rámci
České republiky, kde dosáhli velmi dobrých výsledků, zejména
dvakrát 2. místo na mistrovství
ČR. Bylo složeno a psům uděleno
několik zkoušek z výkonu dle platných zkušebních řádů v ČR. Na

podzim letošního roku byl na našem cvičišti uspořádán dvoudenní výcvikový seminář s mistrem
sportu J. Váchou, který přinesl
nejen spoustu cenných kynologických rad, ale i sami účastníci
si vyzkoušeli nové metody výcviku
při praktických ukázkách.
V roce 2012 v naší organizaci
budou i nadále pokračovat výcvikové kurzy pro širokou veřejnost.
Přijďte se podívat na některý
z výcvikových dnů, přijďte si pro
radu, přijďte si zacvičit a získat
cenné zkušenosti ve výcviku psů.
Uvítáme každého, kdo bude chtít
něco naučit svého psa bez rozdílu
věku a plemene. V druhé půlce
2012 plánujeme velkou akci ke
dni zvířat a uspořádat „Den psích
sportů“, kde uvidíte nejen známé
osobnosti v oblasti profesionální kynologie, ale uvidíte, co vše
je možné psa v oblasti sportovní
a služební naučit. Součástí tohoto dne bude malý folkový festival
v areálu cvičiště.
Na závěr bych vám chtěl popřát
po našem „Ať vám to štěká“. A do
nového roku 2012 hodně zdraví
a se svým čtyřnohým svěřencem
mnoho krásně strávených chvil
a pohody.
Michal Šindelář
Předseda ZKO Rudník

Myslivecké sdružení
Každý z nás se na konci roku
zamýšlí nad tím, co udělal dobře, co se naopak nepovedlo.
Myslivecké sdružení v Rudníku může být spokojeno. Jejich
práce se daří díky 12 členům –
nadšencům, kterým není lhostejná příroda kolem nás, ale
ani lidé v obci.
V únoru jste se mohli pobavit,
hezky si zatančit a dobře se najíst
na mysliveckém plese. O přítomné bylo opravdu dobře postaráno,
někteří šťastlivci si domů odnesli
zajímavé ceny z tomboly.
V březnu se konal masopust,
kde se myslivci opět ujali přípravy
jídla. Jitrnice, tlačenky, ovar, zabíjačkový gulášek, to vše vonělo
na dálku a ještě více chutnalo.
V květnu připravili akci pro
děti – Odpoledne s přírodou.
Rodiče se svými ratolestmi vyšli

od školy přes louky ke křížku.
Cestou plnili různé úkoly. Na
konci procházky bylo připraveno
občerstvení. Kdo chtěl, mohl si
opéct nad ohněm i vuřty.
Na slavnostech sv. Václava se
myslivci také postarali o chutné
občerstvení.
Všichni si uvědomují, jak je důležité podchytit v různých zájmech
hlavně mládež, proto od začátku
října funguje ve škole např. myslivecký kroužek pod vedením pana
Aleše Buchara, Aleše Malocha
a Josefa Vydry. V prosinci se v plné
slávě rozsvítil vánoční strom. Atmosféra Vánoc dýchla na všechny
přítomné. Myslivci nezklamali
a opět připravili jídlo zaměřené na
mysliveckou kuchyni.
Ať se naším myslivcům daří
i v dalším roce a jejich nadšení je
neopouští.
Ivana Jindrová

http://zkorudnik.webnode.cz/

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, oblastní charita se na nás obrátila
s přáním, abychom v Rudníku
pomohli připravit Tříkrálovou
sbírku, která proběhne v sobotu 7. ledna 2012.
Tuto charitativní akci, kterou
konáme již jedenáctým rokem,
bychom nemohli zajistit bez
spolupráce s obecním úřadem
a se základní školou. Škola nám
vypomáhá svými žáky, kteří
představují „krále“. Jelikož v posledních letech obsazujeme celý
Rudník, pro který potřebujeme
osm koledujících skupin, jedná
se o 24 koledníků, což je již velká
skupina dětí.
Výnos sbírky, tak jako v minulém roce, bude použit na zlepšení dostupnosti terénní služby
při pomoci potřebným občanům
a část peněz jde na pomoc v zahraničí.
Je možné, že také tentokrát se
vás pokusí oslovit falešní koledníci, kteří si takto přivydělávají.
4

Proto připomínám, že skutečná Tříkrálová sbírka bude
probíhat v sobotu 7. ledna 2012
v době od 8,30 hod do cca 13,30
hod. Sbírka bude opět prováděna
do zapečetěných pokladniček,
označených logem charity, vedoucí skupinek budou označeni
vizitkou se svým jménem a opět
logem charity.
Pokladničky budou vedoucí
skupinek předávat přímo charitě
v Hostinném, tam společně sbírku přepočítají, takže se na místě
dozví výtěžek své sbírky.
Víme, že tak jako v minulých
letech, budou vaše srdce i ruce
otevřeny pro dobrou věc.
Přejeme vám radostné a požehnané vánoční svátky.
Ivo a Anna Vojáčkovi

Proč obecní hasiči nehasí?
V minulém měsíci v naší obci
dvakrát ukázal svou sílu ohnivý kohout a napáchal nemalé
škody na majetku občanů. Plameny pohltily celý rodinný dům
a v druhém případě celou kůlnu,
ve které ještě vybuchla PB láhev.
Jak už to tak na obcích bývá,
je požár velkou událostí, u které
se shromažďuje a diskutuje velké
množství občanů. Co zarmoutilo
naše obecní hasiče při již zmíněných požárech v obci, bylo několik
nehezkých poznámek na jejich
adresu: mají to nejblíže a přijedou
jako poslední, proč hned po příjezdu nestříkají vodu na požár, atd.
Tyto poznámky vedly k napsání
tohoto článku, ve kterém se pokusíme vysvětlit, že likvidace požáru
má svá pevná pravidla a je předem
dáno, co která jednotka požární
ochrany (JPO) zajišťuje.
Organizace systému jednotek
požární ochrany (PO)
Základní princip organizace
systému jednotek PO spočívá
v tom, že každému katastrálnímu
území obce je, dle stupně jeho nebezpečí, předurčeno odpovídající
zajištění jednotkami PO (viz. tabulka č. 1), které garantuje:
 dobu dojezdu jednotek PO, danou operační hodnotou jednotek
PO dle jejich druhu,
 množství sil a prostředků jednotek PO (počet jednotek PO a jejich vybavení,
počet hasičů), které se do určeného časového okamžiku dostaví
na místo zásahu.
Jednotky PO působí buď v organizačním řízení, nebo v operačním řízení.
Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární
ochrany k plnění úkolů jednotek
PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti
hasičů (školení, výcvik), údržbou
požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod.

Operačním řízením se rozumí
činnost od přijetí zprávy o vzniku
požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků
na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu,
provádění záchranných, resp. likvidačních prací apod.
Druhy jednotek
požární ochrany
Dle zřizovatele jednotky PO
a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO
dělí na:
 jednotky hasičského
záchranného sboru
kraje (HZS kraje),
které jsou součástí
hasičských záchranných sborů
krajů a jsou zřizovány státem.
V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského
záchranného
sboru

noty, dané dobou výjezdu od
nahlášení mimořádné události
a maximální dobou dojezdu na
místo zásahu, a odlišné nároky
na osoby vykonávající činnost
v těchto jednotkách z hlediska
odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.
Operační hodnota
jednotek požární ochrany
Každý druh jednotky PO má pro
účely operačního řízení určitou
hodnotu. Tato hodnota vypovídá
o schopnosti jednotky PO zahájit
a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Operační hodnotu
jednotky PO tvoří:
 doba výjezdu
jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení
poplachu,
 územní působnost jednotky
PO (doba jízdy,
resp. vzdálenost na
místo zásahu).
Doba výjezdu jed-

http://www.sdharnultovice.estranky.cz
kraje jako své povolání ve služebním poměru (např. jednotky PO
ve Vrchlabí, Trutnově…),
 jednotky sborů dobrovolných
hasičů obce (SDH obce), které
zřizuje obec, resp. město a činnost
v těchto jednotkách vykonávají
členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě
dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost
v pracovním poměru k obci nebo
hasičskému záchrannému sboru
kraje (např. jednotky PO Hostinné, Rudník…),
 jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku)
 jednotky sborů dobrovolných
hasičů podniku (SDH podniku).
Na každý druh jednotky PO
jsou stanoveny odlišné nároky
z hlediska jejich operační hod-

Tab. 1 | Základní tabulka plošného pokrytí území ČR jednotkami PO
Stupeň nebezpečí
Počet jednotek PO
území obce
a doba jejich dojezdu na místo zásahu
A
2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min
I
B
1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min
A
2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min
II
B
1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min
A
2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min
III
B
1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min
IV
A
1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min
1 JPO = jedna jednotka PO | 2 JPO = dvě jednotky PO
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notky PO je stanovena vyhláškou
č. 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek PO. Tato doba je
maximálně
 2 minuty pro jednotky PO
složené výlučně z hasičů z povolání,
 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své
povolání,
 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v před-

chozích dvou bodech nebo hasičů,
kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště.
Kategorie jednotek
požární ochrany
Pro účely plošného pokrytí
území ČR jednotkami PO (viz
organizace systému jednotek
PO) se dle operační hodnoty (viz.
tabulka č. 1) dělí jednotky PO
do kategorií JPO I až JPO V – viz
tab. 2.
SDH Arnultovice má ze svých
členů postavenou jednotku požární ochrany (JPO III), která vyjíždí
k požárům. K výjezdu naší JPO
III dává pokyn operační středisko
HZS Trutnov, které zašle SMS členům JPO III.
Pokud to tedy krátce shrneme,
tak od nahlášení požáru na číslo
150 nebo 112 jako první vyjíždí
JPO I z Vrchlabí, následuje JPO
II z Hostinného a pak následuje
JPO III Arnultovice, popř. JPO III
z okolních obcí. Po dojezdu k požáru se velitel jednotky nahlásí
u velitele zásahu, který na místě organizuje hašení požáru. Jednotky
JPO III následně zůstávají na požářišti, které zajišťují a kontrolují
do příjezdu vyšetřovatelů. Mohou
nastat i takové situace, kdy operační středisko vyhodnotí při požáru
neúčast JPO III, byť jde o událost
na katastrálním území obce.
Za SDH Arnultovice mi dovolte vám popřát klidné prožití
vánočních svátků a šťastný vstup
do nového roku, ve kterém se
snad spolu uvidíme jen na akcích pro veřejnost.
Bohumil Martínek
a Jirka Stuchlík
Zdroj: www.hzscr.cz

Tab. 2

JPO I

JPO II

JPO III

JPO V

 jednotka Hasičského záchranného sboru ČR zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci,
 poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou
v území své působnosti
 v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti
s místní jednotkou SDH obce
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném
početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci
s počtem obyvatel nad 1000
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva
o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve
vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie
JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném
početním stavu
5
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Z pera kronikáře
Radostné Vánoce
Lidé odedávna toužili poodhalit roušku budoucna a dozvědět
se, co je v následujícím roce nebo
v příštích letech čeká, a budoucnost se snažili ve svůj prospěch
i ovlivnit. A jelikož všechno mělo
svůj řád, budoucnost se předpovídala mimo svátku svatého
Ondřeje především o Vánocích,
zejména o Štědrém dnu. Na stůl
se pohodilo několik mincí, které
měly rodině přinést hodně peněz.
Stejnou úlohu měla rybí šupina,
která se nosila celý rok v kapsičce u vesty nebo v portmonce, čili
v peněžence. Vařila se jídla, která
byla symbolem hojnosti, rozmnožení peněz a hmotných statků,
např. čočka a hrách.
Svátečnímu hodování předcházel půst. Za starých dob se
přísně dodržoval po celý advent.
Štědrovečerní hostina bývala
z celého roku nejbohatší a byla
opředena spoustou zvyků. Menu
vycházelo z toho, co bylo doma
k dispozici, co se v létě urodilo,
vypěstovalo, usušilo a uskladnilo.
Ale ryba se na stole našich předků
začala objevovat až v 19. století, a do té doby byla považována
spíše za jídlo postní. Přebytek
od štědrovečerní tabule se pak
dával dobytku, kořenům stromů
v zahradě a studni. Naši předkové k obědu tento den nezasedali, naopak drželi půst, aby jim
Šplechta neprovrtala břicho

a také proto, aby uviděli zlaté prasátko. Hladovci vyhlíželi na nebi
první hvězdu, protože ta byla
znamením, že mohou usednout
k slavnostní večeři.
Ubrus, který se prostíral na
štědrovečerní stůl, se z magických důvodů nesměl sejmout až
do Štěpána. Počet sedících u stolu měl být sudý. Nohy stolu bylo
třeba sepnout řetězem, což přinášelo soudružnost a celistvost rodiny v příštím roce. Provaz, jímž
byl stůl obtočen, zase bránil zlodějům v přístupu do stavení. A samozřejmě na stole nesměly chybět
česnek, med, svěcená voda, černý
kmín – to na ochranu před zlými
vlivy. Uprostřed stolu ležel vdolek
ozdobený šípky a kolem něho po
hrsti obilí, máku, hrachu, třeba
i deset hromádek. V tento čas neměl mít nikdo u sebe žádnou cizí
věc, protože by ho v příštím roce
čekala smůla a neštěstí. Večeře se
zahajovala společnou modlitbou
a poděkováním Bohu za vše dobré, co přinesl i co vzal. Jako první
chod se podával hrách, protože
podle tradice spojoval všechny
stolovníky v dobrém i zlém. Nejdříve hospodyně odebírala z mísy
hrachu po lžíci pro každé z domácích zvířat, potom si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Jako
další chody následovaly polévky,
čočka, kuba, masitý pokrm nebo
ryba pro štěstí, zelí pro ochranu

před zimnicí, knedlík, aby rodina byla stále syta a trochu ovocné omáčky – muziky, aby nebylo
žízně při polní práci. Jako sladká
tečka štědrovečerní večeře se servírovala vánočka a cukroví. Pila
se bílá káva, čaj, pivo, víno či pálenka pro dobré trávení. Od stolu
nesměl nikdo vstát dokud všichni
nedojedli.
A nakonec hospodář přinášel
do místnosti stromeček ozdobený ořechy, perníčky, jablíčky,
sušeným ovocem, cukrovými
řetězy a svíčkami, který přes den
tajně ustrojil. Potom zapalovali
svíčky, zpívali koledy. Když
se blížila půlnoc všichni
spěchali do kostela na
„půlnoční mši“.
Mnohé
věštby
a zvyky upadly v zapomnění, ale řada z nich
se udržela až do počátku
dvacátého
století. S některými
z nich se dokonce setkáváme
i dnes. Je to například řezání barborek, pouštění lodiček nebo lití olova. Pozbyly ale na vážnosti
a obřadnosti, kterou
dříve měly, a často
byla zapomenuta
i jejich původní symbolika.
Jsou spíše kratochvilnou
zábavou. Také prostředky
k dosažení vytčeného
cíle jsou různé. Místo
skořápek ořechů se
používají plovoucí
svíčky,
namísto olova cín,

obecní knihovna
Mám velkou radost, že si od vydání podzimních Rudnických novin našlo do naší knihovny cestu několik nových čtenářů a věřím, že
nebyli zklamáni nabídkou nových knih.
Na konci listopadu jsme totiž rozšířili nabídku titulů naší knihovny o 280 nových
svazků z tzv. doplňovacího souboru ve spolupráci s knihovnou v Trutnově. Těchto 280
nových knih zaručí atraktivní výběr i pro pravidelné čtenáře a návštěvníky naší knihovny.
Ráda bych Vám dnes v krátkosti představila jednoho z mnoha mých oblíbených autorů. Je jím PhDr. Vlastimil Vondruška – český historik, publicista a spisovatel. Mimo
mnoha vědeckých a populárně-naučných knih napsal více než 20 historických románů pro dospělé (některé z nich pod pseudonymem Jan Alenský) a několik knih pro
mládež.
Velkou popularitu určitě získal sérií detektivních knih z doby vlády Přemysla Otakara II. S humorem, ale na základě historických skutečností, zde zachycuje atmosféru
středověku, mentalitu tehdejších lidí a standardy života v této neklidné době. Přestože sama nepatřím k milovníkům historie a historické literatury a ani detektivek, patří
knihy Vlastimila Vondrušky k mým nejoblíbenějším právě z důvodu jeho schopnosti
zajímavě psát o na první pohled nezajímavých věcech.
V naší knihovně naleznete několik jeho knih – namátkou vybírám tituly Zloději
ostatků, Olomoucký bestiář, Zdislava a ztracená relikvie, Román o růži, Dýka s hadem a Letopisy královské komory.
Přeji si, aby dobrá kniha i Vám zpříjemnila dlouhé zimní večery a přispěla k předvánoční pohodě a rádi Vás uvidíme i v příštím roce.
Jana Levínská
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klasické barborky se nahrazují
snítkami zlatice, kdoulovce nebo
jiných dřevin, případně řezanými
květinami.
O tom, že Vánoce jsou magické, není jistě pochyb. Jsou však
i pohádkově kouzelné a tajemné.
Přeji Vám všem štěstí, ať se na
Vás snese jako vločky sněhu, nový
rok ať přinese Vám zdraví, lásku,
něhu.
Simona Schwaningerová

Stavění kostelních jesliček bývalo neodmyslitelnou součástí Vánoc také v naší obci. Pro
kostel sv. Václava je zhotovil na objednávku
pátera Josefa Knauera z darů věřících neznámý
tyrolský řezbář v roce 1910. Jsou asi tři metry
dlouhé a metr vysoké, postavené přímo na míru
bočnímu oltáři. Jesličkám dominuje velký chlév
se svatou rodinou, postavy tří králů a pastýřů,
pozadí tvoří perspektivně se zmenšující panoráma města Betléma s pastýři a stády oveček po
stranách. Nad tím vším se vznáší Anděl nesoucí
nápis „Gloria in excelsis Deo“ (Chvála na výsostech Bohu).
I když sytou barevnost figur setřel čas a kulisy
volají po opravě, výjev narození Ježíška působí
magicky dnes stejně jako před stoletím. Letos
byly jesličky k vidění na adventním koncertu
v sobotu 17. prosince od 19 hodin. Pozvání
na vystoupení přijaly rudnické děti a ponikelský
soubor Satori s repertoárem koled, vánočních
písní a spirituálů.
Za o.s. Domov Olga Hájková

mikulášská besídka

strom na cestách

S čerty nejsou žádné žerty
(i když tihle byli víc černí
než zlí) a Mikuláš neztratil
ani plášť, ani autoritu, když
viděl tančící (všech věkových
kategorií ) na sále.

4x vánoční strom – stojící na
zahradě, vezoucí se za traktorem
a znovu vztyčený pomocí jeřábu.
Pro budoucnost z něho zůstane
vzpomínka – a pařez.

Čtení k jesličkám a vánočnímu stromku
Neodmyslitelnou součástí vánočních svátků jsou rozzářená okna se svítícími vánočními stromky. Jejich pohodové
světlo s pestrou výzdobou jakoby provázelo po dlouhá staletí obydlí generací místních
horáků.
Ale pozor! Daleko starší
oslavu dnů Kristova narození
přinesli do prostorů městských
chrámů a venkovských kostelíků, ale i, v půvabném zmenšení, do roubených chaloupek
hostinští bratří – mniši řádu
sv. Františka z Assisi. Usadili
se v Hostinném už v roce 1666.
Jesličky – jejich nápad! Od
zručných řezbářských výtvorů
mnohdy pozoruhodné velikosti
i uměleckého vkusu po drobné
lidové práce v koutech světnic.
Stále se nám líbí. Hostinští ná-

sledovníci sv. Františka z města dávno odešli. Zůstal po nich
klášter a jako památka slavná
srpnová pouť – Porciunkule, což
je všeobecně známé. Méně se
však ví, že dodnes živá tradice
jesliček – betlémů, započatá už
v 17. století, vznikla také jejich
zásluhou.
Vůně věčně zelených jedliček či smrčků zaplnila horské
domácnosti na Rudnicku pod
Černou horou daleko později,
teprve kolem poloviny 19. století. Společně s jesličkami vhodně
doplnila a rozmnožila slavností
vánoční chvíle. Zdá se to málo
uvěřitelné, ale podle hodnověrných vzpomínek pamětníků se
první vánoční stromek rozzářil
v osadě Janovicích roku 1857.
Obec vznikla poměrně pozdě péčí Jana Františka Theera
z Hostinného roku 1794. „Plá-
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tenický baron“, od roku 1790
„von Silberstein“, majitel vlčicko-sejfského dominia, zvolil pro
obec místo známé v okolí opakovanými pokusy o těžbu měděné rudy se stříbrem. Německé
pojmenování obce Johannesgunst (Janova přízeň) může na
Jana Františka prozrazovat, že
se hodlal přiživovat na výsledcích úspěšné těžby. Ale chyba
lávky! Firma za firmou po málo
vydatných výsledcích janovická
kutiště opouštěla.
Dle pamětí zdejšího rodáka,
pozdějšího pana řídícího Schöpse v Sejfech, jeden z pokusů
probíhal také v létech 1855-57.
Do vsi, tehdy už od roku 1850
součásti Sejfů, se za prací nastěhovala všelijaká hornická
chasa mnohdy i s rodinami, prý
až kolem osmdesátky lidí z různých koutů monarchie. Také

u Schöpsů v hospodě bydlelo
několik horníků. Jeden z nich
byl už podle řeči velmi zajímavý.
Ani Němec ani Čech, snad Polák
nebo Litevec. Na první vánoční
svátek domácí velmi překvapil.
Přinesl totiž z lesa uříznutou
jedličku a zasadil ji do škopíku
s hlínou. Pak vyrobil z loje drobné svíčky a upevnil je na větve
stromku. Na jeho špičku nasadil
hořící hornický kahan. Svíčky
pak zapálil. Nakonec poklekl na
kolena a modlil se. Tak hezkou
podívanou nikdo z místních lidí
ještě neviděl. Někteří si mysleli,
že ten horník je blázen. Zářící
stromek se ale všem zalíbil. To
byl první vánoční stromek nejen
v Janovicích, ale i v celém okolí,
kde se nový zvyk rychle rozšířil.
Trvá dodnes.
Mgr. František Jirásko
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kronika

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ…

Milý Ježíšku, popros Krakonoše,
aby nám prozradil něco ze své
vánoční kroniky…
Verloužou vo nás melsný huby
v kraji, že na horách máme ráno
bandory s kyselem, vo polenni
kyselo s bandorama a večír bandory juž bez kysela. Ale i na chudých chalpách se na vánoce zadělávalo na štědrovnice zrouna
v korytě. Na štědrovnice, krušníky, ale i na sejráky z hořčáku vod
kozištěte, aby bylo co do huby až
do Hromnic.
Co se jídávalo? Jak kde, ale
především bylo hodně chodů,
protože „čím vícekrát se přinesl
talíř na stůl, tím více bylo mandelů na poli“.
DUMLÍKAČKA se vařila na
Štědrý den v těch nejchudších chalupách. Do vody se rozkrájel na
kostičky dumlík (sladká žlutá řepa
pro dobytek), brambory, všechna
zelenina, která byla po ruce a kousky jakéhokoli masa (uzenky). Vody
se mnoho nedá, nakonec zajistit
jíškou do nepřílišné hustoty.
KAPR NA KUBOVI – Kapra nasekáme, vykostíme, porce
prošpikujeme, osolíme, obalíme v mouce a opečeme na sádle.
Předem si uvaříme houby, část
jich osmažíme na cibulce a pokládáme jimi porce kapra. Kroupy
uvaříme, ochutíme, dáme na pekáč, polijeme sádlem, poklademe
kaprem a zapečeme po pokličkou
dozlatova. V bohatších rodinách
dělali kubu z bělic, které se kupovaly zabité a aby vydržely, dávaly
se před Štědrým dnem do hrnce
ven na zahrádku do sněhu.
Dumlíkačka

Milý Ježíšku, jaké budou
Vánoce na zámku?

Milý Ježíšku,
jak vidí Vánoce kuchař?

Milena Baierlová,
zámek Rudník
Vánoce? Napadá mě básnička,
kterou jsem slyšela doma jako
malá holka:
Hlas zvonů táhne po závějích
kde v dáli tiše zaniká
Dnes všechny struny v duši znějí
a radost se jich dotýká
Strom když pohne haluzemi
a střásá hvězdné křišťály
atd. atd.
Snad je to od Vrchlického…
Podobný jemnocit v době vánoční vklouzne do každé živé duše.
Když to teď píšu, máme ještě
sychravý listopad, přikládáme
do kotle a říkáme si, že jaro je
daleko. Náš vánoční stromeček
si jdu uříznout sama. Vezmu
žebřík a pilku, vyjdu směrem
k bývalému Texlenu, přistavím
k několikametrovému smrčku,
vylezu… a pižlám vybraný vršek. Před lety jsem totiž vysázela kolem cest u zámku asi tři
stovky sazenic smrčků. K silnici
jsou přistřihovány, ale u továrny
nám jaksi přerostly. Ty čekají na
kupír až do Vánoc. Stromečky
strojíme každoročně dva. Jeden
pro hosty do sálu a jeden malý
do našeho bytu. Nikdy nedáváme přehnaně ozdob, protože
na stromečku je nejkrásnější on
sám. Práce kolem stromečku
navozuje vánoční rozpoložení. Smrk je dominantou celého
obytného prostoru, přitahuje
naše oči a pozornost, probouzí
myšlenky typu – jak je asi teď
v zasněženém lese, zase jsme
o rok starší, jak krásné byly Vánoce, když děti byly malé… Vánoce prožíváme v rodinném kruhu, hosté do penzionu přijíždějí
zpravidla nejdříve na Štěpána.
Na ně čeká stromeček v sále,
v pozadí s ním se vyfotografují
a tak zůstává uchován v albech
českých a zahraničních rodin.
Tak se ani nedivte, že mi to vzpomínané píchání a pižlání vůbec
nevadí.

Vlastík ‚Máca‘ Petřík,
restaurace Potrefená husa,
Pardubice
V mém mládí naše generace –
a nejen na Vánoce – neměla možnost takového výběru jako dnes.
Hlavně v zelenině a ovoci. Takový
meloun nebo čerstvé třešně byl
jen sen a pohádka. U stolu začínal Štědrý den snídaní. Nejčastěji
vánočka a cukroví. Oběd se odbyl
houbovou polévkou či hubancem
(jinde hubník, houbovec apod.).
K večeři bývala u nás doma vinná
klobása s domácím bramborovým salátem. Je pravdou, že jinde
a někde se objevil na talíři také
kapr. Na stůl se prostíralo o jedno místo víc. K pití měl otec pivo,
matka víno a děti limonádu. Na
stole nechyběly ani drobné mince
a chléb. V místnosti s vánočním
stromkem (nejčastěji v obýváku)
byly nachystány na menším stolečku misky s oříšky a ovocem.
Přidám recept na hubanec. Uvaříme kousek uzeného, do vývaru ze sušených hub namočíme
rohlíky, přidáme mléko, vajíčka,
sůl, pepř, majoránku a česnek,
dohromady promícháme. Dáme

kvíz
1) Událostí obce bylo bourání
části komplexu Texlenu. Dlouho
odolával nápis na zdi:
a) Každým dnem skončí len
b) Každý den slouží len
c) Každý den předu len
2) Kolik dětí je zapsáno ve zrekonstruované škole v Rudníku?
a) 173
b) 183
c) 193
3) Jakou nejvyšší soutěž hráli
v poválečné historii fotbalisté
místního FC TJ Avon?
a) krajský přebor
b) I. A třídu
c) I. B třídu
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Pátek 23. Kapři plavou ve vaně,
připomínaj´vorvaně / Kupujeme
dárečky, ženské pečou vánočky
Sobota 24. Táta řeže jedličku,
máma čistí ledničku / Kuba,
ryba, řízeček, po večeři věneček
Neděle 25. Na stůl přijde
salátek, zůstalo ho na svátek /
Ke kafíčku cukroví, snad se to
Pán nedoví
Pondělí 26. Scházejí se rodinky,
probírají novinky / Láhve mizí
od ledu, chlapi drží koledu
Úterý 27. Prskavky jsou potvory,
nadělaly otvory / Inventura
vánoční, už mě čeká zas´noční
do pekáčku a v troubě zapečeme.
Existuje také sladká varianta –
jen místo koření ke špetce soli
cukr, rozinky a zapečeme s rozsekanými a uvařenými houbami. V kuchyni vždycky býval a je
v prosinci fofr. Od adventu do
Vánoc nesměla na jídelním lístku
chybět bezmasá jídla a hned po
Štědrém dni se pekla drůbež, králíci a tradiční řízky nebo svíčková.
Připravil Václav Chadraba

4) Vánoční strom republiky byl
na veřejném prostranství poprvé
postavený v roce 1924
a) v Praze
b) Brně
c) Rudníku (Heř. Sejfech)
5) Cestu do kostela sv. Václava
(Rudník – Pivovar) lemuje alej
vzrostlých stromů, které se teď
dočkaly sestřihu. Znáte druh?
a) javor
b) platan
c) kaštan
6) Krkonošská hantýrka zná
pojem šiškouka. O co se jedná?
a) šišatá hlava
b) mičuda na ragby
c) pálenka ze smrkových šišek

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6c

Jaké jsou symboly Vánoc? Určitě ozdobený stromeček s dárky a večer bohatý vánoční stůl
většinou s kaprem na talíři.
Někdo může dodat, že také televizní pohádky, cukroví, gauč,
koledy. Štědrému dni dříve
předcházelo psaní (přání) Ježíškovi. Dneska to vypadá spíš
na esemesku nebo mail. Kdoví
jestli je na to patron nebes vůbec vybavený…

VÁNOČNÍ Z RUDNÍKA

reportáž

VČELY + ČLOVĚK = MEDOVINA
V létě osvěží, v zimě zahřeje –
Desítky chutí a podob – Pivo
skončilo její vládu – Originální
produkt Krkonoš – Království
Boháčových a Cermanových –
Zapomeňte na sladký bolehlav
- Čtyři komnaty paní Medoviny
Místnost (a pohárek)
číslo jedna – VARNA
V provozovně nečekejte žádné
muzeum či snad dokonce folklor.
Všude panuje moderna, čistota, jednoduchost a účel. Roztok
medu a vody se vaří v kotli a prochází náročnou fází čištění. Odstraňují se pyl, bílkoviny a další
látky. Základní matematické pravidlo zní – na litr výsledné medoviny je zapotřebí třetiny medu.
(Pro ochutnávku se musí skočit vedle)
„Krkonošská medovina – tak
jsme cítili jako diktát a povinnost
zpracovávat výhradně místní
med. Ale brzy jsme poznali, že to
není možné. Deset tun každým
rokem, nutná záloha atd. Museli jsme se spojit s obchodníkem,
který pro nás základní produkt
zajišťuje. Tak jsme si vymínili, že
aspoň požadujeme podobné přírodní podmínky – např. nadmořská výška. Každý včelař tak nějak
experimentuje s medovinou, klidně se stane, že výsledek někdy i vyleje. Když jsme začínali, byl trh
docela obsazený a také proto jsme
hledali vlastní cestu. Třeba už
u názvu firmy. Zasedla rodinná
rada a po debatě zvítězilo slovíčko
APICOR. Co to je? Složenina ze
dvou pojmů inspirovaná latinou –
Včela krkonošská.“

nepřítelem včel je sám včelař.
Chtějí klid a on je ruší. Nespí ani
v zimě, jen mají ´bezletový režim´.
A nespí ani medovina, každá várka je jiná. Také proto pro další
krok přichází zcelování (nezaměňovat se sléváním). V této fázi
se přidávají bylinné výluhy české
výroby. Často dostáváme otázku,
jestli si dokážeme poznat tu naši
medovinu – nejspíš ano, neděláme příliš sladkou.“
Místnost (a pohárek)
číslo tři – ZRÁNÍ
Dvacítka tanků stojí naproti sobě ve vyrovnaných řadách
jako známí obři na náměstí
v Hostinném. Čekají stejně jako
medovina. Klasik, Mandlová,
Višňová – to je základní nabídka
firmy. Čekají na povel staršiny;
rok, více. Hotovo a stočit, vysloví
konečný soud rodinná rada a šéf
pokývne. Dojde řada i na specialitu. Je jí likér s názvem Švihák lázeňský. Na etiketě máte rodný list
(místo určení a prodeje). Jedna
sada do Karlových Varů, další do

Místnost (a pohárek)
číslo dva – KVASÍRNA
Tady už čisté roztoky medu
a vody celkem klidně „odpočívají“ dva až pět měsíců. Mají ale
pravidelnou kontrolu a zápisy na
umělohmotných kádích nejsou
sice úplně tajné, ale skrývají něco,
čemu by se dalo říkat „výrobní tajemství“. Jedna každá obsahuje
1000 litrů. Hned na kraji je „burčák“. Mlaďoch, je mu kolem jednoho měsíce, v sousedství starší
(o dva měsíce) bratr. Už má zcela
jinou chuť, je podstatně hořčí.
Během kvašení se totiž cukr mění
na alkohol. Ale ještě k hořčáku –
je k nerozeznání od toho vinného
a má své obdivovatele i konzumenty.
„Ptáte se, jestli spojení života
s medem znamená medový život?
Asi takhle – dvě včelstva ano, ale
víc…to je práce, zemědělská výroba a tedy nejisté výsledky. Přírodě
neporučíte a včelám už vůbec. Ne
nadarmo se traduje, že největším
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lázní Poděbrad, Janských, Mariánských…
„Soutěže moc nevyhledáváme,
když nejste první, nikoho nezajímáte. Ale můžeme se pochlubit
„stříbrnou“ z mistrovství světa
v kategorii likérů pro Mandlovou
medovinu (zlatá nebyla udělena!). Neženeme se ani do horlivého exportu. Je v tom mnoho úskalí
– ochranářská politika, přísné limity, až kruté standardy, ale zároveň také nová zkušenost. Třeba
Angličané na nás chtěli připravit
něco se stopou ovoce. Zkoušeli
jsme různé kombinace a nakonec
vsadili na pomeranč. Je to výše
zmiňovaný Švihák lázeňský. Krkonošská medovina je chráněný
název a nemáme zájem na rozšiřování nabídky za každou cenu,
naší devízou je kvalita.“
Místnost (a pohárek)
číslo čtyři – STÁČÍRNA
Dvě dámy sedí k návštěvě zády
a nenechávají se rušit v práci. Jedna plní medovinou, druhá lepí viněty, přidává uzávěry, kompletuje

do přepravek. Klasikou je čirá
láhev 0,5 litru, keramika, ale klidně i demižony pro hotely a větší
balení pro přímý prodej na předvánočních trzích. Výkladní skříní
pak sada, tak typická pro Apicor
– už jednou zmiňovaný triangl
Klasik, Mandlová, Višňová. Nápadům se žádné meze nekladou.
Co projde doma, dotáhne grafické studio. Tvar láhví, včelí vosk
v dárkovém balení, vánoční motivy (ryba, hvězdy, firemní logo,
suvenýrové prvky). Radost pohledět, radost darovat i ochutnat.
„Když jsme začínali, bylo to jen
na zkoušku. Pro nás, pro známé,
pro restaurační podniky v regionu.
Kdyby nám někdo řekl, že jednou
bude roční číslo až 30 000 litrů
medoviny… Postupně si troufáme.
Teď se už tradičně chystáme do
Prahy na Staroměstské náměstí
(pod vánoční strom), připravujeme vánoční balení a kolekce.
Myslíme na rozšíření nabídky – od
višňovky ke kontušovce. Proč má
slyšet host obligátní nabídku typu
– rum, vodka, becherovka. Možná, že na první pohled začínáme
pořád od nuly, ale medovina nás
mnohé naučila. Proto taky nebude
o Vánocích a na konci roku chybět
u nás doma na slavnostním stole.
A ne jako nějaká rekvizita. Hledíme na ni s úctou, připijeme s ní
s láskou.“
Průvodce provozem:
Pavel Cerman
Komentář:
Petr Boháč, Pavel Cerman
Václav Chadraba
Rudník, konec listopadu 2011

VÍTE, ŽE...
> název medovina pochází
ze spojení slov medové
víno
> barva medoviny je značně
variabilní podle základní
suroviny
> medovina přišla o svoji
výsadu vyhledávaného
nápoje někdy ve
13. století
> v letité tradici výroby
medoviny dnes dominuje
Polsko (a také Česko)
> medovinu zná i Amerika,
za největšího odborníka
je považován profesor
Morse (nezaměňovat s M.
abecedou)
> nárůst prodeje medoviny
limituje zavedená spotřební daň (24 Kč za litr,
to vinaři neznají)
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PO PODZIMU JE FOTBALOVÝ POLOČAS
Nepodařilo se mi zjistit, proč
sportovní mistrovské soutěže
v drtivé většině států neuznávají kalendář. Hned to vysvětlím. Jedna sezóna se totiž hraje
systémem podzim-jaro a tak
na konci roku přichází jenom
poloviční hodnocení a jedinou
nadílkou zůstává titul „zimní
král“. Ten se (nechci říci už
tradičně) rudnickým fotbalistům spíše a roky vyhýbá.
V soutěžích máme čtyři týmy.
Pochopitelně celek dospělých,
od jehož výsledků a umístění se
hodnotí celková úspěšnost klubu
a nálady ve vedení až po přízeň
sponzorů i diváků. Přesto začneme průřez fotbalovým podzimem 2011 od těch nejmladších.
Přípravka je ve věkové hierarchii
novějším pojmem, v našem případě šlo letos o mistrovskou a zápasovou premiéru. Společnost se
mění, se sportem se začíná brzy
a mladí zájemci se učí dřív kopat
než slabikovat. Zpočátku se i drží
mámy, ale postupně už poslouchají trenéra Richarda Diviše:
„Po roce tréninku jsem přivedl
své svěřence k prvním soutěžním
utkáním, kde začali získávat herní dovednosti a ve čtrnácti duelech se víckrát radovali z výhry
než smutnili nad porážkou. 65

vstřelených gólů je pak tou nejlepší vizitkou.“
O starších žácích jsme už letos v Rudnických novinách psali, když se stali vítězi okresního
přeboru. Po jistém váhání funkcionářů a potřebné reorganizaci
fotbalovými orgány vstoupili
s podzimem do vyšší – krajské
soutěže. Jak už to v těchto mládežnických kategoriích bývá,
jedenáctka na hřišti stojí a padá
se dvěma, třemi hráči. Tahle skutečnost se srovná až v dorostu.
Žákům odešly opory a zkušenější soupeři nám to dávali pocítit.
Zákonitě byly porážky, někdy až
dost kruté. Zdánlivě paradoxně
ale účast na tréninku vyšší. Více
než dvacítka talentů, radost koukat. Trenér Pavel Gašpar: „Po
polovině soutěže jsme sice předposlední, ale je to historický postup a veliká škola. Všichni jsme
viděli, že některá mužstva nehrají
kopanou, ale fotbal. Se zlepšením
to je i náš cíl. Jinak jsem na žáky
a lidi okolo pyšný!“
Zvláštní kapitolou zůstává
činnost dorostu. Určitě je i fotbal
poznamenán faktem, že dospívající –náctiletí se chovají jinak než
ve stejném věku jejich dědové,
z čehož vznikají někdy problémy
a dohadování. Jsou samostatnější, mají jiné životní cíle a pokud

vůbec jiné sportovní sny. Jednou
nahoře, jednou dole. Jednou slepená sestava, jindy plná lavička.
Nevyrovnanost výkonů a tím pádem výsledků. Nemají to jednoduché s vedením Tomáš Hájíček
a Bohouš Moupic. Přesto se shodují: „Po podzimu spokojenost.
Přesněji řečeno – mírná spokojenost.“
V I.B třídě Hradecka začal tým
dospělých podzim nešťastně.
Doma dostal výprask od Úpice.
To se ještě nevědělo, že jde o žhavého favorita. Pak ještě sprcha
v Janských Lázních a družstvem

to
zákonitě
zatřáslo. Hledání společné
řeči na trávníku i v realizačním
týmu. Menší zemětřesení. Nedařilo se oporám, neproměňovaly
se šance ani penalty, nervozita
a vylučování. Naštěstí se karta
v průběhu kol obrátila. S větší
bojovností a trochou štěstíčka
nakonec rekordních 18 podzimních bodů. Ve vyrovnané tabulce
solidní poločas, ale jaro bude určitě dramatické.
Václav Chadraba

Orientační běžci už tradičně vozili medaile
V podzimní sezóně čekaly orientační běžce, kromě dalších
závodů, dva individuální vrcholy – MČR ve sprintu a na
klasické trati a také dvě velké
hromadné akce – MČR štafet
a družstev.
Z mistrovství ČR ve sprintu bohužel neputovala do Trutnova žádná z medailí, ale daleko radostnější
byla situace na klasice. Už v sobotní kvalifikaci ukázala Lenka Svobodová, že se cítí v lese, jako ryba ve
vodě. Nejlepším časem si zajistila
postup a v nedělním finále A startovala jako největší favoritka úplně
poslední. V lese se jí dařilo, rychlé
tempo a minimum chyb na trati jí
zajistilo vítězství v kategorii dorostenek D16. Další nejlepší závodnicí
v dorostenkách byla Tereza Koderičová, ta postoupila do finále B a zde
obsadila 7. místo.
Obě děvčata pokračovala
úspěšně po celou podzimní sezónu. Lence se dařilo na všech dalších celorepublikových závodech,
díky ní byly trutnovské barvy vždy
na stupních vítězů. Svoji perfektní
formu předvedla i na MČR štafet,
10

zde se svými kolegyněmi z oddílu
OK99 Hradec Králové, za který
letos hostovala, obsadila 1. místo
v kategorii dorostenek.
Tereza měla úspěšné hlavně
závody žebříčku B v Liberci, kde
se oba dny umístila mezi deseti
nejlepšími ve své kategorii D16.
Také ona úspěšně reprezentovala
ve štafetách, kde hájila barvy Lokomotivy Pardubic.

K úspěšným závodníkům,
tentokrát z řad veteránů, patří
také Stanislava Kutáčková, které
podzimní část vyšla přímo skvěle.
Získala několik cenných skalpů
svých soupeřek a v podstatě každý závod východočeské oblasti
vedl k zisku některé z medailí.
Úspěšnou sezónu jsme společně zakončili „posledním
kufrem“, kde jsme vyhodnotili,

odměnili nejlepší závodníky, trochu
si zase zaběhali, probrali
zimní přípravu a nadcházející sezónu 2012.

http://www.ltu-ob.cz/

Za orientační běžce
Jana Ulehalová

TJ-SKI Rudník: radovánky konce roku
Letošní podzim byl ve znamení
krásného počasí, které si říkalo
o to, být co nejvíce venku a nesedět doma u televize či u kamen.
Toho hojně využívali i členové
TJ-Ski Rudník a podnikli několik větších či menších akcí. Biková sekce se zúčastnila několika podzimních závodů, jimž
jako královna vévodila Rallye
Sudety MTB maratón se svou
115 km dlouhou tratí. (V závěru článku více.)
Již tradičně jsme první říjnovou sobotu uspořádali Rudnickej
vejšlap. Letos shodou okolností
připadl na 1.10.2011. Počasí dopadlo na jedničku. Sluníčko pálilo o sto šest, a tak nejeden účastník měl co dělat, aby se dobře
ochránil a neodskákal „vejšlap“
úpalem. Rudnického vejšlapu se
zúčastnilo 155 výletníků. Všichni
dohromady ušli 1800 km.
Další tradiční akcí byla drakiáda. Při té nám už počasí tolik
nepřálo. Bylo poněkud nevlídno,
což se odrazilo na počtu účastníků, ale i draků ve vzduchu. Několik statečných se však našlo a draci vzlétli i v roce 2011.
Mimo tyto větší akce trávili
někteří členové oddílu podzim
v sedle kola a poznávali nová
zákoutí našeho kraje. Z pohodových jednodenních vyjížděk
jmenujme např. výpravu na pěkné přírodní koupaliště „Kalíšek“
u Hořic nebo cestu do muzea Zapadlých vlastenců v Pasekách nad
Jizerou.
Někteří se tradičně vydali i na
náročný, ale krásný dvoudenní
přejezd Orlických hor.
Pokročilejší stádium podzimu,
kdy se dny krátí a chladu přibývá, jsme využívali k jednodenním
vycházkám do blízkého okolí.
Všem můžeme doporučit pečlivě připravenou naučnou stezku
vedoucí po okolí Mladých Buků.
Zavede vás do nepoznaných lokalit v okolí Pekla a zříceniny hradu
Břečštejna.
Když jsme se dostatečně pokochali krajinou v našem okolí, ať
už ze sedla našich bicyklů nebo
při pěších procházkách, přišel
čas připravit se na zimní sezónu.
Předposlední listopadovou sobotu jsme v počtu pouhých čtyř
statečných vyrazili obhlédnout
kritická místa našich běžeckých
tratí, vyzbrojeni až po uši potřebným nářadím a technikou.
I když jeden „křoviňák“ vypověděl poslušnost, podařilo se nám
proklestit zarostlá místa, zkontrolovat a opravit můstky přes potoky a potůčky, aby v zimě mohl
sněžný skútr bezpečně projet.

I přes nevelkou účast se nám podařilo tratě připravit. Teď už by to
chtělo, aby obloha nebyla na nějakou tu vločku příliš skoupá. Sv.
Martin má prý zatím dovolenou,
ale věříme, že se sněhu,dočkáme
a opět si budeme moci užívat kvalitně upravené stopy pod Černou
horou.
V úvodu jsme slíbili podrobnější reportáž z Rallye Sudety 2011,
jednoho z nejtěžších MTB maratónů v České republice. Tady je.
Na start jsme se jako reprezentanti TJ-Ski Rudník postavili letos poprvé. Vůbec jsme netušili,
s jakými nástrahami budeme bojovat celých deset hodin. Trať měřila 115 km s převýšením 3150 m.
Startovní výstřel zazněl v 8.00 na
náměstí v Teplicích nad Metují.
Snad by to nebyl ani terénní závod, kdyby nezačal 3 km
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Pozvánka na nejbližší akce
Vella 2011 – prosinec – akce pro veřejnost.
Silvestrovské mazání 31. 12. 2011 od 1100 hod U Křížku – akce
pro veřejnost.
TJ - Ski Rudník vítá nový rok 31. 12. 2011 od 2200 hod
U Křížku – akce pro veřejnost .
Poslední mazání – lyžařský přejezd na trase Špindlerova bouda
– Rudník, březen 2012 – akce pro veřejnost.

http://skirudnik.wz.cz
http://skirudnik.rajce.idnes.cz
stoupáním. Až do 40 km, kde se
odpojovala krátká trať, však probíhalo všechno v pohodě. Nijak
extrémně těžký terén, a tak jsme
nechápali, proč každý „Sudety“
proklíná. Záhy jsme pochopili!
Profil jako na houpačce, nekoneč-

ná stoupání, pak rychlé padáky
dolů. K tomu úzké lesní stezky,
samý kořen, kamení a bláto. Nejtěžší pasáž přišla v Broumovských
stěnách. Tam, kde vedou značky
pro pěší turisty, jsme šplhali kolmo vzhůru a baťůžkáři na nás jen
nevěřícně zírali. Nejtěžší a nejtechničtější sjezd z Hvězdy byl
obklopen zvědavými turisty, kteří
s fotoaparáty u oka lačně čekali na
„krev“ mnoha padajících cyklistů.
My jsme s respektem k terénu sesedli, čapli kolo a v zájmu zachování vlastního zdraví, kolo snesli.
Do cíle jsme dorazili až okolo
páté hodiny šťastní, že jsme celí.
Pocity byly smíšené, sáhli jsme si
na samé dno fyzických sil. „Sudety“ poprvé a naposled!? Ještě
uvidíme. Kdo nezažil, jen těžko
může soudit.
Mějte se parádně. Těšíme se na
viděnou na některé z akcí nebo
v bílé stopě.
Za TJ-Ski Rudník sepsali:
Simona Tesařová, Jiří Svoboda,
Zbyněk Sládek, Jiří Taclík
a Pavel Kaplan
� Rudnickej vejšlap 2011
← Profil trati Rallye Sudety
↓ Účastníci přejezdu Orlických hor
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matrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden: Trenklerová Ludmila, Veselá Jaroslava;
únor: Zemanová Marie, Jirka Vlastimil, Moravcová Zdeňka,
Tůma František, Plecháčová Marie – 101 let;
březen: Zetková Zdeňka, Poláková Růžena, Parasičová Anna,
Nedvídková Jarmila.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.

NAROZENÍ
Andrea Šimková, Šimon Linhart, Adéla Lehká, František Javor,
Eliška Sybolová, Aneta Maarová, Tereza Švajdlerová,Viktorie
Balcarová, Aleš Drefko.
Vítáme Tě na svět.

Změna v podávání žádostí
o nový občanský průkaz
Od 1.12.2011 vstupuje v platnost zákon o občanských průkazech
č.227/2009Sb., kdy vydávání nových občanských průkazů se
strojově čitelnými údaji přebírá úřad s rozšířenou působností. Pro
naši obec to je Městský úřad Vrchlabí.
Žadatel musí požádat o vydání nového občanského průkazu jen
v obvodu svého trvalého bydliště.
Postup žádosti je obdobný jako u pasů, tzn. foto a písemná
žádost není potřeba. Ostatní podklady, jako např. u ztráty nebo
neplatnosti OP, zůstavají.
Věra Prouzová, správní odbor

SŇATEK UZAVŘELI
Martin Voňka a Kateřina Sekerková.

ÚMRTÍ
Jarmila Špičková, Hana Petržálková, Zdeněk Ferenc, Michal Maar,
Jindřich Zábrodský.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Věra Prouzová, matrika
Z vítání občánků na zámku dne 10. 12. 2011 →

Kalendárium kulturních, společenských
a sportovních akcí na rok 2O12
leden
únor
únor

Závody v pytlích
Dětský karneval a zábava
s kapelou Žibr
Lyžařské běžecké závody pro
základní školu

SDH Arnultovice
SDH Arnultovice
TJ - Ski Rudník
O.s. Domov – pro náš
Rudník
Myslivecké sdružení
Rudník-Janovice
Obec Rudník, O.s.
Domov - pro náš Rudník

závody na sněhu pro malé
i velké v dobové výstroji

4.2.

Krakonošovy radovánky

18.2.

Myslivecký ples

25.2.

Masopust

březen

Poslední mazání

TJ - Ski Rudník

17.3.
30.4.

Josefská zábava
Pálení čarodějnic

19.5.

Den s přírodou

červen
červenčervenec

Dětský den
Hasičský den s noclehem
v přírodě

Obec Rudník
Obec Rudník
Myslivecké sdružení
Rudník - Janovice

červenec

Den otců

srpen

Selská olympiáda

srpen

Den zvířat

srpen
(konec)

Indiánský bivak u křížku

TJ - Ski Rudník

pro děti

22.9.

Hon na lišku pod Černou
horou III

Silvie Kašparová

hubertská koňská jízda

28. – 29.9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Rudník

říjen
říjen
6.10.
listopad

Drakiáda
Halloween pro děti
Rudnickej vejšlap
Mikulášská besídka
Adventní koncert v kostele sv.
Václava
Vella 2012
Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního
stromu

TJ - Ski Rudník
SDH Arnultovice
TJ Ski Rudník
SDH Arnultovice
O.s. Domov – pro náš
Rudník
TJ Ski Rudník

jarmark, výstava, koncerty,
mše

31.12.
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Silvestrovské mazání

TJ Ski Rudník

31.12.

Rudník vítá nový rok

TJ Ski Rudník

prosinec
prosinec
1.12.

sál OÚ
průvod v maskách,
zabíjačka, dětský karneval
lyžařský přejezd Špindlerova
bouda – Rudník
sál OÚ
soutěže a kvízy pro děti

SDH Arnultovice
Obec Rudník
O.s. Domov - pro náš
Rudník
Kynologická organizace
Rudník

Obec Rudník

soutěžní klání pro pány
v netradičních disciplínách

poděkování
Nedá se slovy vyjádřit dík za
pomoc při likvidaci a následném úklidu po požáru našeho
domu a přilehlých prostor.
Dík patří všem hasičským
sborům a firmám p. Mejsnara, p. Zemana a p. Nedvídka.
Za pomoc na úklidových pracech děkujeme dceři Marii
Dymákové, panu Vágnerovi
st. a Vágnerovi ml. Dále panům Neumanovi a Urbanovi, manželům Kaplanovým
a pracovníkům Obecního úřadu Rudník.
Všem děkují Ottovi.

ukázky psích dovedností,
folkový festival

turistický pochod
besídka pro děti, program
pro dospělé
lyžařský nebo turistický
pochod (od 11 hodin)
u křížku (od 22 hodin)

Provozní doba
sběrného dvora
Pátek 23. 12. 2011 Zavřeno
Sobotu 24. 12. 2011 Zavřeno
Pátek 30. 12. 2011 Zavřeno
Sobota 31. 12. 2011 Zavřeno
Mimo tyto dny je provozní doba
sběrného dvora bezezměn.

Usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce
Výpis přijatých usnesení
z 16. jednání rady obce
dne 15. 8. 2011
RO schvaluje:
1c/16/2011 - pronájem části p.p.č.
632/1 o výměře cca 315 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.
1d/16/2011 - pronájem části p.p.č.
3206/1 – zahrada o výměře cca 120
m2, kat. úz. Rudník za účelem zřízení zahrádky. 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.
1g/16/2011 - záměr pronájmu pozemků p.p.č. 5101 – zahrada o výměře 1095
m2, 5102 – ost. plocha o výměře 7843
m2, 5094 – ost. plocha o výměře 1371 m2
a 5095 ost. plocha ost. komunikace o výměře 363 m2, vše v kat. území Rudník.
1i/16/2011 - souhlasí s výpovědí
Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřenou dne 14.01.2008 s realitní
kanceláří RAKO reality s.r.o. se sídlem
Trutnov, Palackého 89 a Obcí Rudník
se sídlem Rudník čp. 51 na prodej nemovitosti čp. 412 na stp.č. 629 a stp.
č. 629 v kat. území Rudník ke dni
15.1.2011.
1j/16/2011 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2001811/
VB/3, týkající se přípojky k RD na
p.p.č. 188 v kat. území Javorník v Krk.,
čímž dojde ke strpění práva zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy, dále vstup a vjezd na nemovitost
p.p.č. 190 v kat. území Javorník v Krk.,
která je ve vlastnictví obce Rudník. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.000 Kč bez DPH.
1l/16/2011 - pronájem bytu č. 19
v Rudníku čp. 75, na dobu určitou do
31.12.2011.
1m/16/2011 - výměnu bytu č. 1 za byt
č. 5 v čp. 418
1n1/16/2011 - vzdání se práva pohledávky ve výši 3.463,00 vzniklé z povinnosti uhradit poplatky z prodlení za neplacení nájemného v čp. 494, Rudník.
1n2/16/2011 - vzdání se práva pohledávky ve výši 17.748,00 vzniklé z povinnosti uhradit poplatky z prodlení za
neplacení nájemného v čp. 494, Rudník.
1n3/16/2011 - vzdání se práva pohledávky ve výši 14.811,00 vzniklé z povinnosti uhradit poplatky z prodlení za
neplacení nájemného v čp. 418, Rudník.
1o1/16/2011 - zastavení exekuce
povinné, bytem Temný Důl 75, Horní
Maršov.
1o2/16/2011 - zastavení exekuce povinné, bytem Běrunice čp. 69.
1p1/16/2011 - uzavření dohody
o splátkách na částku 24.500 Kč po
2.000 Kč měsíčně hotově do pokladny

obce od srpna 2011 do srpna 2012.
V případě nezaplacení byť jedné splátky, bude vymáháno soudní cestou.
1p2/16/2011 - uzavření dohody
o splátkách na částku 10.946 Kč po
650 Kč měsíčně hotově do pokladny
obce od srpna 2011 do prosince 2012.
V případě nezaplacení byť jedné splátky, bude vymáháno soudní cestou.
2/16/2011 - rozpočtové opatření
č.3/2011 v předloženém rozsahu.
4/16/2011 –výpůjčku tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody ve školní
jídelně ZŠ Rudník. Součástí výpůjčky je bezplatná montáž a uvedení do
provozu včetně příslušných revizí.
Výpůjčka se sjednává na 90 dnů od instalace zařízení. Na základě vyhodnocení provozu zařízení pro ohřev vody,
rozhodne RO o případném odkoupení
zařízení za celkovou cenu 43.200,00
Kč bez DPH.
RO doporučuje:
1e/16/2011 - ZO schválit směnu
pozemku 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 Rudník,
vše v kat. území Bolkov
1f/16/2011 - ZO schválit směnu pozemku p.p.č. pozemků p.p.č. 405/7
o výměře 18 m2 a 405/8 o výměře 4
m2 za díl „a“ o výměře 25 m2 oddělený z p.p.č. 405/3 ve vlastnictví obce
Rudník, vše v k.ú. Rudník. Pozemek se
směňuje z důvodu, že stavbou chodníku byl ztížen příjezd do garáže a tímto
bude provedeno narovnání.
1k/16/2011 ZO zařazení pozemku
p.p.č. 1393/1 k.ú. Javorník v Krkonoších do ÚP jako pozemek na stavbu
rekreačního bydlení.
1p3/16/2011 - ZO ke schválení uzavření dohody o splátkách s paní XX,
bytem Rudník 311, na částku 35.385
Kč po 1.000 Kč měsíčně hotově do
pokladny obce od srpna do zaplacení
celé dlužné částky. V případě nezaplacení byť jedné splátky, bude vymáháno
soudní cestou.
RO bere na vědomí:
1h/16/2011 - přesun stávající nezpevněné komunikace v celé šíři, která se
částečně nachází
na p.p.č. 193 na sousední pozemek
p.p.č. 200, v k.ú. Javorník v Krk., na
náklady manželů XX,
v průběhu terénních úprav při dokončení stavby RD.
RO ukládá:
1a2/16/2011 – majetkovému odboru zpracovat návrh řešení vypořádání
zhodnocení nebytového prostoru provozovny Klub Partyzán v čp. 51 současným nájemcem.
Hlasování 5-0-0
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Výpis přijatých usnesení
z 17. jednání rady obce
dne 24. 8. 2011
RO schvaluje:
2b/17/2011 - uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 154 na částku
290 Kč.
3/17/21011 - rozpočtové opatření č.
4/2011, kterým se výše rozpočtových
prostředků nezmění.
RO doporučuje:
2a/17/2011 - ZO schválit prodej
p.p.č. 60 – ost. plocha, o výměře 125
m2, dle směrnice č. 5/2008, přílohy
č. 1, za cenu 30,-Kč/m2. Prodej bude
uskutečněn za předpokladu, že bude
zřízeno bezúplatné věcné břemeno na
pozemky p.p.č. 61/1 a 63/2 v šíří 3m
ve prospěch obce Rudník v právu přístupu a příjezdu k vodojemu na st.p.č.
86 a právo vstupu a vjezdu za účelem
oprav a údržby vodovodního řadu,
vše v kat.úz. Bolkov. Náklady spojené
s převodem pozemku uhradí žadatelé.
2c/17/2011 - ZO schválit prodej pozemku p.p.č. 614/3 o výměře 1396 m2,
k.ú. Rudník za cenu 50 Kč/m2.
RO ukládá:
6/17/2011 –účetní obce zapracování
žádosti ředitele o navýšení rozpočtu
ZŠ/MŠ Rudník do rozpočtové změny
pro jednání ZO.
RO revokuje:
2d/17/2011 –usnesení č. 11/16/2011
ze dne 15.08.2011 ve věci pronájmu
bytu č. 19 v čp. 75 Rudník.
Výpis přijatých usnesení z 18. jednání rady obce dne 12.09.2011
RO schvaluje:
2a/18/2011 - pronájem pozemků p.p.č.
5101 – zahrada o výměře 1095 m2, 5102
– ost. plocha o výměře 7843 m2, 5094
– ost. plocha o výměře 1371 m2 a 5095
ost. plocha ost. komunikace o výměře 363 m2, vše v kat. území Rudník, za
účelem údržby pozemků kolem domu
– sklizně travního porostu. 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.
2b/18/2011 - záměr obce odprodat
p.p.č. 114 - ost. plocha o výměře 367
m2 v k.ú. Bolkov.
2c/18/2011 - záměr obce odprodat
část p.p.č. 2931 ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 10 m2, v k.ú.
Rudník. Skutečná výměra bude upřesněna GP.
2d/18/2011 - záměr obce odprodat díl
„b“ o výměře 7 m2, který byl oddělen
z poz.p.č. 2858/1, kat. území Rudník
na základě GP č. 1157-180/2011 ze
dne 26.05.2011.

2e/18/2011 - zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.p.č. 2321/1 – tr. travní porost o výměře cca 200 m2, kat.úz.
Rudník.
2f/18/2011 - zveřejnit záměr prodeje
pozemků p.p.č 93/1 – ostatní plocha
o výměře 583 m2, 102 – tr.travní porost, o výměře 802 m2 a 155/2 – ost.
plocha o výměře 580 m2, vše v kat. území Bolkov.
2g/18/2011 - zveřejnit záměr prodeje
části pozemku p.p.č. 909 – ost.plocha,
ost. komunikace o výměře cca 234 m2,
k.ú. Arnultovice.
2h2/18/2011 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 4923 – ost .plocha, ost.
komunikace o výměře 2087 m2, k.ú.
Rudník dle GP č. 1154-8/2011 ze dne
31.03.2011.
2i/18/2011 - RO schvaluje zveřejnění,
pronájmu nebytových prostor (dvou
místností + WC) v č.p.75 DPS na
úřední desku.
2j/18/2011 - zveřejnění, pronájmu
nebytových prostor (prodejny, skladu
a WC) v č.p.406 v Terezíně na úřední
desku.
2k/18/2011 - uzavření dohody
o splátkách na částku 15.436 Kč, po
3000 Kč měsíčně, hotově do pokladny
MO OÚ Rudník, počínaje zářím 2011
a konče únorem 2012, kdy doplatí zbytek dluhu 436 Kč. V případě nezaplacení byť jedné splátky, bude vymáháno
soudní cestou.
2l/18/2011 - uzavření dohody o splátkách na částku 14.780 Kč, po 2000 Kč
měsíčně, hotově do pokladny MO OÚ
Rudník, počínaje říjnem 2011 a konče
květnem 2012, kdy doplatí zbytek dluhu 780 Kč. V případě nezaplacení byť
jedné splátky, bude vymáháno soudní
cestou.
2m/18/2011 - zrušení zastavení exekuce na základě nových skutečností
sdělených JUDr. Milenou Duškovou.
2n1-3/18/2011 - podat žalobu k soudu za dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava
Čermáka.
2o1-3/18/2011 - vyklizení bytu, nejdéle do deseti dnů ode dne doručení
výzvy. Pokud nedodrží termín vyklizení bytu, bude
podána žaloba
k soudu na vyklizení bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava
Čermáka.
2p2/18/2011 - pronájem bytu č. 7
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
31.12.2011. Před uzavřením smlouvy složí do pokladny MO OÚ Rudník
předplacené nájemné ve výši 8.000 Kč.
3/18/2011 –poskytnutí podpory ve
výši 290 603,45 Kč ze Státního fondu
životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí za
podmínek a způsobem stanovených ve
smlouvě č. 09034693 o poskytnutí této
podpory. Podpora je určena výhradně
na akci Energeticko-ekologická opat-

příloha

ření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnou v obci Rudník u Vrchlabí.
6/18/2011 – přijetí finančních darů na
uspořádání Svatováclavských slavností Rudník 2011 od: REPARE Trutnov
s.r.o ve výši 4.000,00Kč společnosti
MZ Liberec a.s. ve výši 3.000,00Kč,
Proplast – K s.r.o. ve výši 3.000,00 Kč,
Stavební práce Taclík ve výši 3,000,00
Kč, Aleš Maloch, Rudník ve výši
1.000,00 Kč, Antonín Mach, Rudník
500,00 Kč.

m2 v čp. 75 v DPS na úřední desku.
3/20/2011 - rozpočtové opatření
č. 6/2011, kterým se příjmy i výdaje
zvýší o 579682,20Kč.
Tímto opatřením se hodnota finančních prostředků na běžných účtech
nezmění.

RO ukládá:
5/18/2011 - účetní obce ve spolupráci
s SDH Arnultovice vypracovat rozpočtové opatření v rámci paragrafu 551
(požární ochrana) v kompetenci RO
k zajištění financování nákupu vozidla
Avia za cenu 8.000,00 Kč od obce Zbizuby do vlastnictví obce Rudník.

RO schvaluje:
2d2/21/2011 - záměr obce odprodat
p.p.č. 114 - ost. plocha o výměře 367
m2 v k.ú. Bolkov.

RO revokuje:
2h1/18/2011 - usnesení RO č.
2v/12/2011 v plném znění.
2p1/18/2011 - usnesení č. 1a/11/2011
ze dne 11.5.2011.
Výpis z usnesení
z 19. jednání rady obce
dne 26. 9. 2011
RO schvaluje:
2a/19/2011 – pronájem bytu č. 11
v čp. 75, Rudník na dobu neurčitou.
3/19/2011 - zhotovitelem projektové
dokumentace na energeticko- ekologická opatření DPS Rudník projekční
kancelář GRAFIC V.O.S., Krkonošská 177, Vrchlabí za celkovou cenu
174.000,00 Kč včetně DPH.
RO ukládá:
4/19/2011 - řediteli ZŠ/MŠ Rudník
realizovat opatření navržená kontrolorem panem Karlem Pítrem do
31.12.2011. Zprávu o plnění předloží
ředitel ZŠ/MŠ Rudník do 15.01.2012.
Výpis přijatých usnesení z 20. jednání rady obce dne 12.10.2011
RO schvaluje:
1a/20/2011 - pronájem bytu č. 2
v Rudníku čp. 75 na dobu neurčitou.
1b/20/2011 - pronájem bytu č. 18
v Rudníku čp. 75 na dobu neurčitou
1c/20/2011 –prodloužit nájemní
smlouvu na byt č. 2 v čp. 311 na dobu
určitou do 30.11.2011
1d/20/2011 - podání žaloby k soudu
za dlužné nájemné a služby spojené
s užíváním bytu, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
1e/20/2011 - uzavření nájemní
smlouvy na pronájem těchto nebytových prostor (dvou místností a WC)
v čp. 75 – DPS Rudník za účelem
provozování kadeřnictví na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců za
cenu dle sazebníku schváleného RO
usnesení č. 2g/43/2009
1g/20/2011 - zveřejnění pronájmu
nebytového prostoru o výměře 14,6

Výpis přijatých usnesení
z 21. jednání rady obce
dne 26. 10. 2011

RO doporučuje:
2a/21/2011 - ZO schválit odkoupení
části pozemku p.p.č. 2931 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca
10 m2, kat. území Rudník, za cenu 30
Kč/m2, ve smyslu směrnice č. 5/2008,
přílohy č. 1. Výměra bude upřesněna
geometrickým plánem. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatelé
pozemku.
2b/21/2011 - ZO schválit prodej pozemku, dílu „b“ o výměře 7 m2, který
byl oddělen z poz.p.č. 2858/1 a následně bude sloučen do nově vzniklé
stp. č. 1202, kat. území Rudník, na
základě GP č. 1157-180/2011 ze dne
26.05.2011. za cenu 30 Kč/m2, ve
smyslu směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatelé pozemku.
2c1/21/2011 - ZO zrušit část usnesení č. 9/17/05 ze dne 21.9.2005 a část
usnesení č. 6/19/05 ze dne 7.12.2005.
2c2/21/2011 - ZO schválit prodej
pozemku p.p.č. 4923/4 – ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 2087 m2,
která byla dle GP č. 1154-8/2011 ze
dne 31.03.2011 oddělena z p.p.č. 4923
v. kat. území Rudník, Správě KRNAP,
Dobrovského 3, Vrchlabí, za vzájemně
dohodnutou kupní cenu 10.000 Kč.
2e/21/2011 - ZO schválit kupní smlouvu č. 61/512/2011 na odkoupení stavební parcely č. 443/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 409 m2, v obci
a kat. území Rudník od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Hradec Králové, za
kupní cenu ve výši 45.000 Kč.
2f/21/2011 - ZO prominout dle stanoviska advokátní kanceláře soudně nevymahatelnou pohledávku ATC s.r.o.
Rudník čp. 132 ve výši 58.152 Kč, jedná se o úroky z prodaného koupaliště.
3/21/2011 – RO schvaluje dodavatelem zakázky malého rozsahu „“ Příprava a organizační zajištění podání
žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí České republiky a organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro akci odkanalizování Obce
Rudník“ společnost Ekologický rozvoj
a výstavba Jaroměř s.r.o. , Čs. Armády
37, Jaroměř, IČ: 27504514 za cenu
234.000,00 Kč vč. DPH.
RO ruší:
2d1/21/2011 - RO ruší usnesení RO
č. 2b/18/2011 v plném znění

Rudnické noviny | číslo 4 | prosinec 2011

Výpis přijatých usnesení
z 22. jednání rady obce
dne 9. 11. 2011
RO schvaluje:
1a/22/2011 - zveřejnit záměr prodeje
pozemku p.p.č. 374 – ostatní plocha
o výměře 299 m2, kat.úz. Rudník.
1b/22/2011 - uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene č. IV-122005929/VB/1, týkající se přípojky
k RD Bartoníčková, na pozemky p.p.č.
1251/20, 2762 a 2763/1, zapsaných
na listu vlastnictví 10001, v obci a
kat. území Rudník, čímž dojde ke
strpění práva zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy, k částem pozemků vymezených v geometrickém plánu č. 1124-481/2009 ze
dne 15.6.2010. Finanční náhrada za
zřízení věcného břemene činí 1.000
Kč bez DPH. Náklady spojené s vyhotovením této smlouvy, geometrického
plánu a správního poplatku za vklad
práva odpovídajícího věcnému břemeni hradí strana oprávněná z věcného
břemene.
1c/22/2011 - „Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti“ poz.p.č.
3615 o výměře 530 m2, v kat. území
Rudník, sepsaný mezi Obcí Rudník
a SDH Arnultovice.
1d/22/2011 - uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytového prostoru o výměře 14,6 m2 v čp. 75 v DPS
za účelem nevýdělečné činnosti a to
vedení výtvarného kroužku za cenu
200,00 Kč/měsíčně včetně energií.
1e/22/2011 – pronájem bytu č. 3
v Rudníku čp. 5 na dobu určitou do
31.03.2011
1f/22/2011 –vzdání se práva pohledávky ve výši 15.453 Kč, vzniklé z povinnosti paní…, v době vzniku pohledávky bytem Rudník čp. 411, uhradit
poplatek z prodlení vzniklý neplacením nájemného v bytě č. 10 v čp. 411.
1h/22/2011- vzdání se práva pohledávky dle přiloženého seznamu ve výši
11.250 Kč, vzniklé z povinnosti poplatníků, uhradit poplatek za odpady
v roce 2006.
Výpis usnesení
z 7. zasedání Zastupitelstva obce
Rudník dne 8. září 2011
ZO schvaluje:
2b/7/2011 - 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
2c/7/2011 - prodej p.p.č. 4227/2 –
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.
2d/7/2011 - 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.

2e/7/2011 - 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.
2g/7/2011 - 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.
2h/7/2011 - 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.
2i/7/2011 - 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. Skutečná výměra bude upřesněna geom..
plánem. Náklady spojené s převodem
nemovitosti uhradí žadatel.
2j/7/2011 - 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.
2k/7/2011 - 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.
2l/7/2011 - směnu pozemku 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 Rudník, vše v kat. území
Bolkov
2m/7/2011 - směnu pozemků p.p.č.
405/7 o výměře 18 m2 a 405/8 o výměře 4 m2 za díl „a“ o výměře 25 m2 oddělený z p.p.č. 405/3 ve vlastnictví obce
Rudník, vše v k.ú. Rudník. Pozemek se
směňuje z důvodu, že stavbou chodníku byl ztížen příjezd do garáže a tímto
bude provedeno narovnání.
2o/7/2011 - prodej pozemku
p.p.č.614/3 o výměře 1396 m2, k.ú.
Rudník za cenu 50 Kč/m2 .
3a/7/2011 - rozpočtové opatření
č. 5/2011, kterým se příjmy zvýší o 10.000,00 Kč a výdaje se zvýší
o 220.300,00 Kč.Tímto opatřením se
finanční prostředky na běžných účtech
sníží o 210.300,00 Kč
3c/7/2011 – uzavření dohody o splátkách s paní XX, bytem Rudník 311, na
částku 35.385 Kč po 1 000 Kč měsíčně, hotově do pokladny MO OÚ Rudník od srpna 2011 do zaplacení celé
dlužné částky. V případě nezaplacení
byť jen jedné splátky bude vymáháno
soudní cestou.
ZO odkládá:
2n2/7/2011 - zařazení pozemku
p.p.č. 61/1 k.ú. Bolkov do ÚP jako plocha k funkci pro bydlení k rekreaci na
příští zasedání ZO.

příloha

