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NOVINY

ČARODĚJNICE NA ROK ODNESL OHEŇ A VÍTR
V noci z 30. dubna na 1. května přichází čas magie. Pálení
čarodějnic (nebo také Filipojakubská či Valpuržina noc, jinde i Beltine) představuje velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk
a zvláštní svátek. U zapálených
ohňů se slaví příchod jara, velebí mládí a plodnost, chrání úroda a dobytek, sledují přílety na
čarodějnický sabat, na tajných
místech se hledají poklady. Trochu moc věcí na pár hodin do
prvního zakokrhání kohouta.
A přece najdete podobný scénář
u našich evropských sousedů
(hlavně v Německu), ve Skandinávii stejně jako ve Skotsku,
Walesu či Irsku.
Tu noc měly mít nečisté a zlé
síly největší moc škodit lidem,
protože vládly větší mocí než kdy
jindy v roce. V povětří poletovala
spousta čarodějnic na košťatech
z jasanového dřeva, vrbových
a březových proutků a každá
chtěla být královnou sabatu, aby
mohla vládnout hostině a čarodějnickému kolu. To se prý tančilo pozpátku. Jídlo ale nic moc
a bez chuti. Za to kotel plný žab
a hadů, nepřehlédnutelná baterie nádob s jedy. Brrrr… Lidé
navíc věřili, že se v tu noc dokáží
čarodějnice proměnit ve vlky, psy
a jiná zvířata, aby ještě více podtrhly až hororové příběhy a vyprávění o tom, co se dá všechno
zlé človíčkům natropit.
Nedivte se tedy praktikám našich předků, že se chtěli chránit
i bránit. Před vrata domu i chlévu
se pokládaly narýpané drny a čarodějnice musela stébla přepočítat, což jí zabralo čas do rána.
Stavení se kropilo svěcenou vodou, všude se zapichovaly pruty
a trní, ale také vidle. Práskaly
biče a dokonce se střílelo z pušek.
Odvěkou snahou bylo čarodějnice vidět a poté potrestat. Proto
se začaly na vyvýšených místech
pálit ohně a mladíci zapalovali
smolná košťata, aby je vyhazovali do výšky a posvítili si tak na
vetřelkyně, hlídkovali pravidelně
za úplňku.
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Tady je letitý popis démonů: Typický pro čarodějnici je velký nos,
výrazně trčící zuby a rozcuchané
či střapaté vlasy, které jí za letu
vlají zpod šátku nebo klobouku.
Nejjednodušší je ji rozeznat právě za letu, ale proto se přemisťuje
za bouřlivých nocí. Než vzlétne,
musí se potřít speciální mastí. Ta
z poloviny 16. století uvádí skladbu z tuku nevinného hocha, aloe,
oměje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla. Podle pověr
se čarodějnicemi stávaly ženy,
které obcovaly s ďáblem a jen pro
zajímavost – vedle létání dokázaly jezdit prý na kozlovi.
Čarodějnice však nebyly jen zlé,
těch, které znaly tajemství bylin,
uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Není
náhodou, že v některých jazycích
slovo čarodějnice znamenalo něco
jako „moudrá žena“. Bylinkářky
se zase vyznaly v tajích přírody.
Věděly moc o působení rostlin,
hub, kamenů, kovů, drahokamů,
ale i barev a vůní. Jejich poznatky – na první pohled nesmyslné
až bláznivé – přispěly nejednou
k užitečným vědeckým objevům.
Ale ani hodné čarodějnice
to neměly v minulosti snadné
a ve středověku se stávaly obětí
„honu“ s odsouzením a upálením
na hranici. (Při současné emancipaci věc nemyslitelná)
Jak je to s čarodějnicemi v přítomném čase? Odpověď není
snadná, ale určitě nebezpečná.
Pravdou zůstává, že v tu zmiňovanou magickou noc nedošlo k žádnému zaznamenání hodnému
příběhu se špatným koncem (aspoň v Rudníku). A to i přesto, že
pořádná vatra hořela u obecního
úřadu, ohně u restaurací a na obvyklých místech a menší ohýnky
na zahradách. Přesto, že to ženy
různých věků zkoušely s přeskokem plamínků a přesto, že se někteří proradní muži pokoušeli na
poslední chvíli přiložit…
(O „pálení čarodějnic“ v obci
ještě na jiném místě)
Václav Chadraba
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ážení sousedé, opět se
Vám dostává do rukou letní číslo našeho čtvrtletníku. Rád bych Vám touto cestou
předal pár informací z naší obce.
Během jara se začalo s realizací
investičních akcí, o kterých jsem
Vás již informoval v minulém
čísle našich novin. Vy, kdož máte
své děti v naší škole či mateřské
školce, jste si zajisté všimli, že
se od 1. května začalo s opravou
školních budov. Jelikož se jedná
o poměrně rozsáhlou rekonstrukci, dovoluji si Vás poprosit
o trochu trpělivosti a zvýšenou
opatrnost při pohybu okolo stavby. Dokončena byla výměna oken
v budově č.p. 311 a oprava mostu
na Bolkově za restaurací Dobrá
míra. Most byl v havarijním
stavu, tudíž jsme museli zajistit
jeho provozní bezpečnost a na
příští rok plánujeme kompletní
rekonstrukci.
Další akcí, která je těsně před
dokončením, je rekonstrukce sociálek k sálu kulturního zařízení
v budově obecního úřadu. Tímto
zásahem dostane kulturní sál
zázemí hodné 21. století.
Během prvních měsíců letošního roku postihla naše lesy jako už
snad tradičně ničivá vichřice.
Po jejím řádění nám v lese
zůstalo ležet cca 1000 m3 převážně smrkového dříví. Nejvíce
škod bylo zjištěno v porostu nad
Terezínem, což mělo za následek
předčasné smýcení spodní části
porostu nad zdravotním střediskem a zamezení ještě větší škody
na dosud stojícím dříví a okolním
majetku sousedů. V nejbližší době
ve vytěžené části proběhne zalesnění a bude tu desítky let vznikat
nový les. Pokud k nám příroda
bude nakloněnější a přestane
nám oplácet zlo zlem, snad se
dožije i řádného mýtného věku.
Dále bych Vás chtěl informovat o vývoji letitého problému
ohledně osmnácti bytovek.
Obec již koncem loňského roku
a následně v únoru a dubnu toho
letošního vedla jednání se zhotovitelem stavby a pomalu nachází
společnou řeč, která by dle mého
mínění mohla vést ke konkrétním
cílům.
Opět bych Vám chtěl všem
poděkovat, že se účastníte
kulturních akcí v obci. Je to pro
nás ocenění a obrovská motivace
k pořádání dalších setkání
občanů.
Na závěr mi dovolte popřát
Vám krásné, sluncem zalité léto,
školákům ty nejfantastičtější
prázdniny plné lumpáren a nám
větším klidnou a zaslouženou
dovolenou.
Aleš Maloch,
starosta
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2011
1 Výměna oken v č.p. 311
– BD za ﬁrmou AVON Automotive
Tato investice se nájemníkům v tomto domě slibovala
již delší dobu a byla realizována ﬁrmou Proplast K z Nového Města n/Metují, která
vyhrála výběrové řízení (viz.
zápisy z RO + ZO). Začátek
byl stanoven dle oboustranně odsouhlaseného rozpisu montáží na 28. 3. 2011
a montáž posledního bytu
proběhla 8. 4. 2011. Tato investice stála cca 600 tis. Kč.
Celou akci bych hodnotil pozitivně a děkuji nájemníkům
za spolupráci a trpělivost při
realizaci.
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Rekonstrukce WC na
obecním úřadě
Výběrové řízení na tento
dlouho očekávaný záměr vyhrála ﬁrma Sdružení MTZ
z Vrchlabí, zastoupená panem Tomášem Holíkem
(viz. zápisy z RO + ZO). Dle
smlouvy o dílo se tato investice rozběhla v týdnu od
11. 4. 2011 (zároveň bych
rád poděkoval provozovatelům klubu Partyzán (vinárna)

za možnost využití jejich sociálního zařízení během této realizace).
Předání mělo proběhnout dne 25.
5. 2011 ale vzhledem k přiobjednání dalších prací z naší strany,
které nebyly předmětem výběrového řízení (např. snížení stropů
sádrokartonem a navýšení ploch
obkladů) se oddálilo ukončení
dodatkem na 3. 6. 2011. Rekonstrukce sociálního zařízení bude
stát cca 300 tis. Kč a troufám si
říct, že se již naše obec nebude
muset za toto vybavení stydět
jako tomu bylo doposud nejen při
kulturních akcích.
3 Akce ZŠ – Energetickoúsporná opatření ZŠ
Letos zřejmě největší akce nejen po ﬁnanční stránce, ale i co
se týče rozsahu. Výběrové řízení

v loňském roce vyhrála stavební
ﬁrma Valc s.r.o. z Hradce Králové. Následoval odklad z důvodu
přiznání dotace z Ministerstva životního prostředí. Nástup ﬁrmy
se uskutečnil 5. 5. 2011 kdy se po
odsouhlaseném harmonogramu
začalo s výměnou oken. Celkový
náklad na tyto opatření je vyčíslen
na cca 7 mil. Kč a dotace by měla
činit cca 6,4 mil. Kč. V současné
době je již zčásti postaveno lešení a v nejbližší době po ukončení
výměny oken se začně realizovat
zateplení. Pokud nám bude přát
počasí a nevyskytnou se nějaké
větší komplikace (malých je tam
již dost…) měla by být tato investice hotova do konce roku.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO
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ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
VEŘEJNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
V červnu loňského roku byl
zaveden na celém území Královehradeckého kraje integrovaný dopravní systém IREDO.
Při tomto kroku zvítězil zdravý
rozum a naší obci se v rámci tohoto systému dostalo postavení
hodného její velikosti a významu
v rámci regionu. Četnost autobusových spojů se několikrát znásobila. V pracovní dny je spojení
do Hostinného, Vrchlabí a Trutnova každou hodinu, zřízeny
byly víkendové spoje. Došlo i ke
změnám z podnětu občanů, kteří
svým aktivním přístupem upozornili na možnosti úprav jízdních řádů tak, aby se více přiblížily k potřebám veřejnosti, zejména
školní mládeže. Je třeba ocenit
i iniciativní přístup pracovníků
společnosti OREDO a jejich odvahu přistoupit k takovéto zásadní reformě veřejné dopravy. Ne
všechny obce v našem okolí tuto
změnu přivítaly s nadšením.

Zřízení provizorního autobusového terminálu před poštou,
jednoznačně zvýšilo bezpečnost
školáků, kteří již nejsou nuceni se v ohrožení života a zdraví
pohybovat přes křižovatku u železářství. Věc dříve nevídaná, tři
autobusy v jeden okamžik vedle
sebe, znamenají bezpečný přestup cestujících.
Podle průzkumů společnosti
OREDO má využívání autobusové dopravy našimi občany stoupající tendenci a i díky tomu se nás
celostátní změny jízdních řádů od
12. 6. 2011 dotknou jen minimálně. Jedním z kritérií rozhodujících
o zrušení spoje je dle rozhodnutí
Rady Královehradeckého kraje
počet přepravovaných cestujících, který nesmí klesnout v průměru pod pět cestujících v obou
směrech. Bez náhrady je tedy zrušen pouze spoj v neděli a ve svátek
ve 22.18 z Vrchlabí. Spoj v 19.37
z Vrchlabí je přesunut na 17.37.

DESET OTÁZEK PRO
MVDr. VÁCLAVA JINDRU

Další změny spočívají ve změně konečné zastávky spojů.
Proto si ověřte, zda spoj zajíždí např. až na vlakové nádraží
v Hostinném nebo má nově
konečnou zastávku na autobusovém nádraží.
Za poslední rok došlo k výraznému zlepšení dopravní
obslužnosti v naší obci a naším cílem musí být tento
stav zachovat a dále rozvíjet
a to zejména aktivní činností
v rámci svazků obcí, kterých
jsme členem a přímým prosazováním našich požadavků
při jednání se zástupci kraje
a organizátorem regionální
dopravy společností OREDO.
V příloze tohoto vydání
Rudnických novin naleznete
přehledný jízdní řád odjezdů
autobusů ze zastávky U pošty,
Terezín a Bělidlo.
Jiří Jirásek,
tajemník OÚ

NOVÉ STRÁNKY OBCE RUDNÍK
Nově, ale na špatných základech. Tak jsem přistoupil k prezentaci nových internetových
stránek obce. Po několik letech
dalo konečně minulé vedení obce
impuls k vytvoření nových internetových stránek obce. Bohužel,
hned na začátku při zadání a výběrovém řízení se udělalo několik
zásadních chyb. Tyto chyby se
snad podařily částečně napravit,
ale některé bohužel ne. Náprava
chyb nás bude stát další tisíce,
ale doufám, že konečný výsledek
bude stát za to. V následujících
týdnech budeme stránky dolaďovat a doplňovat, proto vás všechny vyzývám trochu k trpělivosti,
než se stránky naplní informacemi. Doufám, že se vám stránky
budou líbit a že na nich najdete
informace, které hledáte.
Nyní si ale pojďme představit
některé novinky či inovace, které
najdete na stránkách:
→ Kalendář akci – novinkou
na webových stránkách obce je
i tato zajímavá funkce, která bude
pravidelně informovat o tom, co
se děje v naší obci. Najdete tu informace o akcích v obci, z oblasti
sportu, kultury, ale také třeba

akcí místních spolků a kroužků.
Tímto bych rád oslovil všechny
občany a zejména pak ty, kteří
pravidelně organizují nějaké zajímavé akce, soutěže nebo setkání, tedy vše co může naše občany
zajímat, tak ať nám napíše. Velmi
rádi vložíme odkaz do tohoto nového kalendáře akcí. Jakékoliv
podněty nebo upoutávky na blížící akce zasílejte prosím na email:
obec@rudnik.cz.
→ Fotogalerie – zde se budeme
snažit zveřejňovat fotky z akci,
které probíhají v obci. Pokud nám

chcete pomoci s naplněním
fotogalerie budeme jen rádi.
→ Zasílání novinek na
email – budete dostávat do
emailu upozornění na novinky na stránkách dle kategorii,
které si vyberete.
→ Nabídka tzv. zrcadla stránek obce pro účely samostatné
prezentace spolkům a organizacím. Můžete se tedy brzo
těšit na nové stránky fotbalu,
volejbalu a lyžařů.
Jiří Stuchlík

VOLNÉ BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V RUDNÍKU
Zájemci o byt v DPS v Rudníku 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.
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Vzpomenete si na své první pocity, když jste se dozvěděl, že jste
vyhrál v preferenčních hlasech
v komunálních volbách?
Bylo to velmi příjemné, ale je to
zavazující vůči těm, kteří mi odevzdali svůj hlas.
S jakou představou(ideály) jste
vstupoval do místní „politiky“?
Aby skončilo vzájemné osočování a konečně noví zastupitelé
táhli za jeden provaz.
Co Vás zatím nejvíce zaskočilo
v roli zastupitele?
Časová náročnost.
Jak hodnotíte nové vedení obce?
Velice dobře. Je to tým lidí, kteří se
snaží dořešit kauzu osmnácti bytovek a dá l pokračovat v rozvoji obce.
Jaký je Váš názor na připravovanou možnost přímé volby starosty
v malých obcích?
Jsem rozpačitý. Při vítězství
jedné strany a dosazení starosty
z opačného spektra …
Co si představujete pod výrazem
vzdělaný zastupitel?
S úctou a pokorou ing. Šrajera.
Pojmenujte z Vašeho pohledu
nejpalčivější problém, který
Rudník trápí?
Již několik volebních období
trvající kauza osmnácti bytovek.
Jakým směrem by se podle Vás
měla obec Rudník nadále ubírat,
v čem vidíte její skrytý potenciál?
Podporovat a udržet mladou
generaci v obci, aby po studiích
neodcházela do měst.
Které místo v Rudníku a v blízkém okolí máte nejraději a proč?
Náš dům, který jsme společně
s manželkou upravili k obrazu
svému. Je nám tu dobře, je to domov náš a naší dcery.
Máte při vaší náročné práci čas
na nějaké koníčky či sporty?
Tak trošičku jsem propadl volejbalu.
Již řadu let hledám odpověď na
otázku, co bylo dříve, zda vajíčko
či slepice. Jak to vidí veterinář?
Veterinář to vidí úplně jasně:
složité a nejdůležitější otázky patří na akademickou půdu.
Ptal se Jiří Stuchlík
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DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
PROČ DIGITALIZACE
Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního
signálu, který umožní lépe nakládat
s frekvencemi, na nichž televizní
stanice vysílají. Digitalizace přináší otevření současného televizního
trhu, rozšíření nabídky televizních
programů a umožňuje využívat doprovodné služby, jako je například
elektronický programový průvodce
(EPG). Protože však není vysílacích
kanálů nazbyt, musí se postupně
uvolnit vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy ČT 1,
ČT 2, Novy, Primy, popřípadě regionálních vysílatelů, na kterých je pak
zahájeno digitální televizní vysílání.
ANALOG V ÚZEMNÍ
OBLASTI TTRUTNOV
končí 30. ČERVNA 2011
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí
řádný provoz analogový dokrývač
ČT1 Rudník (37. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené
piktogramem (symbol v podobě čtyř
čtverečků v pravém spodním rohu
obrazovky), vedle něhož se bude
průběžně objevovat také textová lišta
s bližšími informacemi. Podle těchto
graﬁckých prvků diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače,
jehož vypnutí se blíží.
VÝHODY DIGITALIZACE
Výhodou digitálního vysílání,
kromě kvalitnějšího obrazu, je především mnohem větší programová nabídka. Zatímco v analogové
éře u nás celoplošně vysílaly pouze
čtyři televizní programy, tedy ČT 1,
ČT 2, Nova a Prima, po přechodu
na digitální vysílání se jejich počet
několikrát znásobí. V územní oblasti Trutnov jsou dostupné tři zemské
digitální sítě, tzv. multiplexy.
KDE HLEDAT INFORMACE
O DIGITALIZACI?
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání
jsou webové stránky www.digitalne.tv.
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy
ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní
dny od 8 do 19 hodin.
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STACIONÁRNÍ KONTEJNERY
Projekt stacionárních kontejnerů na sběr drobných
elektrozařízení byl zahájen kolektivním systémem ASEKOL
v roce 2007. V létě 2007 bylo
instalováno pět kontejnerů
v malých obcích do 1000 obyvatel ve Středočeském kraji.
Po úspěchu tohoto pilotního
projektu bylo instalováno v listopadu 2007 dalších pět kontejnerů do statutárního města
Kladna. Vzhledem k tomu, že
se i zde sběr do pouličních stacionárních kontejnerů osvědčil, rozhodl se KS Asekol v průběhu roku 2008 vybavit těmito
kontejnery další města.
Celkem se nyní v ČR nachází 121 stacionárních kontejnerů. V naší obci máme
dva tyto kontejnery, jeden se
nachází na sídlišti v Terezíně
a druhý v Leopoldově. Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich
bydliště. S drobnými elektro-

spotřebiči tak obyvatelé těchto
měst nemusí až na sběrný dvůr,
ale mohou je kdykoliv a pohodlně
odevzdat do připravených kontejnerů. Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další.
Do kontejnerů naopak nepatří
televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky a baterie. Nově jsou stacionární kontejnery vybavené také boxem pro
individuální sběr baterií.

DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM UŠETŘILA NAŠE
OBEC ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN
V minulém roce odevzdali
naši občané 125 televizí a 70
monitorů.
Naše obec již několik let
poskytuje občanům Rudníku
a chalupářům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče – mimo
jiné televize a pc monitory.
Nyní můžeme díky analýze
ﬁrmy Asekol, která se svozem
výše uvedených produktů zabývá, přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme
díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km
jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení je pro životní
prostředí přínosem. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových
monitorů. Hodnotil se jejich
sběr, doprava a zpracování až
do okamžiku ﬁnální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produk-

tu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu.
Z výše uvedené studie vyplývá,
že občané Rudníku v loňském
roce vytřídili 125 televizí a 70
monitorů. Tím uspořili 29 kWh
elektřiny, 575 litrů ropy, 146 117
litrů vody a 1312 tun primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o sedm tun
CO2 a produkci nebezpečného
odpadu. Když si uvědomíme, například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost v průměru ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to zajímavá čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory,
přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních
druhů odpadu. Náš dík si zaslouží
všichni rudničáci a návštěvníci
naší obce, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice, či dokonce do
přírody!(foto ledničky vyhozené
v botanicky cenné lokalitě obrostlé
sasankou je k dispozici na OÚ), ale
nosí jej do sběrného dvora.
Za komisi pro životní prostředí
a rozvoj obce Aleš Maloch

RUDNÍK 2022 – VEŘEJNÁ DEBATA OBČANŮ O BUDOUCNOSTI OBCE

PEC NÁM SPADLA,
KDOPAK NÁM JI POSTAVÍ…

Také si občas kladete otázku jaký asi bude Rudník za 5 nebo za 10 let? Máte nápady co by v naší
obci nemělo chybět a co by naopak mělo zmizet? Chcete konkrétně a účinně ovlivnit podobu 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.

Sám nevím. Naše zkušenost je
taková, že dobrého kamnáře (nebo
chcete-li pecaře) abys pod lucernou
pohledal. Netvrdím, že doslova
platí text jedné sloky lidové písně
z titulku, že by to mladí řemeslníci
neuměli, ale přijde mi, že se neměli
u koho učit. Zkušenosti v čase, kdy
poptávka vysoko převyšuje nabídku
a ceny jsou nejen stálé, spíše stále
vyšší, získávají ty zmiňované zkušenosti metodou pokusů, zkoušek,
chyb a omylů. Může to vyjít, můžete
mít smůlu. Na částečnou omluvu
jim slouží fakt, že jsme se osobně
na vlastní oči, uši i peněženky přesvědčili, že staří mistři (pokud to
není vysloveně v rodině) jen dost neochotně prozrazují lety získané fígly
a taje celého toho kumštu, na jehož
konci je funkční kachlový krasavec.
Na chalupě se sešli při stavbě
pece hned dva machři. Dohromady jim mohlo být ke sto padesáti.
Roků i kilogramů. Jeden dělal spodek, korpus a obkládal dlaždicemi
(tedy umělecký dojem), druhý zdil
kouřovody, instaloval kamna, tedy
tepelný zdroj a připravoval všechno na pozdější propojení s celkovým barákovým rozvodem a tím
alternativou ke stávajícímu topení
plynem (tedy účelnost). Jen nám
dostatečně nevysvětlil (proč – to
už zůstane v rovině otazníků), že
topeniště má dvě patra – topení ve
světnici a topení do systému a tím
pádem i dva rošty, se kterými můžete manipulovat jedině po odstranění plátů na plotně. Jednoduché
není ani čistění kanálu ke komínu. Samostatnou kapitolou je pak
trouba. Její vnitřek se dá celkem
jednoduše vyjmout a objevíte skryté
zásoby sazí (jen to ale vědět). Když
bylo dílo dokončeno, mistři si podali ruce a pak jednotlivě převzali
honorář. Stanovili navíc termín
možného slavnostního škrtnutí
sirkou (až si to „sedne“ a vyschne).
V den D noviny chytly a předaly
ohnivou štafetu třískám a předem
připravenému dřevu. Nábožně
jsme pak bez dechu a slov naslouchali praskotu v topeništi, hučení v komínu, osahávali zdobené
kachle jako pionýr svoji spolužačku
a stále otevíranými dvířky sledovali
oheň se zaujetím televizních diváků
druhé poloviny padesátých let minulého století.
Časem se všechno trochu omrzí,
ale topení v peci snad ani ne. Na
rovné ploše velikosti dvou spartakiádních lůžek se uvelebily vnučky,
zadní části těla si tam v jejich nepřítomnosti nahřívali i dříve narození.
Jen opatrně vylézt nahoru a hlavně
nespadnout na žhavé pláty.
Pro hrátky je pec dobrý sluha,
ale špatný pán.
(aba)

O CO PŮJDE?
Chceme, aby diskuze probíhala v co nejpříjemnější atmosféře
a měla konkrétní výstupy. Proto
jsme zvolili k jejímu konání přívětivé prostory Základní školy
a oslovili profesionální facilitátorku, která bude jedenapůldenní
debatu řídit. Cílem je zajistit, abychom v diskusi na nic důležitého
nezapomněli, využili společný
čas co nejlépe, všichni měli stejnou možnost přispět k diskusi
a být slyšeni. Program jednání je
pevný a náročný, ale poskytuje
dost prostoru i pro zábavu a přátelské setkání.
Vycházíme ze dvou předpokladů: 1. Naše motivace účastnit se
života obce a zapojovat se do věcí
veřejných vychází z porozumění místu, kde žijeme a ze zájmu
o toto místo a o lidi, kteří tvoří
prostor našeho domova. 2. Lidé
nejvíc touží zapojit se do aktivit,
které sami vymysleli a popsali, cítí
se být jejich spoluautory a nositeli
a tyto aktivity jsou přímo spojeny
se zlepšením jejich života.
O ČEM SE BUDE
DISKUTOVAT?
O všem, co považujete pro
život v Rudníku za důležité. Základních témat k diskusi je asi
osm a navzájem spolu souvisejí:
vedení obce, účast občanů na
věcech veřejných, vztahy v obci,
kultura, sport, volný čas, kulturní
dědictví a tradice, vzdělání a sociální služby, příroda a krajina
okolo nás, ekonomická základna
v obci, vybavení a infrastruktura,
naše obec jako součást okolního
světa. Budeme mluvit o všech
a věnovat se zejména těm, která
jsou podle Vašeho názoru pro
Rudník nejdůležitější. Od obecné
diskuse budeme směrovat k řešení konkrétních potíží: máte-li
konkrétní problém či návrh, určitě jej budete moci při jednání
uplatnit.
JAK BUDE
SETKÁNÍ PROBÍHAT?
Účastníci se na začátku dohodnou na pravidlech, která
budou během celého jednání
dodržovat a která vedou k tomu,
že jednání není bezbřehé, nudné a bez výsledku, ale ukázněné,
konkrétní, příjemné a docela
zábavné. Účastníci setkání pracují hlavně v malých diskusních
skupinách, ve kterých má každý

dost prostoru mluvit o tom, co je
pro něj důležité. Výsledky práce
malých skupin jsou diskutovány
společně, v plénu, a podle nich
se vybírají další důležitá témata
k jednání. Od obecných témat
dospějeme k návrhu konkrétních
opatření, jak využít to nejlepší, co
v obci máme, i jak řešit to, co nás
nejvíc trápí.

zpracování strategického plánu
rozvoje obce a územního plánu.

MOHU PŘIJÍT
JEN NA ČÁST JEDNÁNÍ?
Jistě. Nejlepší ovšem je zúčastnit se celého jednání: rozumíte
pak lépe všemu, o čem se mluví,
máte všechny informace, dozvíte
se nové věci, znáte názory ostatních účastníků, máte víc možností nabídnout k diskusi to, co vy
sami považujete za důležité.

zvědět se něco nového. Upozornit
na konkrétní problém. Představit
ostatním zajímavý nápad, který
nosím v hlavě. Konstruktivně si
zanadávat (v mezích pravidel).
Pochválit všechno pěkné a dobré
a ujistit se, že to ostatní taky vidí.
Upozornit na to, co dělám já sám,
ﬁrma nebo organizace, kde pracuju, dobrovolné sdružení či spolek, kterých jsem členem. Navrhnout změny, které v obci považuji
za potřebné. Okouknout, co se to
vlastně děje : odejít můžu vždycky.

KDO BY SE MĚL
SETKÁNÍ ZÚČASTNIT?
Všichni! Čím více lidí, čím
více různých názorů, tím lépe.
Život v obci se týká všech obyvatel i chalupářů. K tématům,
o kterých budeme mluvit, mají
co říct všichni: rodiče, děti, staří,
mladí, maminky, podnikatelé,
nezaměstnaní, sportovci, učitelé,
věřící, zkrátka obyvatelé všech
částí Rudníku. Všichni jsou stejně důležití a potřební, všichni
mají své radosti a trápení, obavy
i dobré nápady, se kterými v obci
žijí a o kterých budeme mluvit.
Neváhejte vzít s sebou děti - ty
starší se zúčastní jednání a jejich
názory budou velmi cenné, pro ty
malé zajistíme zajímavý program
podle počasí.
CO BUDE NÁSLEDOVAT
PO SETKÁNÍ?
Veřejnou diskusí věci nekončí,
ale začínají. Vše, o čem se bude
diskutovat, bude na místě zaznamenáno a bude využito pro
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PROČ BYCHOM
MĚLI PŘIJÍT?
Máte jedinečnou šanci konkrétně ovlivnit budoucnost naší
obce. Můžete se setkat se s lidmi,
se kterými jsme se už dlouho neviděli, i když žijete v jedné obci. Do-

SUMA SUMÁRUM
Má-li vzniknout opravdu dobrý plán „co dál“ s naší obcí, potřebujeme slyšet různé názory,
klidně i protichůdné, dozvědět
se, co se Vám líbí a co Vás trápí,
co ke spokojenému životu v obci
potřebujete a také jak jste ochotni
se na životě obce podílet. Chceme, abyste se stali sami plánovači
a tvůrci změn, které považujete
v naší obci za žádoucí.
Těšíme se na společné setkání!
Miroslav Benda, Aleš Buchar,
Olga Hájková, Lubomír Jíra,
Jaroslav Koderič, Jaromír
Korda, Johanka Kutáčková, Aleš
Maloch, Pavel Moser, Ondřej
Moupic, Luboš Sehnal, Simona
Schwaningerová, Vladimír Srna,
Jiří Stuchlík, Blanka Šedivá,
Miroslava Šmahelová, Rudolf
Štemberka, Jiří Taclík,
Jiří Vondrák
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KRONIKA

ZAMYŠLENÍ KRONIKÁŘE…
Mnohému se
dá
zapomenout, ale „co je
psáno, je dáno“, jak říká
lidové přísloví. Dějiny kráčejí
„mílovými kroky“ a co se událo
dnes, je zítra již historií. I proto
je třeba vše řádně zaznamenat,
aby budoucí pokolení mělo ve
svém současnu srovnání s minulostí.
Píseň čarodějky
Ten, kdo se přišel podívat,
jak v naší obci slavíme poslední
dubnový den, mohl být mile překvapen. Tak krásnou čarodějnici
neměli široko, daleko. Vypadala
jako živá, vystrojená a připravená
k odletu na novém koštěti. Co ji asi
přivedlo do Rudníku? Je její minulost spjata právě s tímto místem?
Podle vyprávění se tu neobjevila
náhodou. Poslouchejte a zkuste
uvěřit…
Je zvláštní noc, Luna v úplňku,
na obloze září stříbrným světlem
a ozařuje tak temnotu kolem.
Z nedalekého lesa na Sovím vrchu
se line zvláštní píseň doprovázená
občasným zavytím vlka či houkáním sovy.
A vida, dívku bledou, jak krokem lehkým a opatrným kráčí
k temnému lesu. Tvář její halí
kápě černá, z níž vyklouzlo jen

pár pramenů kaštanově hnědých
vlasů. Ve svitu Luny její kůže zdá
se bílá a tak hebká, jakoby snad
ani nebyla člověkem, nýbrž víla či
přelud pouhý. V ruce jedné svírá
pentagram a v druhé pak, s věcmi
jež bude, v dnešní noci prazvláštní, potřebovat.
Je to čarodějka, podle některých
svou duši ďáblu zaprodala, avšak
ona andělem spásy, pro celý svět
jest. Magie, kterou provést se chystá, je čistá jako okvětí lilie. Přichází na místo, kde její předkové uctívali starodávná božstva, z nichž
démoni strachy třesou se dodnes.
Vstoupí do kamenného kruhu
uprostřed něhož je veliký pentagram. Přistoupí k němu a sundá si
kápi. Do temnoty rozzáří se nádherně hnědé oči se zlatými odlesky. Skloní se a uprostřed symbolu
zapálí oheň, jehož plamen celou
svatyni rozzáří ruděoranžovým
světlem. Dívka poté z vaku vytáhne kalich, dýku a hůlku. A započne
čarovati. Noc je tichá a krásně tajemná. Kouzlo se daří, démoni zlí,
co v její rodné vsi lidem nevinným
životy sužují, jsou hnáni zpět do
pekel, rukou pradávných božstev.
Ale cosi temného náhle tuto harmonii přeruší. Jsou to muži ze vsi,
kněz a inkvizitor. Všichni v černém oděni jsou, kříži máchají před
sebou a na dívku ubohou svěcenou

vodu lijí, jako by snad démonem
byla. Ticho protíná křik zoufalý,ale zde se pomoci nedovolá.
Dívku sváží provazy a odvedou do
vsi, kde proběhnout má soud.
Soudce neslyší hlas srdce ni
rozumu svého, ale naslouchá jen
knězi, co křížem a biblí sám sebe
obhajuje, že jednal ve jménu Božím. Dívce jen slzy bolestné po tváři stékají, když ji na mučícím nástroji ke lži vedou, ti jenž svatými
se nazývají a sami hříchů horších
se dopouštějí, Dívka něžná nakonec svůj boj marný vzdala a soudce rozsudek vynesl, že upálena, za
úsvitu, na hranici bude. Tak druhého dne za úsvitu hranici již připravují. Celá ves přišla se podívat,
jak nevinnou pannu oheň spálí na
popel. Když ji ulicemi z vězení na
popraviště vedou, lidé se jen
ušklíbnou, zasmějí či po
ní něčím hodí. Ale jsou
i tací, jímž pomohla,
ti vědí, že není zlá,
ale pomoci ji nemohou, a tak jen

bolestně vzlykají a klopí zrak svůj
ztrápený. Poté na hranici ji řetězem připoutají a oheň, donedávna
její přítel tajný, pod ní rozpálí. Na
kůži své jemné cítí již, jak oheň olizuje její tělo, a v hučení plamenů
jen křik zoufalý slyšet jest.
Když hrozivé divadlo skončí, lidé
se domů rozejdou. Kněží a inkvizitoři jsou rádi, že zase jednu „bestii“ z tohoto světa sprovodili. Dívka
však nezemřela zcela, její duše žije
dál, bohové se nad ní slitovali a křídla bělostná ji darovali. Nyní s nimi
chrání ty, kteří mají být neprávem
odsouzeni, tak jako ona…
S. Schweningerová

mlžný opar a šedivý odstín, vykouklo dokonce i sluníčko, aby si
přisvítilo na aktéry procesí. Nešlo přehlédnout báby s nůšemi,
hnědého a huňatého medvěda,
zlobivou kobylku naprogramovanou kulturní komisí, jeptišky, ani
pány s cylindry. Ze zámky vyjeli
koně živí a opravdoví a zakončovali průvod. Na jeho čele jela
policie. Automobilem a v duchu
hesla zdobícího dveře – pomáhat
a chránit. Zklidňovala vždy a věčně spěchající řidiče a ukazovala
zelenou kapele, která zase dávala
zástupům rychlost i rytmus.
Vyrazili jsme přesně ve dvě
(hodiny). Někteří opozdilci se
přidávali cestou, ti co si zdřímli
po obědě, se mohli na silnici orientovat podle koňských koblížků
nebo vodní stopy loužiček, které zanechával hastrman a jeho
mokrý šos. Jiní už čekali na prostranství u obecního úřadu. Tam

pak zástupkyně radnice vyslechla
říkánku majordoma průvodu
a předala mu symbolický klíč, aby
masopustní veselí mohlo pod patronací obce úředně začít. Párty
stan ani nebylo zapotřebí odemykat, dlouho už bylo otevřeno
a u stolů plno. Masopust a zabijačka, no dobře.
K nabídce byla polévka zvaná „prdelačka“, ovar, jitrničky.
V jednom koutě vývařovna, ve
druhém živá hudba, uprostřed
pípa s pivem. Každý si mohl vybrat a bavit se po svém. Ti pohybově aktivní se přitom zahřáli,
sedícím byla po čase trochu kosa.
Autorovi těchto řádek nakonec
taky. Tancovačku jménem Josefskou jsem vynechal a nemohu
tudíž soudit.
Prý to byla rudnická premiéra
a podle všech úspěšná. Obec žije
– dobře jí (a nám) tak.
(aba)

MASOPUST – JARO SPUSŤ!
Bylo, nebylo. Je to jako pohádka. Tu březnovou sobotu vládce
našich hor Krakonoš převlékl ctihodné rudnické občany do obleků
a rolí skutečně prazvláštních. Tak
mě na srazu masopustního průvodu u školy uvítal starosta Aleš
coby šéf pekelného království přímou otázkou: „Človíčku, hřešil jsi
tak mocně, že se brzy objevíš před
naší ohnivou bránou?“ Odpověděl jsem trochu vyhýbavě a zaúto-
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čil větou: „Vládce pekel, co ty máš
vůbec společného s pohanským
svátkem masopustem?“
Je to letitý svátek a letos máme
zpoždění. Masopust uzavíral období od Tří králů po Velikonoce
a s tím spojený půst. V druhém
plánu představoval spíše rozverné loučení se zimou a vítání jara.
Nadpřirozené síly to zařídily po
svém. Ten den po obědě obloha
jako na příkaz shůry odhodila

DEVÁŤÁCI JDOU DO SVĚTA
Ve školním roce 2010/2011 ukončí
povinnou školní docházku devět žáků
9. třídy a jeden žák 8. třídy. Ve čtrnácti
či patnácti letech se děti těžko rozhodují o své profesní kariéře. Žáci mohli
podat až tři přihlášky na různé školy
současně. Žáky ředitelé přijímali
hlavně na základě vysvědčení ze základní školy. Už v příštím roce dojde
však k podstatným změnám. Dostat
se na střední školu bez přijímacích
zkoušek již příští rok nebude možné.
Z češtiny budou zkoušky společné
pro všechny školy, neboť z ní maturují
všichni studenti. Na technické obory
se bude skládat zkouška z matemati-

ky, na ostatních školách, například
zdravotních nebo chemických, by
žáci měli mít možnost volby mezi
chemií a biologií.
Pro žáky naší základní školy jsou
stále prioritní studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Patří
mezi ně cestovní ruch, počítačové
systémy, elektronika a elektrotechnika, ekologické obory a hotelnictví. Našim deváťákům přeji úspěšné
dokončení základní školy a bezproblémový start do dalšího studia na
školách, které si vybrali.
Mgr. Simona Schwaningerová,
výchovný poradce

ŠKOLÁCI A ALKOHOL
Konec školního roku znamená
pro řadu nezletilých dětí příležitost
k oslavě, která se neobejde bez alkoholu. Ten školáci konzumují stále ve
větším množství, což má samozřejmě
neblahý vliv na jejich zdraví a další
vývoj. Zodpovědní jsou v řadě případů ti, co dětem alkohol prodají nebo
ti, co jim ho koupí. Tento problém se
bohužel nevyhýbá ani naší obci. Narůstá počet žáků základní školy, kteří
jsou častými návštěvníky restauračních zařízení, diskotékových klubů
a v pozdních večerních hodinách se
pohybují mimo svůj domov. Velkou

chybu dělají v takových případech
především rodiče, kteří situaci nezvládnou řešit rozumově a dítěti
zakážou řadu věcí. Navíc platí, že
čím více zákazů rodiče zvolí, tím
spíše se jim dítě odcizí. Hledá pak
porozumění v partě, kde se cítí volně a pochopeno. Pomoci mohou
také majitelé a zaměstnanci restauračních zařízení tím, že budou
dodržovat zákaz prodeje alkoholu
mladistvým do osmnácti let. Jsme
připraveni tato zařízení v naší obci
monitorovat a v případě porušení
spolupracovat s Policií ČR.
S. S.

LÍNÁ MLÁDEŽ? (1)
Zatím každá vyspělá civilizace
zanikla v době rozkvětu, komfortu a materiálního luxusu. Zalovme
v paměti a našich dějepisných znalostech: říše Inků, Římská říše, civilizace na Krétě, nakonec i Britské
impérium se rozpadlo náhle a rychle
a v časech, kdy se jim žilo jako v bavlnce. Zdá se, že vývoj spěje k nějakému vrcholu, aby pak vše prasklo,
zřítilo se do propasti. Na místo nejsilnějšího nastoupí někdo jiný, méně
vyspělý a lačnící po stejném komfortu a blahobytu. Cyklus se opakuje.
Na takovém milníku se možná
nyní nachází naše euroamerická civilizace. Nová generace lidí, dnešní
mládež, nezastává hodnoty práce,
nemá tu soutěživou motivaci být lepší, vzdálenější a schopnější, jako jsme
měli my, starší. Samozřejmě, neplatí
to pro všechny. Jen si však přečtěte
tisk, poslechněte učitele, nebo rodiče
dnešních náctiletých. Uslyšíte slova
jako „líný, nezodpovědný, nepomáhá doma, myslí jen na zábavu, pořád
sedí u počítače, ...“ Určitě je to tak, to
nelze popřít. Na druhou stranu je to
jistě zákonité a musí to tak být.
Představte si vy, dnešní čtyřicátníci a starší, že byste v době mládí neměli kytary a kazeťáky, ale noteboo-

ky s internetem, mobily a televizi
s dvaceti programy. Byli byste jiní,
než dnešní mladí? Umím si odpovědět sama – nebyli. Dali jsme
našim dětem příliš velké sousto
pokušení, které oni nedokáží sníst.
Mají tolik možností, jak bezpracně
trávit volný čas, že je nic nemotivuje bojovat. Oni neznají to vzrušení
z každé ukořistěné nekvalitní nahrávky Alphaville, protože jakoukoliv hudbu si stáhnou během pár
sekund z netu. Oni jsou připraveni
o ty dobrodružné chvíle osamocených a zdánlivě nesmyslných výletů do přírody. Škoda času brouzdat
namáhavě někde po horách, když
mám doma internet a můžu hrát
online hry s kamarády ve virtuálním prostředí amazonského pralesa! Dospěli jsme do stupně absolutního luxusu, pohodlí a vrcholu
civilizace. Nová generace nemá důvod o něco dalšího usilovat. Všeho
bylo dosaženo, je čas nechat místo
jiným, hladovějším. Při té příležitosti si vzpomenu na ambiciózní,
pracovité a cílevědomé Asiaty.
Komu asi brzy uvolníme místo?
S. S.
(pokračování v příštím čísle RN)
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ŽIVOT V NAŠÍ ŠKOLE
4.3. – zeměpisný projektový den
15.3. – okresní kolo zeměpisné olympiády Dvůr Králové – Koderičová
16.3. – okresní kolo ZUČ recitace – 1. a 2. kategorie – Ježková, Lučan
17.3. – okresní kolo ZUČ recitace – 3. a 4. kategorie – Vondráková,
Horešovský T.
23.3. – okresní kolo ZUČ zpěv – nultá,1. a 2. kategorie – Vejdělková,
Sládková, Kaucká
24.3. – okresní kolo ZUČ zpěv – 3. a 4. kategorie – Yakovets, Licková
28.3. – vybíjená Vrchlabí – 5. třída - postup
8.4. – přednáška o ústní hygieně
8.4. – přehazovaná – dívky 6. a 7. třída
13.4. – klasiﬁkační porada, rodičovské schůzky
15.4. – vybíjená Trutnov - 5. třída – 3. místo
18.4. – projekt Den Země, beseda s chovatelkou dravců
19.4. – exkurze na výstavě Krnapu „Kámen a život“
Šéfredaktorka v naší škole
Jednoho dne nás navštívila šéfredaktorka Krkonošského deníku
Miroslava Jasanská. Dvě hodiny
nás provázela prací novináře.
V první hodině nám předvedla
denní režim novináře. Co všechno
se musí připravit a udělat, než se
ta slíbená novinová stránka může
vytisknout. V druhé hodině nám
ukázala rozvržení takové novinové stránky. Jednoho žáka – Martina Šmeru – povolala fotografem.
Nakonec nás všechny z 8. a 9. třídy
vyfotila. Také jsme dostali domácí
úkol, napsat článek do novin.
Články, které byly hezké, šéfredaktorka trochu upravila a udělala
z nich jednu stránku v novinách.
Dala tam naši společnou fotograﬁi, fotky našeho mladého fotografa a naše články. V Krkonošském
deníku to vyšlo 24. března.
Irena Kuhn-Gaberová
Zpíváme nejen pro radost
Každoročně se účastníme soutěží ZUČ ve zpěvu a recitaci v Hostinném. Ti nejšikovnější postupují
do okresního kola v Trutnově. Letos se to podařilo a postoupili ve
zpěvu Lenička Vejdělková, Anička
Sládková, Maruška Kaucká, Svit-

ka Yakovets a Martina Licková.
V recitaci postoupili do okresního
kola Nikča Ježková, Štěpán Lučan, Barča Vondráková a Tomáš
Horešovský. Okresní kolo je počtem i úrovní soutěžících náročnější. O to větší úspěch je první
místo Aničky Sládkové.
Martina Licková, 9.tř.
Zprávy z mateřské školy
Poslechem čtenky „Jak jsem
objevil první sněženku“ jsme se
všichni v mateřské škole začali
těšit na jaro. Přivolávali jsme různými hrami sluníčko, probouzeli
jsme první jarní kytičky, se kterými jsme se seznamovali zvláště
na vycházkách do okolí. Povídali
jsme si, jak je voda důležitá pro
život, jaké má vlastnosti, skupenství. Vyzkoušeli jsme si, jaké
předměty plavou či se potápí. Zazpívali jsme si spoustu pěkných
písniček, naučili jsme se nová
říkadla, tanečky a pohybové hry.
Předškolní děti zahájily poslední březnový den předplavecký výcvik, na který se moc těšily.
Je vidět, že mnozí z nich mají s vodou již velké zkušenosti a věříme,
že někteří budou po skončení výcviku umět plavat.

Čarodějnice podle Natálky Stuchlíkové, Járy Nejedlého a dětí z družiny
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KRONIKA
„Nařizujeme, aby se vystříhali
oplzlých a hrozných lání. Od
koho to bude slyšáno, ten musí
den v trdlici státi a tři lžíce kolomazi vypíti.“
Odkud že je tenhle nezvyklým
jazykem psaný a svým obsahem
poněkud odpuzující příkaz? (Umíte si představit pozřít byť špetku
kolomazi?) Je ze souhrnu nařízení
(téměř zákonů) stanovených vrchností, jimiž se musel na počátku
novověku řídit poddaný lid. Nazýval se URBÁŘ a s léty přibýval
na přísnosti. Pro panství Poličany, Miletín a Hostinné, tedy i pro
Arnultovice a Heřmanovy Sejfy
(byly tehdy součástí hostinského
panství) platil urbář vydaný roku
1561 Jiřím z Valdštejna. (*1519
v Hořicích, + 1584 v Hostinném,
děd pozdějšího vojevůdce a katolíka Albrechta z Valdštejna.)
Jiří z Valdštejna vyznával luteránskou víru, sympatizoval
s bratřími, avšak ve vztahu k poddaným si s katolickými pány nezadal. Ve výčtu nařízení a následných trestů obsažených v urbáři
se nám představuje jako přísný,
nekompromisní, hrabivý a zlý
feudál. Posuďte sami.
Obyčejně kolem Vánoc se na
příkaz vrchnosti museli poddaní zúčastnit veských soudů.
Tam se projednávaly majetkové
spory či převody mezi poddanými. Drobnější problémy řešil
rychtář, závažnější pak panský
úředník. Hlavně se však při nich
poddaným za přítomnosti vrchnostenského úředníka předčítal
URBÁŘ. A cože se jím tak urgentního nevolnému lidu každoročně vtloukalo do paměti?
„ ... aby se vystříhali jakékoli
věci proti Pánu Bohu všemohoucímu a jeho svatým, aby poslušni
své vrchnosti byli, ...“
„ ... že bez svolení pána „nesmějí prodat hříbě, koně či jiného

Z HLUBIN HISTORIE NAŠÍ OBCE

VALDŠTEJNŮV URBÁŘ
dobytka, že nesmějí cizích nesvobodných u sebe přechovávati,
zlodějů a povalečů skrývati, ba že
s pilností honiti je musí. Rychtářů a konšelů musí poslušni býti
a ourok i jiné platy do svatého
Jiří a Havla zapraviti.“ Urbář
připomínal, „aby při rybnících
a struhách škod nečinili a kdo by
se tak dopustil, na statku a hrdle
trestán bude, aby v lesích škody
nečinili sekáním, podlupováním
a pálením, a také na mejtech nepásli. Dělati ‚cest nesvobodných‘
a pastvami druhému škoditi, jest
přísně trestáno.

trdlice
Co se psů týče, všem poddaným
se poroučí, aby každému starému
i mladému od jedné nohy přední
kus až po kůtek uťata byla, neboť
potulování jejich v panských honech trpěno nebude.“ Krutý příkaz! A platil i na jiných panstvích.
Na opočenském panství, jej nakázala lakotná a nelítostná Marie
Magdalena Trčková, poddanými
zvaná „zlá Manda,“ když zjistila,
že v zámecké kuchyni chutné zvěřiny ubývá.
Poddaným se zakazovalo do
cizích krčem mimo své panství
choditi, ve svých ale museli dostat
„spravedlivou míru domů i na
řad“, ale ne ve všední den, v noci,
či dokonce přes noc. Krčmářům

ODPOLEDNE S PŘÍRODOU
Myslivci z rudnického sdružení
připravili pro milovníky přírody krásnou akci nazvanou Odpoledne s přírodou. Proběhla
v sobotu 28. 5. 2011 a zúčastnilo se jí více než padesát lidí.
Rodiče s dětmi se pěšky vydali
od základní školy směrem ke křížku. Zblízka si prohlédli orla skalního a jestřába obecního. Děti se
projely na koních, vyzkoušely si
střelbu ze vzduchovek, zhlédly
výcvik psů, rozeznávaly myslivecké trofeje, mohly si pohladit
mláďata hospodářských zvířat
a za pomoci dospělých si procvičily znalosti o rostlinné říši.
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se zakazovalo prodávati pivo na
dluh vyšší pěti grošů. Do krčmy se
nesmělo vstupovat se zbrojí a pokud „kdo s ní přišel, musil ji dát
krčmáři do úschovy, neboť k pivu
zbroj nesluší.“ Zakazovalo se, aby
jeden na druhého mocí sahal, aby
se doma i na přástkách „her v karty a v kostky nedopouštěl“.
V době, kdy se svítilo loučemi
a ohnivý kohout mnohdy na střechách chalup zakokrhal, bylo
přísně zakázáno vcházet do pokojů, chlévů a stodol bez lucerny.
A kdyby se „skrze takové nezpůsobné jednání zlé přihodilo, če-

Z žádného stanoviště neodcházely s prázdnou, k jejich nadšení
dostávaly různé sladkosti. Aby
toho nebylo málo, mohli se všichni přítomní na konci procházky
občerstvit. Už na dálku voněly opečené vuřty a uzené maso.
K tomu čerstvý chléb, limonádu
nebo pivo. Dobrá nálada panovala po celou dobu akce. Dospělí si
pochvalovali dobře využitý volný
čas a myslivci byli spokojeni, že se
nová akce tak podařila.
Děkujeme všem myslivcům
a ostatním nadšencům, kteří tuto
zajímavou akce připravili.
Kulturní komise OÚ Rudník

hož Pán Bůh uchovati rač, k hrdlu a statku hledíno bude.“
Poddaní nesměli grund bez
svolení vrchnosti zastavit ani
prodat. Do sv. Jiří museli mít
v pořádku zahrady, udělané příkopy a struhy v lukách a polích.
Stavení, střechy, ploty i jiné museli v pořádku udržovat, protože
mnohý hospodář, kdyby se neobával trestání pro nějaký došek,
zhnojil by chalupu.
A jak byl poddaný trestán, když
se urbářem neřídil či jinaké hanebné nepravosti konal?
Většinou šlo o ﬁnanční nebo
hmotné tresty. Pět kop grošů
poddaný zaplatil, když se na

veský soud nedostavil, týden
ve vězení si odseděl za špatnou
míru piva, o bečku soli přišel
za návštěvu cizí krčmy, o deset
korců ovsa, když přijal cizí dobytek na pastvu (korec – 94 litrů).
O osm sáhů dříví zchudl, když
přišel s žádostí na zámek v neděli.( „...slyšán byl jen ve středu
a v sobotu.“) Dopustil-li se vážnějších zločinů, čekal ho trest
tělesný. Středověké a zrovna tak
i novověké tresty byly velice tvrdé. Patřilo k nim vězení, mučení,
zmrskání provinilce, zakování
do želez nebo do klády, do trdlic,
uříznutí ušních boltců, usekávání prstů či rukou ... Za skutky
oplzlé, hanebné, zlodějské i jinak hrozné mnohdy přivázán byl
k pranýři nahý, od hlavy až k patě
medem pomazaný, aby si na něm
mouchy smlsly a jej poštípaly.
Zkrácen na hrdle či na statku byl
ten, kdo z panství zběhl, mocí na
druhého sahal, oheň způsobil,
škodu lovením ryb hlavně pak
na panském přivodil. Trest měl
být odstrašující natolik, aby se
nevolníci střežili neplnění požadovaných povinností či páchání
nepravostí. Tvrdé tresty, často
neúměrné k provinění. Především však tvrdá nařízení pro ty,
na nichž spočívala všechna tíha
země.
A přece, napadá mě ..., některé
nešvary urbář pranýřoval spravedlivě. Nešvary, které se s lidmi
táhnou napříč věků. Jsem dalek
moralizování, kdyby však panské
tresty setrvaly (pochopitelně jen
teoreticky) do současnosti, byla
by například výroba trdlic a kolomazi stále výnosným řemeslem.
A spotřeba medu? Mnohokrát
vyšší! Co říkáte?
Stanislav Wajsar
(V textu je částečně použito
citátů z článku P. Janouška,
královédvorského exkronikáře.)

SOUTĚŽ: STROME, KAMARÁDE…
Vážení spoluobčané, kolikrát
jste si na procházce lesem všimli
zajímavých přírodních úkazů,
nevšedních pohledů do
krajiny či vzrostlých majestátních dřevin? Kolikrát jste se zatajeným
dechem zůstali koukat
na mohutný rustikální kmen stromu ústící
pletencem větví v korunu? Znáte nějaké
místo, kde Vás pokaždé
uchvátí právě strom?
Vydejte se s námi v soutěži „Strome, kamaráde…“
za těmi nejstaršími původními dřevinami Rudníku.

Rádi bychom pootevřeli další vrátka naší společné historie
a dozvěděli se více o naší
přírodě. Soutěž, ve které právě VY můžete
objevit nejstarší
strom naší obce,
potrvá do konce
srpna. Na výherce čekají zajímavé ceny. Více
o pravidlech a výhrách se dočtete
na webových stránkách
www.rudnik.cz.
Za komisi pro životní
prostředí Jiří Vondrák

KALENDÁRIUM
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ
A SPORTOVNÍ AKCE NA R. 2011

ROK UKRYTÝ V KALENDÁŘI
Co uděláte ráno, když se probudíte? Podíváte se na hodinky
(budíka) nebo z okna. Čas, počasí… i ta slova jsou si podobná.
Ranní hygienu přeskočíme, z našeho pohledu není zajímavá. Ke
snídani dříve lidé čítávali noviny,
později sledovali televizi, dneska
zapínají počítač. Jedni, druzí i třetí
hodí také okem na kalendář. Kolikátého je, kdo má svátek, nemám
návštěvu lékaře, kadeřníka nebo
schůzku. A to podle některých
patří kalendář minulosti, i když
nechybí ani doma, ani v práci. Kalendář vtrhl do každé rodiny v první polovině 19. století a už tehdy
základní informace doplňovaly
recepty, novinky módy, rady pro
zdraví, verše, kresby, vtípky aj.
Kalendáře všech typů a podob
mají dlouhatánskou historii. Pohanští Slované používali na svoji dobu až neuvěřitelně vyspělý
kalendář lunisolární, ve kterém
délku roku určoval oběh Slunce a délku měsíce oběh Měsíce.
Zavedené věci jim začali kazit až
křesťanští věrozvěstové, z nichž
náš dějepis favorizoval Cyrila

s Metodějem. Ten druhý byl převelice aktivní a horlivý a prosadil
nový sluneční kalendář, ve kterém rok začínal už 25. prosince.
Kalendář nebyl lhostejný ani
panovníkům, Přemysl Otakar II.
i Václav II. dny počítali jinak –
podle starořímského zvyku. Co
tedy zbývalo poddaným.
Významné je období kalendářů
slabikových (cisionálů). Ten první tištěný vyšel v českobratrském
kancionálu v roce 1501. Vesničané jim moc nerozuměli nebo
je ani neznali a vytvořili si vlastní
zkrácenou verzi, které dnes říkáme pranostiky. Pak se připomněl
další významný panovník – Rudolf II. A protože mluvil do mnoha
vědních oborů, měl přehled přes
astronomii a astrologii. Juliánský
kalendář měnil za gregoriánský
(řehořský), ale lidé byli paličatí,
nechtěli novoty a výsledkem bylo
dvojí datování po několik staletí.
My teď vlétneme rovnýma nohama skoro do poloviny roku.
Třeba toho 2011. A když žijeme
na vesnici, podíváme se na zmiňované pranostiky.

ČERVEN
→ Červen studený, sedlák krčí rameny
→ Když červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti
→ Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí
→ Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi
→ V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno
→ Červen stálý, prosinec dokonalý
→ Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení

Prapůvodně učení o významu
čísel našeho data narození
a tím také o výkladu našeho
osudu.

malejší – Tonda se narodil v roce
1957, letos mu bude 54. Takže
57 + 54 rovná se 111). Co vy na to?
Zíráte… Tak ještě něco z té Číny.
Letos máme také dosti zvláštní měsíc říjen, který si nachystal
hned pět pondělků, pět neděl
a pět sobot, což se stává jednou
za 823 roky. A právě tyhle roky
se jmenují podle nauky feng-šuej
(vítr a voda) „pytel peněz“.
Hodně štěstí a – nekupte to!
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Den otců aneb pivní pětiboj
Dějištěm zápolení v ryze chlapských disciplínách se stane plac před
obecním úřadem v sobotu 16. července. Soutěžit se bude třeba v hodu
kládou, transportu opilého kamaráda na kolečku nebo v tzv. motáku.
Akci, kterou bude moderovat Slávek Šmíd, připravují „chlapi sobě“
a je spojena s bezpečnostní prevencí – k dispozici bude automobilový
trenažér dopravních nehod. Proto s sebou nezapomeňte vzít také své
ženy a děti!

NUMEROLOGIE

SRPEN
→ I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí
→ Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy
→ Moc hub srpnových, moc vánic sněhových
→ Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí
→ V srpnu máš-li hojně slunečnosti, budeš mít vína dosti
→ Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak
→ Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima

Šokující zpráva z Číny: Letošní rok je ve znamení jedniček
a připravil nám hned čtyři zvláštní data: 1. 11. 11., 11. 1. 11.,
11. 11. 11.
Ale to vůbec není všechno! Sečtěte dvě poslední číslice roku, ve
kterém jste se narodili a k tomu
věk, kterého dosáhnete (dosáhli
jste) v letošním roce. Vyjde vám
111. Zajímavé na tom je, že 111
vyjde každému! Příklad pro po-

PŘIPRAVUJEME

Svatováclavské slavnosti
Ačkoliv je září ještě daleko, přípravy na Svatováclavské slavnosti
jsou v plném proudu. V sobotu 24.9. budou probíhat oslavy v okolí obecního úřadu. Rudník po dlouhých 400letech navštíví šlechtic
Hannibal z Valdštejna – mecenáš umění a stavitel kostela sv. Václava,
na podiu se během dne vystřídá hudba všech žánrů, nebudou chybět
řemeslníci a výrobci místních pochutin. Neděle bude zcela zasvěcena
nadcházejícímu svátku sv. Václava – připomeneme si jej mší svatou
v kostele a večerním koncertem zpěvačky Ireny Budweiserové, dlouholeté členky Spirituál kvintetu, tamtéž.

ČERVENEC
→ Déšť na Prokopa – zmokne každá kopa
→ Když dne ubývá, horka přibývá
→ Co červenec neuvaří, srpen nedopeče
→ Jaký červenec, takový leden
→ Slunce peče, déšť poteče
→ Červenec – úrody blíženec
→ Do Jakuba zelíčko, po Jakubu zelí

Přišlo elektronickou poštou

18. 6. | Den otců | Pořadatel: Obec Rudník
srpen | Indiánský bivak U křížku
Akce pro rodiče s dětmi | Pořadatel: TJ-Ski Rudník
srpen | Selská olympiáda | Obec Rudník
17. 9. | Hon na lišku pod Černou horou III | hubertská
koňská jízda | Pořadatel: Silvie Kašparová
24. -25. 9. | Svatováclavské slavnosti | jarmark, výstava,
koncerty, mše | Pořadatel: Obec Rudník
1. 10. | Rudnickej vejšlap | Pořadatel: TJ-Ski Rudník
15. 10. | Drakiáda | Pořadatel: TJ-Ski Rudník
listopad | Divadelní představení | Pořadatel: Obec Rudník
3. 12. | Mikuláš, rozsvícení vánočního stromu
Pořadatel: Obec Rudník
prosinec | Adventní koncert v kostele sv. Václava
Pořadatel: o.s. Domov – pro náš Rudník
31. 12. | Silvestr U křížku | Pořadatel: TJ-Ski Rudník

(aba)

Už Pýthagoras někdy v pátém
století před naším letopočtem ve
starém Řecku určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém,
s nímž pracujeme ještě dnes.
Numerologie nám dává možnost
poznat naši osobnost a poskytuje
informace o našich silných i slabších stránkách.
Životní číslo tvoří součet čísel
celého data narození. Příklad –
15. 1. 1970
(15+1) + (1+9+7+0) rovná se
16+17, dále 3+3 a výsledkem je
životní číslo 6
Vyjde-li vám v součtu číslo 11
nebo 22 již dál neredukujte!
Životní číslo 1 – sklony k vůdcovství, odvaha a inspirace, aktivita a tvůrčí duch, schopnost
prosadit se;

2 – snášenlivost, laskavost, vysoká intuice, nedostatek odvahy;
3 – činorodá mysl, tvořivost a originalita, obrazotvornost, osobní
kouzlo a vtip;
4 – vytrvalost, houževnatost, důslednost, trpělivost, praktičnost;
5 – touha po cestování a změnách, ambicióznost, citlivost;
6 – obětavost a pomoc druhým,
nerozhodnost, rodinný typ;
7 – důležitost přátelství, duševní
práce převažuje nad fyzickou;
8 – ctižádostivost, řídící schopnosti, houževnatost a vytrvalost;
9 – vysoká úroveň a mentální
energie, cesty za poznáním;
11 – silná psychická a životní
energie, podléhá úzkosti, podrážděnosti;
22 – vysoký talent, génius, výjimečná osobnost.
Poznámka – pokud to na vás
úplně nesedí, berte to s nadhledem!
(aba)
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SPORT

ŠIPKY – TREFIT SE PŘÍMO DO PUPKU (OKA)
PŘEDSTAVUJÍ SE:

KELLÁČI
RUDNÍK – TEREZÍN
Rok založení: Od ledna
2008 a postupně vznikal
tým ze zapálených lidí bez
předchozích zkušeností.
Jedinou výjimkou byl Miloš
Hylmar, ostřílený šipkař.
Zbytek stavěl na nadšení
a chuti něco dokázat. Dík
patří samozřejmě Alence a Slávkovi Hůlkovým
(majitelé hostince) za všestrannou podporu.
Soupiska: David Pokorný
(kapitán), Jiří Rodr, Ladislav Mladonický, Lukáš
Nedvídek, Miloš Hylmar,
Hana Pokorná, David Pokorný ml., Roman Tichý
Soutěž: V sezóně 2010/11
2. liga Trutnovska. Aktuálně i konečné třetí místo
v tomto ročníku.
Hrací místnost: Hospoda
u Kellerů
Největší úspěch: Postupně budujeme kompaktní
a zkušený tým. K tomu
slovo kapitána – nikdy nedopustím, aby pro lepší výsledek či postup u nás hostovali cizí hráči. V dnešní
době je to zcela normální,
ale já osobně to beru jako
podlomení herního ducha
Kelláčů.
Největší zklamání: Dovolujeme si uvést, že pravý význam slova zklamání jsme
zatím nepoznali.
Největší překvapení: Co
herní sezóna, to postup do
vyšší soutěže.
Největší soupeř: Nebojíme se nikoho. Náš tým si
během tří ročníků vybudoval velmi dobré jméno i respekt a stal se uznávaným
protivníkem.
Největší sen: Je to samozřejmě další postup do vyšších soutěží, ale v našem
případě bych pojem sen
nahradil blízkou budoucností.
Nejbližší plány: Odpověď
už výše.

„Před zápasem si musím dát dvě, tři piva. Tím se zklidním a soustředím. Pak
už jenom s pitím opatrně. Šipky jsou sice považovány za hospodský sport, ale nejde
přece běžet současně dva závody…“ (jeden z aktérů následujícího povídání).
Je to v nás od nepaměti. Hravost,
soutěživost až boj. V dávné minulosti převážně duel muže proti muži,
emancipace neexistovala. Bylo vždy
jen otázkou času, kdy zbraň původně
určená k lovu, byla obrácena ostřím
k nepříteli. Pro kus masa, pro ženskou, pro jeskyni, oheň, území a nevím, co ještě. Dobré bylo popadnout
nějakou věc, která byla nejblíže po
ruce. Kámen, klacek, lépe ostrý kámen, ostrý klacek.
Proto takový oštěp má možná milion let. A když náš předek pračlověk s tlupou udolal mamuta či
medvěda, všichni se nacpali a pak si možná
zpočátku v dobrém
rozmaru
zaházeli tím
zmiňovaným
oštěpem do terče. Stromy
se jako cíl
přímo nabízely a nějaký
suk mohl být
středem. Po
dlouhá staletí
se bojové (i sportovní)
prostředky postupně výrazně
zmenšovaly, ale ta soutěživost až boj zůstávaly. Tak nějak
si vysvětluji hru, která dlouho hledala jasná pravidla, ale nikdy ne název.
Jmenuje se jednoduše ŠIPKY (Darts,
Parthian, Pilum). Hráli je totiž Asyřané, Římané a hlavně Angličané. Místo
na historickém slunci si brání dokonce také Američané, i když si nakonec
udělali jenom svoje pravidla.
Terčů na šipky je celá řada typů, hlavní dělení je na elektronické (v soutěžích
nejpoužívanější) a ostatní. Terč musí viset na stěně ve svislé poloze. Jeho střed
je ve výšce 173 cm (původně průměr-

Šipkařský tým Kelláču Rudník - Terezín
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ná výška postavy muže!), startovní čára
pak ve vzdálenosti 237 cm.
V jednom kole se hází minimálně tři
šipky. Neúspěšný hod se neopakuje.
Všichni hráči přijdou postupně na
řadu. Pořadí stanoví tzv. rozstřel, každý
hází jednou šipkou. Kdo je nejblíže středovému kruhu začíná atd.
Terč má standardní rozdělení do dvaceti segmentů (polí), dále je vybaven
jedním vnitřním středovým kruhem.
Při zásahu do jednoduchého pole je počet získaných bodů shodný s „nastřeleným“ číslem. Při zásahu do double,
resp. trojitého kruhu se započítává dvojnásobek či trojnásobek čísla. Zásah do
středového kruhu
dává 25 bodů a do
vnitřního (pupek, oko – viz
titulek) celých
50 bodů.
Variant her
je nepočítaně,
podobně tak
není stanoven počet hráčů – od dvou do
…. V celém světě
patří k nejznámějším a nejoblíbenějším
Hra 01, proto se tímto
systémem hrají ligové a mistrovské zápasy i turnaje. Všichni hráči
začínají se stejným počtem bodů a usilují o to dobýt co nejrychleji nulu (přesně).
Moderní šipky vznikly jako hospodská zábava. Tahle pravda ale nijak neovlivňuje nekonečnou debatu, zda se jedná o sport či ne (na začátku dvacátého
století se konal v Anglii dokonce soud,
jestli jsou šipky umění nebo náhoda –
a vyhrálo umění). A co šachy, dáma, poker, kulečník, pétanque? Šipkaře to nechává v klidu. Dají si nalít a jdou na to.
Václav Chadraba

Z HISTORIE
ŠIPEK...
První zmínka o pojmu Darts (šipky) je
z Oxfordského slovníku
z roku 1314. O sto let
později se prý angličtí
lučištníci před svým vítězstvím nad Francouzi
v bitvě o Azincourt (sever
Francie, u Arrasu) bavili
v předvečer střetu nějakou formou šipek. Hrál
i jejich vojevůdce a panovník Jindřich V.
To takový Jindřich
VIII. byl jiný ﬁluta. Když
dostal od manželky Anny
Boleynové darem snad
vůbec první sadu šipek
v historii (1532), kazetu
pěkně sebral a odcestoval na zámek Hampton
Court u Londýna, kde šipkami bavil své milenky!
Pokud jde o historii
terče, tak je vzpomínám
jistý tesař Gamlin ze
severoanglického města Bury, který vymyslel
systém číslování, ale svůj
vynález pro množství jiné
práce a předčasnou smrt
nestačil patentovat. Po
letech přišel odborný časopis Dart World (Svět
šipek) s výzvou vymyslet
něco ještě lepšího. Adeptů bylo mnoho, úspěch
žádný. Návrhy nepřekonaly Gamlinův model.
Ten byl v sedmdesátých
letech minulého století
konečně uznán jako oﬁciální norma.
Šipky mají dvě bezkonkurenční přednosti
– jde nejspíše o nejlevnější sportovní disciplínu
a navíc není vůbec omezena věkem. Potvrzují to
také pečlivě vedené zápisy
v knize rekordů. (Šipky
nemají jedinou vrcholovou organizaci a tak se výsledky mohou někdy lišit,
vycházejme z Guinnesse).
Nejmladšímu mistru světa Klaasenovi (NL) bylo
v den ﬁnále 21 let a 90 dní
(2006). Nejstarším vítězem je Brit Adams, kterému bylo v roce triumfu
2007 jedenapadesát let.
Dámskému žebříčku vévodí v našem století dlouhé roky neporažená Trina
Gulliverová (samozřejmě
Anglie).

TJ-SKI RUDNÍK S JARNÍM ÚSMĚVEM
Těžké je vymýšlet název pravidelným přispěvovatelům, přesto
název odráží spokojenost členů
oddílu se zimní a jarním sezonou, které nám umožní vyměnit
běžecké vybavení za silniční, treková a horská kola. Přesto nám
dovolte krátké poohlédnutí za
závěrem zimní sezony. Závěrečný a nejtěžším závodem zimní
sezony – Krkonošská 70, opět
ukázala kvalitní připravenost
našich členů oddílu. Pětičlenné
družstvo s názvem Malochovy
střely (TJ – Ski Rudník A) obhájila po urputném závěru třetí
místo a družstvo B se umístilo
na pěkném devátém místě. Obě
tyto pěkné umístění jsme získali
díky dobře zvládnuté strategii
závodu a hlavně také kvalitnímu
mazání běžeckých lyží. Tímto
bychom rádi poděkovali našim
sponzorům, kteří nás během celé
zimní sezony podporovali, jsou
jimi: Obec Rudník, Tempo Česko s.r.o., Deus Pardubice s.r.o.,
Aleš Maloch, David Škoda, Sulko okna, Asociace technických
sportů a činností Svazarm Rudník, Václav Lhota – Truhlářství,
Kuhn-Gaber – lesnická činnost,

Josef Rudolf – Klempířství, Pavel
Cerman – Krkonošská medovina,
Stavební práce Taclíkovi. Koncem dubna se oddíl účastnil semináře mazání běžeckých lyží, na
kterém přednášel reprezentační
servisman Lukáše Bauera. Jeho
poutavé vyprávění a názorné
ukázky o mazání lyží a používání
struktur na skluznici nám ukázalo další směr, kudy se bude ubírat
naše technika při mazání a přípravě lyží v následující sezóně.
S příchodem prvních teplých
jarních dní jsme „zazimovali“
lyže a oprášily naše kola. Z jarních
cyklistických výletů i pro širokou
veřejnost určitě stojí za zmínku
návštěva přehrady Les Království a elektrárny pod přehradou.
Děkujeme panu Tremrovi, který
nás provedl elektrárnou a odpovídal na naše dotazy. Z přehrady
se jelo na hrad Pecka a pak domů.
Tradiční akcí na kole je výlet do
Jizerských hor a zpět do Krkonoš,
která navazuje na zimní přejezd.
Rozdíl je v tom, že v zimě jedeme
do Liberce vlakem a v létě naopak
na kole už z Rudníku. Po noclehu
v Liberci pokračujeme po hřebenech hor zpět domů. Tam i zpět

ORIENŤÁCI Z RUDNÍKU ROZJELI
JARNÍ ČÁST ZÁVODŮ ÚSPĚŠNĚ
Již od konce března letošního
roku vyrážejí členové oddílu orientačního běhu z Trutnova každý
víkend na závody po všech koutech naší republiky. Mezi nimi je
i početná část běžců z Rudníku.
Ani ti nezůstávají ve velké konkurenci pozadu.
Zatím nejúspěšnějším členem
je Lenka Svobodová, která letos,
zatím jako jediná, vybojovala
pro Trutnov první velkou medaili a to svým vítězstvím na MČR
v nočním orientačním běhu. Na
dalších velkých celorepublikových závodech se umisťuje vždy
na stupních vítězů, pouze jednou
skončila na 4. místě. Ve štafetových závodech hostuje za velmi
úspěšný oddíl OK99 Hradec Králové a již několikrát jim pomohla
k předním umístěním.
Mezi úspěšné žáky patří dvě
reprezentantky východočeské
oblasti Bára Vondráková a Tereza Sedláčková. Báru letos trápí
zdravotní komplikace a tak stihla odběhat jen některé z prvních
závodů. Vždy se spolu s Terezou
umisťují v první desítce závodnic.
Také nás úspěšně reprezentují ve
štafetách, kde běhají za oblastní
výběr. Naposledy úspěšným ﬁni-

šem pomohla Tereza svojí štafetě
ke 3. místu.
Nadějnou závodnicí je i Tereza Koderičová, která perfektně
zaběhla na závodech žebříčku
B-Čechy. V závodě na krátké trati
dokázala všechny porazit a vyhrát kategorii D16B.
Doufejme, že se všem budou
vyhýbat zdravotní problémy a budou nás i nadále úspěšně reprezentovat.
Pavel Petržela
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nám to dalo krásných 211 km
a výškový proﬁl trasy byl jak pila
(nahoru a zase dolu ).
Letošní účast v Obřím závodě
potvrdila, že členové dokážou
zabojovat nejen v bílé stopě, ale
i v kombinaci běh, kolo, kanoe.
V kategorii družstev jsme vybojovali druhé a čtvrté místo.
Někteří členové nezahálejí ani
v létě a pravidelně se účastní vybraných cyklistických závodů.
Ale o těch až příště.

Plánované akce – nátěr sezení
u Křížku, Indiánský bivak u Křížku – 13. 8. 2011. od 15.00 hod
– tímto zveme všechny děti s rodiči na tuto akci. Podrobnosti se
dozvíte na vývěskách, v rozhlase
a internetových stránkách obce.
Tradiční akcí bude i 10. ročník
Rudnického vejšlapu, během
prvního říjnového víkendu.
Za výkonný výbor TJ-Ski Rudník
Jirka Taclík

ZIMNÍ SEZÓNA V LO-TJ RUDNÍK
Letos – a to již po několikáté – se
přihlásili členové lyžařského oddílu TJ Rudník na velmi populární
„Vzpomínkový lyžařský přejezd –
AXMANUV MEMORIÁL“, který
pravidelně pořádá Klub turistů
z Hostinného. Letošní účast byla
poněkud slabší, na start se postavilo
celkem pět členů našeho oddílu, na
které čekala trať dlouhá dvacet kilometrů. Všichni úspěšně a v dobrém
čase dojeli, což bylo navíc zaneseno
do diplomů. Také jsme se zúčastnili
Jizerské padesátky a pochlubme
se devátým místem v jedné z věkových kategorií (běh na 25 km).
K výsledkům bychom rádi připojili
i poděkování předsedovi TJ Jaroslavu Koderičovi za vítanou ﬁnanční
pomoc při zajištění účasti na obou
zmiňovaných podnicích.
Lyžařský oddíl má v současnosti
patnáct na všechno připravených
a odhodlaných členů, kteří se v sezóně připravují pravidelně na lyžařských tratích v samotném okolí
Rudníku, ale také často ve stopách
pod Černou horou.
Ti dříve narození a tedy pamětníci rádi vzpomínají na rok 1949,
kdy byl lyžařský oddíl založen pod
TJ Jiskra Rudník. Začínalo se sjezdovým lyžováním a ženy i muži
se postavili od začátku na start
nejrůznějších závodů. Poznávali
jsme nástrahy náročnějších kopců
ve vyhlášených střediscích typu
Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,

ale i v Obřím dole, Černém Dole,
skoro jako na vlastním jsme jezdili
na „Zvičínském slalomu“. Umístění bývala různá, úspěchy vůbec ne
špatné. Jenže v duchu věty, že všude
dobře, doma nejlépe, přišel někdo
s nápadem, že si postavíme přímo
v Rudníku (na Podubáku) lyžařský
vlek. Ten spatřil světlo světa v zámečnické dílně Sechezy a vydržel plnit svoje poslání dlouhá, předlouhá
léta. První nadšence vyvezl v zimě
1967, ale vedle radosti a potěšení
připravil všem aktivistům hodiny
a hodiny brigád, služeb a všeho, co
bylo k provozu zapotřebí. Údržba
po celý rok, sekání trávy od jara do
podzimu, zajištění přívodu elektrického napětí a jeho bezpečná ochrana sítí, školení obsluhy. Už za tři
roky se počáteční ostych dětí změnil
a v mládežnických kategoriích lyžařského oddílu bylo dvacet, možná
pětadvacet školáků. Časem nevydrželi všichni, sjezdové lyžování
nikdy nebylo, není a nebude levným
sportem, tréninky náročné až tvrdé.
V létě jsme vystřídali domácí kopec
za umělý svah ve Vrchlabí a pilovali
slalom. Úspěchy se zákonitě dostavily, soupeři s námi museli počítat,
umístění v první desítce bývalo
pravidlem. V „lyžáku“ bylo rušno,
pohoda a dobrá nálada. Jako jeden
z mála nejstarších pamětníků si přeju, aby se to všechno vrátilo. A nejen
ve vzpomínkách.
Vladimír Srna
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MATRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Šišková Květa, Kučerová Zdenka, Kodenko Antonín, Pilnáček Jiří.
Srpen: Šrajer Ladislav, Erban Zdeněk, Hájíček Milan.
Září: Matoulková Marie, Hlubuček Jiří, Barátová Ludmila, Hrdlička
Jaroslav, Tesárková Ludmila, Pražáková Eva.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu!
NAROZENÍ
David Hudec, Milan Vakula, Šimon Hofman, Jiří Klůz.
Vítáme Tě na svět!
SŇATEK UZAVŘELI
Petr Hromádek – Petra Štefková
Lukáš Benda – Gabriela Kokošková
ÚMRTÍ
Ladislav Podlipný, Karel Richter, Marie Černohorská, Petr Rodr, Michal Mladonický, Jaromír Víšek.
Zachovejme tichou vzpomínku.
V. Prouzová, matrika

OZNÁMENÍ O POPLATKU ZE PSA
Poplatek za psa byl splatný do 31.3.2011. Promeškáním lhůty se vystavujete možnosti navýšení poplatku až na trojnásobek, dle § 11 odst.
3 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Poplatek je možné uhradit do pokladny OÚ nebo na účet
č. 1303691309/0800 u ČS a.s Hostinné.
Věra Steklá, správní odbor
PODĚKOVÁNÍ ZA KONDOLENCE
Rádi bychom vám všem, kteří jste nám projevili soustrast a vyjádřili podporu v této pro nás těžké chvíli nenahraditelné ztráty
našeho nejbližšího poděkovali.
Rodina Rodrových
↓ Z vítání občánků ze dne 24. 3. 2011 – zprava: Artur Dobiáš,
Rozárka Valentová, Petr Polák, Vladimír Taclík

TIP NA VÝLET
DEN BITVY U TRUTNOVA
Naše okresní město si letos
připomíná 145. výročí bitvy,
jediné vítězné bitvy Rakušanů v prusko-rakouské válce
z roku 1866. Zájemcům nabízím. Vydejte se, nejlépe v den
červnových oslav (bývá to
nejbližší sobota předcházející
datu výročí) do míst tehdejšího
trutnovského bojiště. Na Krakonošově náměstí shlédnete
vzpomínkovou slavnost, při
níž v historických uniformách
deﬁlují členové Klubu vojenské historie, u Gablenzova pomníku střídání čestných stráží
i střílení z dobových zbraní.
Projděte se nádherným městským parkem nad lesnickou
školou, potěšte se pohledem na
vzácné dřeviny, na parkovou
úpravu kolem kašny s bájným
trutnovským drakem (tvůrcem
je slezský sochař Josef May v r.
1792) zastavte se u pomníku
spisovatele a básníka Uffo
Horna (spolupůsobil s J. K.
Tylem v Kajetánském divadle,
v roce 1848 vedl ku Praze trutnovskou Národní gardu, je po
něm pojmenováno nové trutnovské divadlo). Pokochejte se
pohledem na vzdálené vlnovky
krkonošských hor a posléze
vystoupejte k barokní kapličce
na Janském vrchu. Ocitnete se
na lesním hřbitůvku, v místech
bojů z 27. června roku 1866,
počátečních bojů prusko-ra-

kouské války, v níž se na českém
území rozhodovalo, která z obou
mocností sjednotí a ovládne Německo, tehdy rozdrobené do malých států. Na panelech nedaleké
naučné stezky „vypráví“ o vítězné bitvě velitel rakouského 10.
armádního sboru podmaršálek
Ludvík von Gablenz. (3. 7.1866
válka skončila u Hradce Králové
vítězstvím Prusů.) Zvláštní pocit.
Park, místo odpočinku, klidu,
příjemných procházek starších
i mladých, místo zamilovaných,
místo života, a tady na lesním
hřbitůvku u barokní kapličky
k vám z hlubin času promlouvají
pomníky padlých důstojníků či
kříže masových hrobů prostých
vojáků obou armád. Žalují. Nesmyslně tu umírali pro svoji vlast,
ke slávě Boha a panovníka. Atribut lásky, příznačný snad všem
parkům světa, však ani tady neabsentuje. Ba naopak, traduje
se, že zamilovaní, kteří vystoupají k lesnímu hřbitůvku na Janském vrchu a v pokoře několikrát
obejdou ovál barokní kapličky,
vzápětí prožijí nevýslovný pocit
štěstí a lásky. Skvělá nabídka. Co
říkáte?
SW

KVÍZ

↓ Dne 12. března uzavřeli na zámku v Rudníku sňatek Petra Štefková
a Petr Hromádek.

1) Kolik měl Rudník na konci roku 2010 obyvatel?
a) 1972
b) 2072
c) 2172
2) Projedete autem od pošty k Terezínu zkratkou kolem
školy
a) ne b) ano, ale nerespektujete dopravní značku
c) bez problému
3) Hospůdka U Petry na Bolkově má zavírací den:
a) v pondělí
b) v úterý
c) nemá
4) Tajné bohoslužby katolíků se konaly v kruhovém
osazení lip
a) v Bolkově
b) Janovicích
c) Javorníku
5) Jaký název cirkusu nese rekreační maringotka v
zahrádkářské kolonii u fotbalového hřiště?
a) Humberto
b) Harlekýn
c) Berousek
6) Kdy se vrátil rudnický zámek zpět do soukromých
rukou?
a) 1992
b) 1996
c) 2000
Správné odpovědi: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b

PODĚKOVÁNÍ
Kulturní komise děkuje panu Petrovi Kutáčkovi za nezištné
a skvělé graﬁcké zpracování plakátů na akce pořádané obcí
nebo s její podporou.
(haj)
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis usnesení z 6. jednání rady
obce dne 16. 2. 2011
RO schvaluje:
1a/6/2011 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30 06.2011.
1b/6/2011 – pronájem bytu č. 9
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
30 06.2011.
1c/6/2011 – pronájem bytu č. 2
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
30 06.2011.
1d/6/2011 – záměr obce pronajmout
část pozemku p.p.č. 2321/1 o výměře
cca 200 m2 v k.ú. Rudník.
1f1/6/2011 – pronájem p.p.č. 271
o výměře 3248 m2 v k.ú. Javorník
v Krk., za účelem stavby rodinného
domu, včetně studny a ČOV, za cenu 1
Kč/m2/rok a na dobu max. 3 let. Pokud
nebude do 3 let realizována hrubá stavba RD , pozbývá smlouva platnosti.
3/6/2011 – text výzvy a seznam obeslaných dodavatelů pro zakázku malého rozsahu – rekonstrukce sociálního zázemí kanceláří obecního úřadu
a kulturního sálu.
4/6/2011 – RO schvaluje uzavření
smlouvy na zhotovení dokumentace
potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP),
prioritní osa 2, opatření 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů se společností CTS
corp., s.r.o., Nad Košíkem 8, 101 00
Praha 10 za cenu 30 000 Kč.
5/6/2011 – RO schvaluje vypsání veřejné výzvy na vznik pracovního poměru úředníka správního odboru Obecního úřadu v Rudníku dle předloženého
návrhu. Nástup k 01.04.2011 nebo dle
dohody. Tímto dojde k navýšení počtu
pracovníků obce zařazených do obecního úřadu o jednoho úředníka.
RO doporučuje:
1e/6/2011 – ZO revokovat usnesení ZO č. 3b/14/08 ze dne 26. 6. 2008
v plném znění.
1f2/6/2011 – ZO revokovat usnesení
ZO č. 3c/14/08 ze dne 26. 6. 2008 v plném znění.
1f3/6/2011 – ZO schválit prodej
poz.p.č. 271 o výměře 3248 m2, k.ú.
Javorník v Krk., za cenu 50,00 Kč za
m2, a to po kolaudaci novostavby RD
na tomto pozemku. Náklady spojené
s převodem uhradí nabyvatel.
RO schvaluje:
1a/6/2011 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku čp. 414 na dobu určitou do
30. 6. 2011.
1b/6/2011 – pronájem bytu č. 9
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
30. 6. 2011.
1c/6/2011 – pronájem bytu č. 2
v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do
30. 6. 2011.
1d/6/2011 – záměr obce pronajmout
část pozemku p.p.č. 2321/1 o výměře
cca 200 m2, v k.ú. Rudník.
1f1/6/2011 – pronájem p.p.č. 271
o výměře 3248 m2 v k.ú. Javorník

v Krk., za účelem stavby rodinného
domu, včetně studny a ČOV, za cenu 1/
kčm2/rok a na dobu max. 3 let. Pokud
nebude do 3 let realizována hrubá stavba RD , pozbývá smlouva platnosti.
3/6/2011 – text výzvy a seznam obeslaných dodavatelů pro zakázku malého rozsahu – rekonstrukce sociálního zázemí kanceláří obecního úřadu
a kulturního sálu.
4/6/2011 – RO schvaluje uzavření
smlouvy na zhotovení dokumentace
potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP),
prioritní osa 2, opatření 2.1.3 – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů se společností CTS
corp., s.r.o., Nad Košíkem 8, 101 00
Praha 10 za cenu 30 000 Kč.
5/6/2011 – RO schvaluje vypsání
veřejné výzvy na vznik pracovního
poměru úředníka správního odboru
Obecního úřadu v Rudníku dle předloženého návrhu. Nástup k 01.04.2011
nebo dle dohody. Tímto dojde k navýšení počtu pracovníků obce, zařazených do obecního úřadu, o jednoho
úředníka.
RO doporučuje:
1e/6/2011 – ZO revokovat usnesení
ZO č. 3b/14/08 ze dne 26.6.2008 v plném znění.
1f2/6/2011 – ZO revokovat usnesení
ZO č. 3c/14/08 ze dne 26.6.2008 v plném znění.
1f3/6/2011 – ZO schválit prodej
poz.p.č. 271 o výměře 3248 m2, k.ú.
Javorník v Krk., za cenu 50,00 Kč za
m2, a to po kolaudaci novostavby RD
na tomto pozemku. Náklady spojené
s převodem uhradí nabyvatel.
Výpis usnesení z 7. jednání rady
obce dne 7. 3. 2011
RO schvaluje:
1a/7/2011 – záměr obce pronajmout
část pozemku p.p.č. 3616 o výměře cca
350 m2 v k. ú. Rudník.
2a/7/2011 – ﬁnanční dar ve výši
10 000,00Kč Oblastní charitě Červený
Kostelec, 5.května 1170, Červený Kostelec, IČ: 48623814 – středisko Hospic Anežky České na náklady spojené
s provozem a rozvojem služeb hospice.
RO ustanovuje:
3a/7/2011 – komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek pro stavební zakázku malého rozsahu „ rekonstrukce
sociálního zázemí obecního úřadu
a kulturního sálu“ ve složení: členové
RO + L.Skalský, J.Jirásek.
Výpis usnesení 8. jednání rady obce
dne 21. 3. 2011
RO schvaluje:
2a/8/2011 – schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky objektu hasičské zbrojnice čp. 23. Rudník – Javorník Sboru
dobrovolných hasičů Javorník.
2b/8/2011 – RO schvaluje pronájem
části p.p.č. 2321/1 o výměře cca. 200
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m2 v k.ú. Rudník za účelem rozšíření
zázemí k bydlení. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou za
2 Kč/ m2 /rok , ve smyslu ustanovení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
RO jmenuje:
3/8/2011 – RO jmenuje člena zastupitelstva, členem komise rady obce pro
životní prostředí a rozvoj obce.
4a/8/2011 – RO jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek pro
stavební zakázku malého rozsahu „ rekonstrukce sociálního zázemí obecního úřadu a kulturního sálu“ ve složení:
členové RO + L. Skalský, J. Jirásek.
RO doporučuje:
4b/8/2011 – RO doporučuje ZO
schválit dodavatelem stavební zakázky „Rekonstrukce sociálníhozázemí
obecního úřadu a kulturního sálu
Rudník“ sdružení MTZ, zastoupené
panem Tomášem Holíkem, Rudník, za
celkovou cenu 281 217 Kč bez DPH.
RO bere na vědomí:
1a/8/2011 – informaci o obnovení
činnosti SDH Javorník.
Výpis usnesení z 9. jednání rady
obce dne 4. 4. 2011
RO schvaluje:
1a/8/2011 – pronájem části pozemku p.p.č. 3616 o výměře cca 350 m2
v k.ú. Rudník, který bude využíván
k cvičení mladých hasičů AVON. Nájemní smlouva bude uzavřena bezúplatně na dobu neurčitou.
1b/9/2011 – záměr obce pronajmout
část pozemku p.p.č. 2321/1 o výměře
cca 512 m2, v k.ú. Rudník.
2a1/9/2011 – bezplatnou výpůjčku
obecního párty stanu na akci „Dětský
den na hřišti v Terezíně 5. 6. 2011“.
2a2/9/2011 – ﬁnanční spoluúčast
obce na kulturní akci „Dětský den
v Terezíně 05.06.2011“ .
RO odkládá:
2b/9/2011 – projednání rozdělení hospodářského výsledku ZŠ/MŠ Rudník za
účetní období 2010 na 10.zasedání RO.
RO ruší:
3b/9/2011 – vnitřní směrnici
č.1/2010 o používání služebních soukromých telefonů.
Výpis usnesení z 10. jednání rady
obce dne 20 04.2011
RO schvaluje:
1a/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje poz.p.č. 4510 o výměře 357
m2, v k.ú. Rudník.
1b/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje p.p.č. 288/2 o výměře 525 m2,
k.ú. Javorník v Krk.
1c/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje p.p.č. 2062/2 o výměře 459
m2, k.ú. Rudník.
1d/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje části p.p.č. 251/3 o výměře cca
1600 m2, k.ú. Rudník.
1e/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje p.p.č. 676/4 o výměře 94 m2,
k.ú. Rudník

1f/10/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje p.p.č. 908/3 o výměře 268 m2,
k.ú. Rudník
1g/10/2011 – RO schvaluje záměr
směny části pozemku p.p.č. 2352/4 za
část pozemku p.p.č. 2352 /1 ve vlastnictví obce, vše v kat. úz. Rudník.
1h/10/2011 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 3 v Rudníku čp. 311 na dobu určitou do 31.12.2011.
1i/10/2011 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 17 v Rudníku čp. 75 na dobu
určitou do 31.12.2011.
1j/10/2011 – RO schvaluje vypůjčení HZ Javorník č.p. 23 SDH Javorník
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíců a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o výpůjčce.
2a/10/2011 – RO schvaluje příspěvek
ve výši 2000 Kč, na celoroční činnost
Klubu důchodců bývalého Státního
statku Lánov
2b/10/2011 – RO schvaluje příspěvek
ve výši 2000 Kč, na celoroční činnost
Svazu diabetiků ČR, územní organizace Vrchlabí
2c/10/2011 – RO schvaluje hospodářského výsledku ZŠ/MŠ Rudník za
účetní období 2010 ve výši 8323,75
Kč a jeho převod do rezervního fondu
v plné výši.
Výpis usnesení z 11. jednání rady
obce dne 11.05.2011
RO schvaluje:
1a/11/2011 – RO schvaluje pronájem
bytu č. 7 v Rudníku čp. 311 na dobu
určitou do 30. 9. 2011 s kaucí ve výši
dvou měsíčních nájmů včetně služeb
spojených s nájmem bytu.
1b/11/2011- RO schvaluje záměr obce
pronajmout pozemky ZE PK č. 205
o výměře 511 m2, ZE PP č. 252 o výměře 6306 m2, poz.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,
1c/11/2011 – RO schvaluje záměr
prodeje pozemku p.p.č. 4923/4 – ost.
plocha, ost.komunikace o výměře
2087 m2, k.ú. Rudník.
1d/11/2011 – RO schvaluje záměr
obce výpůjčky pozemku p.p.č. 3615
– travní porost o výměře 530 m2, kat.
území Rudník.
1e/11/2011 – RO schvaluje záměr
obce pronajmout část pozemku p.p.č.
3180/4 – ost. plocha o výměře cca
110 m2, kat. území Rudník.
Výpis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 10. 3. 2011
ZO schvaluje:
3a2/3/2011 – budoucí prodej poz.
p.č. 271 o výměře 3248 m2, k.ú. Javorník v Krk., za cenu 50,-- Kč za m2,
a to po kolaudaci novostavby RD.
Náklady spojené s převodem uhradí
nabyvatel.
3b1/3/2011 – ukončení smluvního
vztahu k řadovému RD čp. 567 Rudník a to dohodou.
PŘÍLOHA

3b2/3/2011 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na řadový
RD čp. 567, Rudník za stejných podmínek.
4a/3/2011 – zařazení pozemku p.p.č.
789/2 k.ú. Javorník v Krkonoších do ÚP
jako pozemky na stavbu pro rekreačního bydlení.
4b/3/2011 – zařazení části pozemku p.p.č. 4414, k.ú. Rudník do ÚP
jako pozemky pro stavbu zemědělské
usedlosti.
4c1/3/2011 – zařazení pozemku p.p.č.
5408, k.ú. Rudník do ÚP jako pozemky pro stavbu rekreačního bydlení.
4c2/3/2011 – zařazení pozemku
p.p.č. 5427, k.ú. Rudník do ÚP jako
pozemky pro stavbu komunikace.
4d1/3/2011 – zařazení pozemku
p.p.č. 566/1 a p.p.č. 3713, k.ú.Rudník,
do ÚP jako pozemky pro stavbu bytového domu a rodinných domů.
4d2/3/2011 – zařazení pozemku
p.p.č. 3205/1, p.p.č. 591, st.p.č.791,
p.p.č.
589/1,
p.p.č.
3205/2,
p.p.č.3205/3, p.p.č.3243, p.p.č.3209,
k.ú. Rudník, do ÚP jako pozemky pro
stavbu rodinných domů.
4d3/3/2011 – zařazení pozemků
p.p.č. 595/2 a 595/3 k.ú. Rudník do
ÚP jako pozemky pro průmyslovou
výrobu a sklady.
5a/3/2011 – z rozpočtu obce ﬁnanční
příspěvek TJ Rudník, na sportovní činnost pro rok 2011 ve výši 120 000 Kč.
5b/3/2011 – rozpočtové opatření č.1/2011, kterým se výdaje zvýší
o 10 000 Kč. Tímto opatřením se ﬁnanční prostředky na běžných účtech
sníží o 10 000 Kč.

6/3/2011 – obecně závaznou vyhlášku č.2/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 3/2006ze
dne 27. 9. 2006, obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 26.06.2007
a obecně závazná vyhláška č.1/2009
ze dne 24. 9. 2009.
7a1/3/2011-1: navýšení ceny díla,
dle smlouvy o dílo ze dne 3. 11. 2010,
uzavřenou se společností Valc s.r.o.
Hradec Králové IČ: 45537151 na provedení díla „Energeticko-ekologická
opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnou v Rudníku, o částku
174 646,27 Kč bez DPH z důvodu navýšení rozsahu prací dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 1. 2011
o plastová okna sklepní.
7a2/3/2011-1:
navýšení
ceny
díla, dle smlouvy o dílo ze dne
03.11.2010, uzavřenou se společností Valc s.r.o. Hradec Králové IČ:
45537151 na provedení díla „Energeticko-ekologická opatření na budově ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnou
v Rudníku, o částku 19 530 Kč bez
DPH, 1, z důvodu navýšení rozsahu
prací, dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 1. 2011 o hliníkové
dveře – úprava šířky z 800mm na
900mm + madla.
8a/3/2011 –Redakční radu Rudnických novin ve složení: Václav Chadraba, Jiří Jirásek, a ing. Jiří Stuchlík.
Graﬁcké zpracování, sazba a tisk
bude zajištěna panem Petrem Kutáčkem.

ZO odkládá:
4e3/3/2011 – projednání žádosti ve
věci zařazení p.p.č. 1227/3 jako pozemku určeného pro stavbu rekreačního objektu, na příští jednání ZO.
7a3/3/2011-1: projednání navýšení
ceny díla, dle smlouvy o dílo ze dne
03.11.2010, uzavřenou se společností Valc s.r.o. Hradec Králové IČ:
45537151 na provedení díla „Energeticko-ekologická opatření na budově
ZŠ/MŠ a kuchyně s jídelnou v Rudníku, o částku 256 448,11Kč bez DPH,
z důvodu navýšení rozsahu prací, dle
cenové nabídky zhotovitele ze dne
13. 1. 2011 o zateplení soklů, včetně
povrchové úpravy, a to do příštího jednání ZO.
ZO ukládá:
8e/3/2011 –ﬁnančnímu výboru zaobírat se úspornými opatřeními v rámci
rozpočtu obce pro rok 2011.
ZO revokuje:
3a1/3/2011 – usnesení ZO č.
3b/14/08 a 3c/14/08 ze dne
26. 6. 2008 v plném znění.
3b3/3/2011 – usnesení č. 3h2/2/2011
ze dne 3. 2. 2011.
ZO pověřuje:
7a1//2011-2: starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na
akci „energeticko-ekologická opatření ZŠ/MŠ Rudník a kuchyně s jídelnou Rudníku“, se společností Valc
s.r.o Hradec Králové, IČ: 45537151,
kterým dojde k navýšení ceny o částku 174 646,27 Kč bez DPH z důvodu
navýšení rozsahu prací dle cenové
nabídky zhotovitele ze dne 13. 1. 2011
o plastová okna sklepní.

7a2/3/2011-2: starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na akci
„energeticko-ekologická opatření ZŠ/
MŠ Rudník a kuchyně s jídelnou Rudníku“, se společností Valc s.r.o Hradec
Králové, IČ: 45537151, kterým dojde
k navýšení ceny díla o částku 19 530 Kč
bez DPH, z důvodu navýšení rozsahu
prací, dle cenové nabídky zhotovitele ze
dne 13. 1.2011 o hliníkové dveře – úprava šířky z 800 mm na 900 mm + madla.
ZO ruší:
7b2/3/2011 – výběrové řízení na
dodavatele stavební zakázky malého
rozsahu“rekonstrukce sociálního zázemí obecního úřadu a kulturního sálu
v Rudníku.
Výpis usnesení z 4. Zasedání zastupitelstva obce dne 7. 4. 2011
ZO schvaluje:
1b/4/2011 – dodavatelem stavební
zakázky „Rekonstrukce sociálního zázemí obecního úřadu a kulturního sálu
Rudník“ Sdružení MTZ, zastoupené
panem Tomášem Holíkem, Rudník, za
celkovou cenu 281 217 Kč bez DPH.
2a/4/2011 – plán činnosti Finančního výboru na rok 2011 tak, jak byl
předložen.
ZO ukládá:
1a/4/2011 – starostovi obce postupovat dle smlouvy o dílo a sdělit dodavateli stavby, že dle smlouvy o dílo na
zhotovení Energeticko-ekologických
opatření na ZŠ/MŠ Rudník se v případě dodávky a montáže parotěsných
pásek nejedná o vícepráce.

JÍZDNÍ ŘÁD ODJEZDŮ AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY U POŠTY, TEREZÍN A BĚLIDLO
ODJEZDY RUDNÍK POŠTA

ODJEZD Z BĚLIDLA DO HOSTINNÉHO

Směr - Trutnov
Pracovní dny: 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:56 | 11:00 | 12:56 | 14:00 | 15:00 | 15:56 |
17:00,17:56 | 18:56 | 21:00 | 22:46
Sobota: 4:58 | 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 22:40
Neděle: 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:40
Svátek: 6:48 | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:40

Pracovní dny: 5:28 | 6:11 | 7:06 | 7:38 | 8:06 | 9:06 | 11:09 | 13:06 | 13:31 | 14:11 |
14:31 | 15:06 | 15:51 | 16:12 | 17:06 | 18:12 | 21:06 | 22:05 | 23:01
Sobota: Neděle: 9:01 | 20:11
Svátek: 9:01 | 20:11
ODJEZD Z BĚLIDLA K POŠTĚ

Směr - Vrchlabí
Pracovní dny: 4:50 | 6:02 | 7:04 | 8:02 | 9:02 | 11:02 | 13:02 | 14:05 | 15:02 | 16:02
| 17:02 | 19:02 | 21:02 | 22:57
Sobota: 5:09 | 7:12 | 9:09 | 11:14 | 13:09 | 15:14 | 17:09 | 19:14 | 21:09
Neděle: 7:09 | 9:14 | 11:09 | 13:14 | 15:09 | 17:14 | 19:09 | 21:09 | 22:51
Svátek: 7:09 | 9:14 | 11:09 | 13:14 | 15:09 | 17:14 | 19:09 | 21:09 | 22:51
Směr - Hostinné
Pracovní dny: 5:20 | 6:03 | 7:03 | 7:35 | 8:03 | 9:03 | 11:01 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
15:48 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 21:03 | 22:58
Sobota: Neděle: 8:58 | 20.03
Svátek: 8:58 | 20.03
Směr - Lázně Fořt,přes Černý Důl
Pracovní dny: 7:02 | 15:25
Sobota, Neděle, Svátek: ODJEZD ZE SÍDLIŠTĚ TEREZÍN DO HOSTINNÉHO
Pracovní dny: 5:22 | 6:05 | 11:03 | 14:05 | 16:05 | 18:05
Sobota: Neděle: 8:52 | 11:36 | 20:05
Svátek: 8:52 | 11:36 | 20:05

RUDNICKÉ NOVINY | číslo 2 | červen 2011

Pracovní dny: 5:14 | 5:50 | 6:44 | 6:58 | 7:55 | 8:45 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 |
15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 22:25
Sobota: Neděle: 8:50 | 11:34
Svátek: 8:50 | 11:34
ODJEZ Z RUDNÍK AVON DO HOSTINNÉHO
Pracovní dny: 5:23 | 6:06 | 11:04 | 14:06 | 14:26 | 16:07 | 18:07 | 22:00
Sobota: Neděle: 20:07
Svátek: 20:07
ODJEZD Z RUDNÍK AVON K POŠTĚ
Pracovní dny: 6:48 | 8:50
Sobota: Neděle: 8:53 | 11:37
Svátek: 8:53 | 11:37

Tučně uvedené časové údaje jezdí jen ve dnech školního vyučování.
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