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POŘADATELSKÉ MARTYRIUM
(NEJEN) MASOPUSTNÍ
Za posledních několik let
vznikla v Rudníku tradice nových kulturně-společenských
akcí, u dalších se v tradici pokračuje z dřívějška, jen se jim
(třeba Svatováclavským slavnostem) dostalo nového hávu.
Kulturní život v naší obci nám
závidí nejen okolní vesnice, ale
i leckterá města. Příprava akcí
ovšem není právě jednoduchá.
Ačkoli si jsou jednotlivé akce
v mnoha ohledech velmi podobné, každá z nich si vyžaduje vlastní specifické úkony, a navíc se
objevují komplikace, které mají
ze své podstaty sklony k tomu,
aby se neopakovaly a dokázaly na
tvářích organizátorů vytvořit nefalšovaný úděs. Není divu, že na
jejich skráních sem tam přibude
nějaká ta vráska. Jednou vítr div
že neroztrhne plachtu stanu, jindy vyhoří generátor. Nemusí to
ale nutně být přímo „jobovky“, co
klade nemalé nároky na fyzickou,
ale především psychickou odolnost pořadatelů větších akcí.
Protože kulturní komise, která
je za obecní kulturní akce odpovědná především, má nejčerstvější
zkušenost s pořádáním masopustu, pojďme nahlédnout do organizačního zázemí právě této veselice.
STANEM TO NEZAČÍNÁ

Zajištění hudební produkce –
to je pro pořadatele prvotní úkol.
Pro akce, jako je masopust nebo
rozsvěcení vánočního stromu,
obvykle stačí objednat kapelu
s dvouměsíčním předstihem. Jinak je tomu v případě hlavních
hvězd Svatováclavských slavností nebo Dne otců, mezi nimiž se
objevují zvučná jména české hudební scény. Program zářijových
slavností se sestavuje již od ledna.
A právě masopust má své specifikum v podobě harmonikáře, který doprovází průvod maškar od
školy k obecnímu úřadu. Toho je
třeba zajistit až rok dopředu!
Ani zajištění dostatečného
množství jídla a pití nelze nechávat na poslední chvíli. Je třeba
odhadnout spotřebu a zajistit dodávky. Co se masných produktů

týče (bez nich by masopust prostě
nebyl!), je pro rudnické organizátory doslova požehnáním pomoc
společnosti Farma Rudník, která
nejenže vše potřebné sežene, ale
zboží rovnou doveze až na místo
konání akce. A masem to samozřejmě nekončí. O koláče, buchty
a jiné laskominy se postará tým
ochotných kuchařek z jídelny základní školy, kterým pořadatelé
z kulturní komise nebudou moci
nikdy dost poděkovat.
Skutečný maraton začíná pár
dní před samotnou zábavou, kdy
je potřeba postavit to nejviditelnější – partystan. Konstrukce není
právě nejlehčí, takže pro manipulaci s ní je nutné, aby každou nohu
zdvihal jeden člověk. Spočítali jste
někdy, kolik těch nohou je?
Den předem je také nutné
uklidit kompletně celý sál, aby
měly děti kde provádět své reje.
Celkový úklid sálu i s kuchyňkou
zabere zhruba tři až čtyři hodiny a devět členů kulturní komise
by na to samozřejmě nestačilo.
Proto s povděkem kvitují pomoc
nemála dobrovolníků, kteří jim
s touto neoblíbenou, leč nezbytnou činností pomáhají.
NEJKRUŠNĚJŠÍ DEN

Nejnáročnějším dnem pak je
(obvykle) sobota. Pro pořadatele vše začíná někdy mezi osmou
a devátou ranní, kdy se scházejí
u obecního úřadu, aby přípravy
dokončili. Je třeba zajistit technické zázemí. S tím souvisí rozsáhlá elektroinstalace, kterou si
obecní události tohoto typu vyžadují. Naštěstí obec disponuje
„technickou četou“, která všechny práce s rozvodem elektřiny do
míst, kde je jí zapotřebí, zvládá
s bravurou. Je potřeba zapojit
aparaturu, kterou si obec sice
hodlá v budoucnu pořídit vlastní,
nicméně do té doby je třeba si ji
vypůjčit, což musí být zajištěno
pochopitelně v předstihu.
Do stanu a v létě i kolem něj
se musí rozmístit stoly a lavičky
a výdejní pult, k němuž odpoledne
zamíří davy žíznivých, hladových
a mlsných rudnických a okolních
obyvatel. Při akcích v chladněj-
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ších částech roku, jako je právě
masopust, navíc přibývají sudy,
v nichž se udržuje oheň. Veškerou
tuto činnost zajišťuje spolu s hlavními pořadateli již zmíněná technická četa, jejíž pomoci si kulturní
komise nesmírně cení. Její členové by chtěli obzvláště vyzdvihnout
nezištné, dobrovolné a hlavně nekonečné nasazení Honzy Lazáka,
pro kterého stavbou stanu a laviček nic nekončí a po celou dobu
obětavě a neúnavně dohlíží na to,
aby všechno správně fungovalo,
běželo, hořelo...
Přestože se odpoledne už naprostá většina lidí přítomných
na plácku u úřadu baví, pro organizátory je to honička. Protože
i v tomto případě jeden z nejznámějších Murphyho zákonů –
„Když se něco může pokazit, pokazí se to“ – platí zcela neomylně,
mají všichni pořád co dělat. A jelikož si uvědomují, že sami by

to rozhodně nezvládli, oceňují
všechny ty lidičky, kteří jim věnují svůj čas a energii při přípravě
těchto akcí. Není jich málo. Někteří zde byli zmíněni, na jiné se
nedostalo. Vděk ale patří všem.
Pavel Voňka
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RADNICE

V

ážení přátelé,
přichází
jaro
a s ním i nové
číslo Rudnických novin. V době, kdy
píši tento úvodník, je již
zima na ústupu a vypadá
to, že jarní počasí nastoupí co nevidět. Co to pro nás
znamená? Hlavně každoroční kontrolu obecních cest. Zjišťování, jak
si s nimi zima pohrála opět, a návrhy řešení oprav.
Při tvorbě rozpočtu na letošní rok jsme počítali
s rekonstrukcí obecní komunikace v Arnultovicích od Kasnarů k salaši, dále je v plánu rekonstrukce obecní cesty k Rudnické rokli. Na tyto dvě
cesty je již vypracována projektová dokumentace
a bude se vypisovat výběrové řízení na zhotovitele. Dále samozřejmě počítáme s lokálními opravami cest v celé obci, tak jako každoročně. Tady
bych opět poprosil o trpělivost, protože vím, že
stav cest v naší obci není ideální a pracovníci obce
nemohou být všude najednou. Budu rád, když mi
podněty na opravu cest okolo vašich domů pošlete
na e-mail starosta@rudnik.cz a postupně je budeme řešit. Pokračujeme na bezpečnější cestě dětí
k budově školy. Projektant společně s pracovníky
obce finišuje s projektovou dokumentací na rozšíření příjezdové cesty a vybudování chodníku.
Pokračujeme i na přípravě chodníku okolo silnice
od pošty k pivovaru. U cest ještě chvilku zůstanu.
Královéhradecký kraj připravuje velkou investiční
akci, a sice opravu silnice č. II/325 vedoucí z Hostinného do Rudníku. Opravena by měla být v úseku od Národního domu v Hostinném až k poště
v Rudníku, kde se napojuje na silnici I/14. Oprava
bude probíhat v koordinaci se stavbou kanalizace
a veřejného osvětlení ve dvou etapách. První etapa Arnultovice bude probíhat v roce 2017 zároveň
s dlouho slibovanou kanalizací a nově i s výměnou
veřejného osvětlení. Zbylý úsek od zámku k poště
se plánuje na roky 2018–2020. Tímto opatřením
bude Rudník zase o něco hezčí. Co nás v obci čeká
v nejbližší době? Letos se bude pokračovat na
opravách mostů postižených povodní 2013 a konečně se stabilizují půdní sesuvy způsobené rovněž povodní. Určitě jste si všimli, že v Javorníku
u pily stojí nová zastávka autobusu. V příštích týdnech k ní na nějakém jiném místě v Rudníku přibude další. Zastávky jsou dřevěné a myslím si, že
do podhorské obce se hodí víc než jejich plechové
předchůdkyně. Na jejich stavbu bylo použito dřevo, které bylo naší obci věnováno po povodních na
akci Plavení dříví po Vltavě. Barvu zastávek ponechám bez komentáře, na tu má každý jiný názor.
Pokračuje se i s pracemi na restaurování pomníku
obětem v první světové válce. Odhalen by měl být
za účasti německých krajanů 2. 7. 2016 u pivovaru. Řešíme i centrum obce u pošty a před obecním
úřadem. Během letošního roku se začne se stavbou nového kurtu. Stávající, poškozený povodní,
se zruší a nový vznikne na místě zbourané budovy
sokolovny. Do prostoru po starém kurtu se přemístí herní prvky dětského hřiště u pošty a doplní
se o nové, pořízené z darů od některých zastupitelů. Postupně chceme místo před obecním úřadem
zvelebit a přizpůsobit k příjemnému setkávání občanů všech věkových kategorií a zájmů.
Chystáme toho mnohem více, ale o tom zase
v některém z dalších čísel Rudnických novin.
Nyní bych vám všem moc rád popřál příjemné
jaro a co nejlépe prožité Velikonoce.
Aleš Maloch, starosta obce
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PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ
AKCE A OPRAVY – 2016
1

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – ÚSEK BĚLIDLO
SMĚR TEREZÍN, ÚSEK KOLEM ZŠ

Během loňského roku jsme tuto plánovanou akci v RN několikrát zmiňovali a byli jste informováni, v jaké je
fázi. Připomeňme si tedy, že se jedná
o dva úseky. První z Bělidla od č. p. 271
(Čápovi) směrem k fotbalovému hřišti
k č. p. 439 (Kičinovi), druhý potom od
panelového domu (24 BJ) probíhající
kolem základní školy a končící pod školou u hlavní silnice. V druhé polovině
února proběhlo výběrové řízení, které
bylo stejně jako ostatní zveřejněno na
internetových stránkách našeho úřadu.
Oproti třem napřímo osloveným firmám bylo nakonec pět uchazečů. Nyní
začátkem března již známe výherce a je
jím firma RAISA s. r. o. z Kolína, a to za
cenu 1 091 789 Kč bez DPH. Proběhlo
také potřebné stavební řízení, protože
se jedná o poměrně rozsáhlý zásah do
pozemků, které nejsou jen v majetku
obce. Po podepsání smlouvy o dílo nebude již nic bránit samotnému spuštění
realizace, která je plánována od dubna
do konce července. O jejím průběhu vás
budeme v dalším vydání RN samozřejmě informovat.
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OPRAVY A REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ

Pravděpodobně mezi největší realizace
oprav a rekonstrukcí komunikací budou
patřit:
a) oprava komunikace do Rudnické rokle, což je ještě povodňová záležitost. Její
stav je od té doby žalostný. K dnešnímu
dni probíhá tvorba projektu, který kromě obnovy povrchu a jeho podloží bude
muset řešit problematické (úzké) místo
kolem stodoly v kombinaci s protějším
nestabilním svahem a také povodní poničený most v horní části komunikace. Po
řádném projednání na stavebním úřadě
s dalšími účastníky stavebního řízení bychom v jarních měsících chtěli soutěžit
zhotovitele.
b) napravení komunikace u Kasnarových
v Arnultovicích, což je letitá záležitost,
v níž současná komunikace nevede po
obecních pozemcích, ale po soukromých
a logicky z toho vyplývají nepříjemnosti
jak pro jejich majitele, tak i uživatele této
cesty. Rádi bychom tuto skutečnost napravili tak, aby podle vzniklého projektu
byla tato cesta vrácena na své původní
místo, tj. podél potoka. Je již zažádáno
o stavební povolení a během jarního období bychom chtěli společně s předchozí
akcí zrealizovat výběrové řízení.
Výčtem těchto dvou hlavních akcí se
určitě nezříkáme dalších oprav na našich
obecních cestách, kterých je mimochodem po našem rozlehlém katastrálním
území dle vypracované pasportizace komunikací celkem 21,5 km. Snad se nám

podaří – ať svépomocí, nebo formou subdodavatelských prací – uspokojit většinu
požadavků našich občanů.
3

STAVEBNÍ ÚPRAVY
MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Pro vaši lepší informovanost: ve vlastnictví obce je celkem 20 mostních objektů
a 3 lávky pro pěší. V loňském podzimním
vydání jsme avizovali pokračování této
popovodňové akce na jejich rekonstrukce a opravy, kterou bychom měli v tomto
roce do začátku prázdnin dokončit. Tento poslední soubor obsahuje tyto mosty
a zkrácený popis plánovaných prací:
1) M-8 most u č. p. 27 (Hronkovi), Rudník-Arnultovice – oprava obou mostních
opěr, říms, montáž nového zábradlí, zhotovení nové pojezdové (asfaltové) plochy,
2) M-9 most u č. p. 86 (Horníkovi), Rudník-Arnultovice – stavba nových mostních opěr včetně nosné konstrukce (tím
zvětšíme tonáž), montáž nového zábradlí
a zhotovení nové asfaltové plochy,
3) M-10 most u č. p. 66 (Křičkovi) Rudník-Arnultovice – oprava obou mostních
opěr, zhotovení říms, montáž nového zábradlí, zhotovení nové pojezdové (asfaltové) plochy,
4) M-19 most u pily, Rudník-Javorník –
stavba nové nosné konstrukce (tím zvětšíme tonáž) včetně říms, montáž nového
zábradlí, zhotovení nové pojezdové (asfaltové) plochy.
K dnešnímu dni se zhotovitelem stavebních prací dolaďujeme harmonogram
prací, abychom vás mohli včas informovat ohledně omezení provozu přes jednotlivé mosty nebo jejich případné uzavírky.
Touto cestou bych rád poprosil všechny
dotčené realizacemi stavebních prací na
těchto mostech o pochopení a trpělivost.
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REKONSTRUKCE KOTELNY
V ZŠ RUDNÍK Č. P. 407

V roce 2012 byla zrealizována revitalizace základní školy, a to obou stupňů,
tělocvičny a budovy jídelny. Za poslední
zimní období došlo i díky tomuto k velkým úsporám energií, a tím i finančních
prostředků. V současné době však řešíme již dosluhující dva kotle z roku 1996,
u kterých (stejně jako tomu bylo v DPS)
začíná být velký problém s jejich servisem
a dostupností náhradních dílů. Vzhledem
k nově vypsaným dotačním titulům jsme
nechali zpracovat energetický audit,
který je jedním z mnoha podkladů pro
podání žádosti, což jsme již učinili. Další
etapou je již rodící se projektová dokumentace, která bude řešit kromě výměny
kotlů i nový systém regulace. Pokud nám
bude přidělena dotace, nic by nebránilo
tuto akci zrealizovat ještě letos, horší varianta bude posun o rok.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO
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DOTAČNÍ OKÉNKO
PŘECHODY PRO CHODCE
Na základě rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro
rok 2015 jsme obdrželi dotaci na
akci Přechody pro chodce na silnici
II/325 v Rudníku – přechod u zdravotního střediska a přechod u pošty.
Jako dodavatel stavby byla vybrána firma MADOS MT s.r.o.
s nabídkovou cenou 747 185,86 Kč
s DPH. Dne 1. 9. 2015 bylo dokončené dílo předáno s celkovou cenou
576 592,13 Kč.
Výše poskytnuté dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury činí 461 233,94 Kč. Díky
této dotaci máme v kritických místech naší obce bezpečné přechody
pro chodce.

V současné době probíhá
národní šílenství okolo
biatlonu. Před pár lety to
byl sport na okraji zájmu,
a dnes je to skoro zimní
sport číslo jedna. Víte, že
i v Rudníku kdysi byl velmi populární a úspěšný
oddíl biatlonu? Jmenoval
se Střelák a dlouhá léta ho vedl pan Michal Štolfa. Oddíl se nevěnoval jen biatlonu, ale pracoval
i během celého roku, kdy pořádal výlety a různé
výpravy.

2 Kdo vám s oddílem pomáhal?
Největším pomocníkem mi byl Jirka Svoboda
a někteří z rodičů dětí (Pažoutovi, Valentovi a Turanovi).

Tichá 525, Trutnov 541 02, s nabídkovou
cenou 5 272 628,02 Kč bez DPH.
Staveniště bylo předáno dne 14. 3. 2016,
práce budou započaty s ohledem na klimatické podmínky, tedy koncem měsíce
března až začátkem dubna 2016. Asanační
práce by měly být dokončeny nejpozději
k datu 15. 11. 2016.
Na asanaci sesuvu nám byla poskytnuta
dotace z programu 115270 MŽP Likvidace škod po živelních pohromách v rámci podprogramu 115272 MŽP Povodně
2013. Výše dotace činí 85 % z celkových
uznatelných nákladů.
Celkem bude provedena asanace na
osmi sesuvech v oblastech Arnultovice
a Rudník.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI V ROCE 2016
Dne 5. 1. 2016 byla podaná žádost o dotaci na kanalizaci v operačním programu
Životní prostředí, prioritní osa 1. zlepšování kvality vod, specifický cíl 1.1. snížení
množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Pokud budeme úspěšní a bude nám přiznána dotace,
předpokládáme, že koncem roku 2016
bychom mohli začít s realizací I. etapy kanalizace pro oblast Arnultovice. Současně
pro jednotlivé nemovitosti, které budou na
kanalizaci napojené, zařizujeme stavební
povolení pro veřejnou i soukromou část
kanalizačních přípojek.
Dne 18. 2. 2016 byla podána žádost na
ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci
programu EFEKT na rok 2016 k aktivitě
B.2 rekonstrukce otopné soustavy a zdroje
tepla k akci Výměna zdroje tepla v budově

OTÁZEK PRO
MICHALA ŠTOLFU

1 Vzpomenete si na začátky oddílu Střelák?
Pokud mi paměť slouží dobře, tak to bylo kolem
roku 1985.

AKCE STABILIZACE VYBRANÝCH
SESUVŮ V OBCI RUDNÍK
Od ničivé povodně v červnu 2013 už
utekla spousta vody. Navzdory zdlouhavým procesům legislativy můžeme konečně začít s realizací opatření vedoucích ke
stabilizování sesuvů. Zastupitelstvo obce
Rudník na svém 11. zasedání dne 10. 12.
2015 schválilo dodavatelem stavby firmu
Zdeněk Slovák se sídlem Čistá v Krkonoších č. p. 47, Černý Důl 543 44, s nabídkovou cenou 3 933 030,44 Kč bez DPH.
Pan Zdeněk Slovák však před podpisem
smlouvy o dílo dne 25. 1. 2016 podal písemné odstoupení od soutěže na veřejnou zakázku. Smlouva o dílo byla tedy
podepsána dne 10. 2. 2016 s uchazečem,
který se umístil jako druhý v pořadí, a to
firmou Ing. Pavel Landsperský se sídlem
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Základní školy a Mateřské školy Rudník.
Požádáno bylo o částku 478 750 Kč.
Dne 19. 2. 2016 byla podána žádost
o poskytnutí dotace pro rok 2017 na
techniku pro jednotky požární ochrany
SDH obcí. Požádáno bylo o dotaci ve výši
2 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 15, neboť stávající
hasičská technika – výjezdové auto značky Škoda 706 – bylo poprvé uvedeno do
provozu již v roce 1975 a neustále dochází
k poruchám.
Dne 22. 2. 2016 byla podána žádost
v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras
v Královéhradeckém kraji. Požádali jsme
o částku 250 000 Kč na zhotovení dokumentace pro územní řízení.
Dotační okénko připravila Martina Poláková
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3 Vzpomenete si, kolik asi prošlo oddílem dětí?
Odhaduji něco málo přes 20 dětí. Co si pamatuji,
tak Milan Pažout, Emil Vrkoslav, Pavel a Tomáš
Trenklerovi, Stanislav Tůma, Dana a Lucka Valentovy, Hana Mifková, Sylva Trenklerová, Iva Maňová, Michal Maar, Dita Pavlíková a samozřejmě
Štolfíci Martin a Michal.
4 Jaké jste měli v biatlonových závodech největší úspěchy?
Úspěchy byly hlavně na okresních a krajských závodech a někdy se zadařilo i v rámci celostátních
závodů.
5 Tenkrát bylo populární vést si kroniku. Máte
něco takového?
Bohužel nemám. Na psaní nikdo nebyl, ale hodně
se tenkrát fotilo, takže mám spíše fotokroniku.
6 Když srovnáte podmínky v podpoře sportu
tenkrát a dnes, jak to vidíte?
To se asi srovnávat nedá. Co je určitě jiné, že dnes
děti mají spoustu jiných možností, jak trávit svůj
volný čas.
7 Nějakou dobu střelnice u Avonu zela prázdnotou. O vzkříšení se pokusil oddíl mladých
hasičů, ale nepovedlo se. Teď prostor aktivně využívají pejskaři k cvičení. Zajdete se tam někdy
podívat?
Nezajdu, ale život na druhém břehu potoka pozoruji ze silnice, když jezdím a chodím okolo.
8 Vím, že máte velkého koníčka ve fotografování a malování. Co nejraději fotíte a kreslíte?
Nejraději fotím svoje vnoučata a pak sporty. Z nich
nejraději lyžování, kola a pak motosport – enduro
a rallye. Občas si fotky sám překresluji na papír.
(Doma na stěně má několik nádherně nakreslených aut z rallye a samozřejmě vnoučata – pozn.
aut.)
9 Jak jste se dostal zrovna k focení rallye?
Rodinná záležitost, bratr Jindřich je již několik let
úspěšný závodník v rallye.
10 Komu fandíte v rallye?
Všem.

Ptal se Jirka Stuchlík
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ,
OKRES TRUTNOV

Dovolte mi, abych vám prostřednictvím vašich novin podala informace o naší terénní
pečovatelské službě, která poskytuje své služby občanům již
od května roku 2008. Naše organizace Služby Dolní Kalná,
okres Trutnov, je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb a zaujímá důležité místo
v našem regionu. Jsme zahrnuti
v síti podporovaných sociálních
služeb v Královéhradeckém
kraji. Nabízíme terénní pečovatelské služby občanům z Dolní
Kalné, Slemena a Horní Kalné,
ale též občanům z okolních obcí.
Naše služby jsou určeny hlav-

ně seniorům a lidem dlouhodobě
nemocným či postiženým. Pečovatelky docházejí do domácností
uživatelů a pomáhají jim zvládnout běžné domácí aktivity, na
které už sami nestačí, například
zajištění léků, donáška nákupu,
pomoc při osobní hygieně, úklid
domácnosti, mytí oken, žehlení
prádla, doprovod k lékaři a podobně. Poskytujeme též sociální
poradenství.
Snažíme se, aby občané mohli i ve stáří a nemoci žít ve svých
domovech co nejdéle a vést důstojný život tak, jak byli zvyklí.
Nabízíme úlevu rodinám pečujícím o své staré či postižené příslušníky.
Ing. Vendula Nosková, vedoucí SDK

POSKYTOVANÉ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
– základní sociální poradenství (zdarma)
– pomoc při zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu (příprava a podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při
přesunu na lůžko nebo vozík)
– pomoc při osobní hygieně
– pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, mytí oken, topení,
nákup potravin, zajištění léků u lékaře, zajištění oprav v domácnosti, vyřizování úředních záležitostí, praní a žehlení prádla)
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, ke kadeřnici atd.)

ŽIVOT BEZ BARIÉR, Z. Ú.

Jako organizace se zabýváme
především sociálními službami
(sociální rehabilitace, denní stacionář, odborné poradenství),
bezbariérovým ubytováním, chráněnou dílnou, mapováním bezbariérových prostor, ale také půjčovnou kompenzačních pomůcek.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek jsme v rámci sdružení za-

ložili v roce 2004. Darem či nákupem jsme do současné doby
získali cca 150 pomůcek, které
na základě dohody půjčujeme lidem se zdravotním postižením,
seniorům nebo lidem, kterým se
stal úraz a kteří pomůcku nutně
potřebují na přechodnou dobu.
Marie Vokurková
provozní pracovnice, koordinátorka
kompenzačních pomůcek

AKTUÁLNĚ PŮJČOVNA NABÍZÍ:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

polohovací postele
antidekubitní matrace a podsedáky
mechanické vozíky
elektrické zvedáky
kolová i pevná chodítka
koupelnové a toaletní pomůcky (sedačky na vanu i do ní,
nástavce na toaletu, sprchové židle, toaletní židle a další)
schodolezy
motomedy
berličky
drobné pomůcky na vaření, stravování, obsluhu domácnosti,
oblékání apod.

Život bez bariér, z. ú., www.zbb.cz
https://www.facebook.com/Zivotbezbarier
Adresa: Lomená 533, 509 01 Nová Paka
Č. ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka

Úkony pečovatelské služby jsou zajišťovány od pondělí do pátku
v době mezi 8.00 a 16.00 hod.
Ceny: 100 Kč/hod. (25 Kč / 15 min.)
V případě zájmu o naši činnost nebo o další informace využijte
následující kontakty: sluzby@dolnikalna.cz
vedoucí organizace: Ing. Vendula Nosková, tel.: 775 911 177
vedoucí pečovatelka: Dagmar Hetfleišová, tel.: 606 581 330
Všechny informace o nás najdete také na www.dolnikalna.cz
v sekci Život v Dolní Kalné.
Ceník úkonů vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění. Tyto sazby jsou platné
od 1. 1. 2013. Stanovené úhrady pokrývají finanční náklady na poskytování pečovatelské služby příspěvkové organizace Služby Dolní Kalná, okres
Trutnov, jen částečně.

DOCHÁZKA ZASTUPITELŮ A RADNÍCH V ROCE 2015
Zastupitelstvo obce – celkem 9, Rada obce – celkem 25
Aleš Maloch
Václav Lhota
Jiří Vondrák
Jiří Stuchlík
Jiří Šedivý
Jan Teplý
Miroslav Sedláček
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Zastupitelstvo obce
9
8
9
9
8
8
9

Rada obce
24
20
25
21
22

Pavel Kaplan
Michal Šindelář
Lenka Kordová
Ondřej Moupic
Milan Vančík
Miroslava Šmahelová
Václav Jindra
Roman Kuhn-Gaber

Zastupitelstvo obce
7
9
8
7
7
8
8
9

Rada obce
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TROCHA STATISTIKY
Z MATRIKY
ROZLOŽENÍ OBYVATEL
ženy – 41%

děti do 18 let
19%

muži – 40%

RODINY DLE POČTU DĚTÍ
5 dětí – 1%
bez dětí – 41%

4 děti – 2%
3 děti – 10%

1 dítě – 14%

2 děti – 31%

STATISTIKA ZA ROK 2015
K 31. 12. 2015 měl Rudník 2110 obyvatel
Z toho.............................................................. 1076 mužů a 1034 žen
Narodilo se...............................................................................13 dětí
Zemřelo.............................................................................. 20 občanů
Přihlášení k trvalému pobytu .............................................57 obyvatel
Přestěhování v rámci obce.................................................45 obyvatel
Odstěhování z obce............................................................40 obyvatel
V Rudníku se v roce 2015 konalo 8 svateb.

UPOZORNĚNÍ

ZVÝŠENÍ DPH U PRODEJE STAVEBNÍCH POZEMKŮ
V lednu 2016 vešla v účinnost novela zákona o DPH, která zatěžuje převod stavebních pozemků DPH a definuje stavební pozemek.
Kromě dosud platné definice stavebního pozemku jako pozemku, na
kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, a bylo vydáno stavební povolení k této stavbě nebo byl vydán souhlas s provedením oznámené stavby, rozšiřuje se tato definice i na pozemky, které
se staly předmětem správních úkonů za účelem zhotovení stavby.
Správním úkonem může být např. podání návrhu na změnu územního
plánu. Za stavební pozemek se bude rovněž považovat pozemek, na
kterém byly provedeny nebo se provádějí stavební práce, a pozemky
nacházející se v okolí tohoto pozemku.
Obci tedy vzniká od 1. 1. 2016 povinnost odvádět DPH z prodeje
stavebních pozemků. Doposud platné ceny budou tedy navýšeny
o 21 % DPH.
Za majetkový odbor
Edita Horní, referent MO
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CHODCI, POZOR!

OD 20. 2. 2016 MUSÍ MÍT CHODCI
NA SILNICI REFLEXNÍ PRVKY
V minulém čísle RN jste byli informováni o proběhlé dopravně bezpečnostní akci v naší
obci „VIDĚT A BÝT VIDĚN“,
kterou uspořádala dopravně bezpečnostní komise obce
Rudník ve spolupráci s Policií ČR a do které jsme zapojili
i naše žáky ZŠ.
Dne 20. 2. 2016 vešla v platnost novela zákona č. 361/2000
Sb., o silničním provozu, která
přikazuje chodcům nosit reflexní
prvky, aby byli pro řidiče dobře
a včas viditelní. Povinnost mít
na sobě reflexní prvek platí pro
chodce, kteří se pohybují mimo
obec po krajnici nebo okraji silnice a v místech, kde není veřejné
osvětlení, a to za snížené viditelnosti, tedy nejen v noci, ale i za
šera nebo mlhy.
První, na co je nutné upozornit, je fakt, že čelovka, baterka
nebo rozsvícený mobilní telefon
v ruce reflexní prvek nenahrazuje, ale ze zákona je stanoveno,
že to má být reflexní prvek, který
odráží. Zákon tedy o baterce nebo
čelovce jako náhradě nemluví.
Důležité je i umístění odrazky
nebo reflexního proužku: pokud
takový reflexní prvek nebo proužek umisťujeme na tělo, je dobré
to udělat tak, aby byl dobře viditelný pro řidiče – tedy dát ho na
stranu směrem do silnice, nikoli
opačně a měl by být vidět jak zepředu, tak zezadu. Proužek tedy
doporučujeme umístit na předloktí nebo kolem zápěstí a pak
také někam ke kotníkům nebo
prostě na spodní část nohy. Doporučujeme mít reflexních prvků
víc – na noze, na ruce, případně
i na batohu. Vždy je lepší více
než méně.

ŘÍKÁ SE, ŽE...
Prodejna potravin v Terezíně se
bude uzavírat, protože...

Zeptali jsme se přímo paní Lucie Valentové, která nám odpověděla: „Prodejnu potravin zatím
neplánuji uzavřít. Není to teď
lehké, ale myslím si, že prodejna
potravin do obce prostě patří.
Na léto plánuji po dobré loňské
zkušenosti opět prodávat zmrzlinu. Pokud to počasí dovolí, bude
zmrzlina už od května.“
red

Zmínil bych zde i varování
před příliš levnými reflexními
vestami. V několika případech
se už ukázalo, že některé reflexní
vesty mají sníženou odrazivost
proti normě, která ji stanovuje.
Jde o normu EN 471, která stanovuje šířku odrazné plochy a odrazivost materiálu. Extrémně levné
vesty, jak se ukázalo, tuto normu
nesplňují.
Cílem novely je především
prevence vážných a smrtelných
nehod způsobených tím, že
chodec nebyl na silnici dostatečně viditelný. Mezi roky 2012
a 2015 zemřelo na silnicích 523
chodců, z toho 303 v noci. Jenom v minulém roce takto zemřelo 72 lidí, kteří nebyli v noci
vidět. Vhodný reflexní prvek
tak může zachránit nemalý počet životů. Vidět a být viděn je
základní pravidlo bezpečnosti
na silnicích. Řidič, který v noci
potká postavu v černém oblečení nebo tmavém oblečení, má
necelou vteřinu na provedení
příslušného manévru a odvrácení srážky. Chodec je pro řidiče
viditelný na vzdálenost zhruba
18 metrů. Pokud má na sobě reflexní prvky, je ho řidič schopen
rozeznat až na 200 metrů.
Jaký mi hrozí postih v případě, že povinnost poruším?
V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta v rozmezí
od nuly do 2 000 Kč blokově, od
1 500 do 2 500 Kč ve správním
řízení.
Závěrem: šetřete nejen svoji
peněženku, ale co je nejdůležitější, „SVŮJ ŽIVOT“.
Za dopravně bezpečnostní
komisi pro obec Rudník
Michal Šindelář

NOVÉ PSÍ ZNÁMKY
Obec Rudník vám nabízí novou
edici psích známek. Majitelům
psů budou známky rozdány
zdarma. Na jejich zadní stranu
bude možné laserově vytisknout
telefonní číslo majitele. V případě
útěku psa to urychlí jeho návrat
domů.
Kdo budete mít o takovouto
známku zájem, napište na e-mail
vejdelkova@rudnik.cz své jméno,
adresu a telefonní číslo. Telefonicky můžete známku objednat
a číslo nahlásit u paní Vejdělkové
na číslech 499 440 201 nebo
606 062 764.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 26. jednání rady obce
dne 25. 11. 2015
RO schvaluje:
1/26/2015 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. p. č. 939/6 o výměře cca
760 m2 a části p. p. č. 939/1
o výměře cca 680 m2, vše
v kat. území Rudník.
Hlasování: 3–0–0
2a/26/2015 – vnitřní směrnici č. 2/2015 k provádění
inventarizace majetku a závazků obce Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 3–0–0
2b/26/2015 – plán inventur
na rok 2015 v předloženém
znění.
Hlasování: 3–0–0
2c/26/2015 – odpis zboží –
15 ks medailí vedených na
účtu 132 v celkové hodnotě
2040 Kč. Toto zboží bude použito na propagaci obce Rudník a dále se nebude evidovat.
Hlasování: 3–0–0
4a/26/2015 – RO schvaluje
podání žádosti o bezúplatný
převod Vyšší odborné škole
požární ochrany ve Frýdku-Místku za speciální požární
vozidlo LIAZ 101. 860 CAS
K 25 ve smyslu usnesení č.
4/3/2015 ZO ze dne 29. 1.
2015.
Hlasování: 4–0–0
4b/26/2015 – dodavatelem
pro zakázku malého rozsahu
pro akci „Technický a stavební
dozor investora na akci „Stabilizace vybraných sesuvů v obci
Rudník“ firmu TF PROJEKT
spol. s. r. o. za nabídkovou
cenu 76 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
RO doporučuje ZO:
3a/26/2015 – schválit OZV č.
2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
Hlasování: 3–0–0
3b/26/2015 – schválit OZV č.
3/2015 o místních poplatcích
v předloženém znění.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 27. jednání rady obce
dne 7. 12. 2015
RO schvaluje:
1a/27/2015 – RO a komise
pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu
pro akci „Projektová dokumentace revitalizace sběrného dvora pro obec Rudník“
schvaluje dodavatelem zakázky firmu MK PROFI Hradec
Králové s. r. o. za nabídkovou
cenu 179 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
1b/27/2015 – dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 649115103
mezi obcí Rudník a firmou
Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o., předmětem dodatku jsou změny v rozsahu prací

6

vyplývající ze změny územního rozhodnutí a zpracování
inženýrsko-geologického průzkumu.
Hlasování: 5–0–0
1c/27/2015 – text smlouvy
o právu provést stavbu mezi
obcí Rudník a majiteli dotčených pozemků dle PD pro
kanalizaci – II. etapu Rudník-Terezín – pošta.
Hlasování: 5–0–0
1d/27/2015 – text smlouvy
o právu provést stavbu sesuv
č. 4 Arnultovice, dotčené pozemky p. p. č. 490/3, 489/6,
p. p. č. 490/4, p. p. č. 491/1,
sesuv č. 7 st. p. č. 618, p. p. č.
2758/2, sesuv č. 2 p. p. č. 309,
p. p. č. 311 – Lesy ČR.
Hlasování: 5–0–0
2a/27/2015 – že v souladu
s podmínkami vypsaného VŘ
nedošlo na základě prvního
kola k výběru dodavatele,
v druhém kole bude osloven
nejlevnější a stávající dodavatel s žádostí o snížení ceny pod
607 tis. Kč.
Hlasování: 5–0–0
2a/27/2015 – pronájem bytu
č. 1 v Rudníku č. p. 411 na
dobu určitou, do 31. 3. 2016.
Podmínkou pro přidělení bytu
je složení kauce (dvouměsíční
nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
3a/27/2015 – pokrytí účetních odpisů za rok 2015 ve
výši 184 354 Kč.
Hlasování: 5–0–0
3b/27/2015 – pro zachování
provozu MŠ při výjimečných
událostech minimální počet
dětí v MŠ na 15. Pokud klesne
počet dětí pod tuto hranici,
bude školka uzavřena.
Hlasování: 5–0–0
3d/27/2015 – přílohu č. 2 ke
zřizovací listině ZŠ/MŠ Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 28. jednání rady obce
dne 21. 12. 2015
RO schvaluje:
1a/28/2015 – jednorázovou
finanční odměnu ředitelce
Základní a mateřské školy
Rudník paní Mgr. Alici Kuhn-Gaberové ze mzdových prostředků Základní a mateřské
školy Rudník v navržené výši.
Hlasování: 5–0–0
RO souhlasí:
3a/25/2015 – s podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace
TJ-Ski Rudník na zajištění celoroční činnosti žadatele pro
rok 2015.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 29. jednání rady obce
dne 20. 1. 2016
RO schvaluje:
1a/29/2016 – „Smlouvu
o právu provést stavbu a souhlas se stavbou“ – rodinný
dům v Rudníku na p. p. č.
939/1 a p. p. č. 939/6, vše v k.

ú. Rudník, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1c/29/2016 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový
prostor (dvou místností +
WC) v č. p. 75 – DPS.
Hlasování: 3–0–0
1e/29/2016 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p.
č. 3206/6 – zahrada o výměře
284 m2, kat. území Rudník
(Geometrickým plánem č.
1259–180/2015 byla z p. p. č.
3206/1 oddělena část o výměře 284 m2, tímto vzniká nová
p. p. č. 3206//6 o výměře 284
m2, která je předmětem prodeje).
Hlasování: 3–0–0
1f/29/2016 – pronajmout
(propachtovat) část pozemku
p. p. č. 658/2 – ostatní plocha
o výměře 120 m2 v k. ú. Rudník. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou,
za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 3–0–0
1g/29/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 13/3
– ostatní plocha o výměře 51
m2 (nově vzniklá p. p. č. 13/3
dle GP č. 254–119/2015) v k.
ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 3–0–0
1h/29/2016 – „Dodatek č.
1 k nájemní smlouvě č. NS –
026/2014 “ ze dne 3. 7. 2014,
mezi manželi XY a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1i/29/2016 – „Dodatek č. 1
ke smlouvě o nájmu pozemku
ze dne 10. 12. 2008, mezi XY
a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1j/29/2016 – cenu služby pro
rok 2016 za využití systému
zavedeného obcí o nakládání
s KO dle OZV č. 1/2015 ve
výši: Využívání kontejnerů na
tříděný odpad: 515 Kč + DPH
v zákonné výši; Využívání popelnic na komunální odpad (1
ks): 1 721 Kč + DPH v zákonné výši; Využívání kontejnerů
na TO + 1 ks popelnice na
KO: 2 236 Kč + DPH v zákonné výši
Hlasování: 3–0–0
1k/29/2016 – pronájem bytu
č. 5 v Rudníku č. p. 5 do 30. 6.
2016, podmínkou pro přidělení bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb
za služby spojené s užíváním
bytu).
Hlasování: 3–0–0
1m/29/2016 – podání žaloby
k soudu na pana XY za neuhrazenou fakturu prostřednictvím advokátní kanceláře
Mgr. Václava Čermáka.
RO doporučuje:
1d/29/2016 – prodej pozemku p. p. č. 13/4 – ostatní
plocha o výměře 137 m2, kat.
území Javorník v Krkonoších.
(Geometrickým plánem č.
254–119/2015 byla z p. p. č.
13/3 oddělena část o výměře
137 m2, tímto vzniká nová p.

p. č. 13/4 o výměře 137 m2,
která je předmětem prodeje),
v k. ú. Javorník v Krkonoších,
za cenu 30 Kč/m2 (4. 110 Kč,
ÚP ZP – plochy zeleně), ve
smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 3–0–0
RO odkládá:
1a/29/2016 – projednání
odpuštění placení nájemného
nebytového prostoru v objektu č. p. 545, Rudník „Občerstvení na fotbalovém hřišti
Rudník-Terezín“.
Hlasování: 3–0–0
RO bere na vědomí:
1l/29/2016 – legislativní
změny v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
obce.
Hlasování: 3–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 30. jednání rady obce
dne 10. 2. 2016
RO schvaluje:
1a1/29/2016 – text výzvy na
podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na
služby s názvem „Rudník,
rekonstrukce VO: etapa I. –
trasa Bělidlo směr Terezín,
etapa II – trasa od 24 BJ k ZŠ
Rudník“
Hlasování: 5–0–0
1a2/30/2016 – výběrovou
komisi pro veřejnou zakázku
na dodavatele stavebních prací s názvem „Rudník, rekonstrukce VO, etapa I. – trasa
Bělidlo směr Terezín a etapa II
– trasa od 24 BJ k ZŠ Rudník“
ve složení rada obce, Lukáš
Skalský, TDI.
Hlasování: 5–0–0
1a3/30/2016 –seznam obeslaných firem pro veřejnou
zakázku na dodavatele stavebních prací s názvem „Rudník, rekonstrukce VO ,etapa
I. – trasa Bělidlo směr Terezín
a etapa II – trasa od 24 BJ k ZŠ
Rudník“:
– ELTODO a. s., Praha 4,
Novodvorská1010/14, PSČ
142 00, IČ: 45274517
– SIGNALBAU a. s., Moštěnská 60/4a, 750 02, Přerov,
IČ: 25840819
– ELEKTRO–COM s. r. o.
,Maloskalická 68, Česká Skalice, IČ: 15032060
Hlasování: 5–0–0
1b1/30/2016 – schválit
ukončení „Smlouvy o zřízení práva stavby“ ze dne 1. 8.
2014, schválené na 28. zasedání dne 26. 06. 2014 usnesením č. 2o/28/2014, formou
dohody mezi společností
Stezka korunami stromů s. r.
o. se sídlem č. p. 307, 382 78
Lipno nad Vltavou, zastoupenou jednateli panem Filipem
Pekárkem a panem Romanem
Meliškou (stavebník), a obcí
Rudník (vlastník) a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1b2/30/2016 – schválit vrácení jednorázové smluvní
úplaty za zřízení práva stavby

„Stezka korunami stromů s.
r. o. “ snížené o poplatek za
vklad do KN ve výší 14 100 Kč
na účet č. 4842272/0800 společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s. r. o. se sídlem
Úpská 301, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
Hlasování: 5–0–0
1b3/30/2016 – zveřejnění
záměru o pronájmu částí pozemků p. p. č. 295/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace
o výměře 10 m2 (celková výměra 473 m2), p. p. č. 350/2–
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 235 m2 (celková výměra 1. 504 m2) a p.
p. č. 293/16– ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře
4 m2 (celková výměra 18 m2),
vše v k. ú. Černá hora v Krkonoších.
Hlasování: 5–0–0
1c/30/2016 – finanční dar
v celkové výši 9300 Kč v důsledku škodné události, která
vznikla dne 10. 11. 2015, kdy
došlo k vytopení celého pronajatého nebytového prostoru
v objektu č. p. 545, Rudník
„Občerstvení na fotbalovém
hřišti Rudník-Terezín“.
Hlasování: 5–0–0
1d/30/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 4233 –
ostatní plocha o výměře 2445
m2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 5–0–0
Výpis usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva
obce dne 27. 10. 2015
ZO schvaluje:
2a/10/2015 – „Směrnici pro
prodej pozemků z vlastnictví
obce Rudník č. 1/2015“.
Hlasování: 13–0–0
2b/10/2015 – „Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku č. 98/512/2015 na p.
p. č. 1413/2 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 94 m2 a p. p. č. 3230
– ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 228 m2,
vše v obci a k. ú. Rudník“,
kterou předkládá Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor
Odloučené pracoviště Trutnov, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2c/10/2015 – „Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku č. 106/512/2015 na p.
p. č. 2924/3 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře 1217 m2, v obci a k. ú.
Rudník“, kterou předkládá
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územní
pracoviště Hradec Králové,
odbor Odloučené pracoviště
Trutnov, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2d/10/2015 – darovací
smlouvu na darování pozemků p. p. č. 2945/2, p. p. č.
2945/5, p. p. č. 3013/11, p.
p. č. 3013/13 a p. p. č. 3083/2
o celkové výměře 1897 m2, vše
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v k. ú., Rudník pod stavbami
komunikací II/325 a III/0149
v obci Rudník, z vlastnictví
obce Rudník do majetku Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2e/10/2015
–
uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE–
12–2002881/45, název stavby
„Rudník-Terezín – rekonstrukce nn“ mezi společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–
Podmokly(oprávněný) a obcí
Rudník (povinný) a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2g/10/2015 – směnu částí pozemků p. p. č. 1605 (ve
vlastnictví obce Rudník) a p.
p. č. 1601/6 (ve vlastnictví
Ing. Hany Přibylové), vše v k.
ú. Javorník v Krkonoších, dle
GP č. 253–74/2015. Ing. Hana
Přibylová uhradí obci ½ nákladů spojených se směnou částí
pozemků ve výši 3828 Kč (GP
+ návrh na vklad KN), a to při
podpisu smlouvy.
Hlasování: 13–0–0
2h/10/2015 – kupní smlouvu
spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti na prodej pozemku p. p. č. 2070/13 a zřízením služebnosti provozu
a údržby veřejného osvětlení
a distribuční soustavy na p.
p. č. 2070/13 v k. ú. Rudník,
v rozsahu vymezeném dle geometrického plánu č. 1246–
81/2015 vyhotoveného Janem
Vaňkem – Geodetické práce,
543 72 Rudník 82, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 13–0–0
2i/10/2015 – koupi části pozemku p. p. č. 595/4 – ostatní
plocha o výměře cca 2. 300
m2(bude upřesněno GP),
v kat. území Rudník, kupující
obec Rudník za celkovou cenu
120 000 Kč. Náklady spojené
s prodejem uhradí společnost
RD Facility, zastoupená Ing.
Ivo Semerákem – MZ Liberec
a. s.
Hlasování: 13–0–0
2j3/10/2015 – prodej pozemku p. p. č. 939/8 – travní
porost o výměře 726 m2, kat.
území Rudní za cenu 75 Kč/
m2 ( 54. 450 Kč, ÚP „SV“
plochy smíšené, obytné venkovské), ve smyslu směrnice
č. 1/2015, za podmínky výhrady zpětné koupě. Nabyvatel zajistí přístup na pozemek
z důvodu oprav a údržby vodovodního řádu, bude zřízena
služebnost inženýrské sítě na
náklady žadatele. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 13–0–0
2k1/10/2015 – vyřazení movitého majetku v pořizovací
hodnotě 122 380 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2k2/10/2015 – vyřazení
multikáry prodejem formou
obálkové metody. Vyhodnocení nabídek se uskuteční na
příštím zasedání ZO.
Hlasování: 13–0–0
3a/10/2015 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu pro
akci „Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rud-

ník“ firmu Kamenictví Karel
Sobotka za nabídkovou cenu
320 000 Kč bez DPH.
Hlasování: 13–0–0
4b1/10/2015 – rozpočtové
opatření č. 8/2015, kterým
se rozpočtové výdaje sníží
o 65 000 Kč a rozpočtové příjmy zvýší o 6 254 613,97 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4b2/10/2015 –změnu hospodářského plánu č. 1, kde se
náklady zvýší o 155 000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4c/10/2015 – změnu rozpočtovéh ovýhledu pro roky
2015–2017 v předloženém
znění.
Hlasování: 13–0–0
4d/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu SFŽP pro projekt
„Asanace sesuvu na p. p. č.
5145 v KÚ Rudník“, výše dotace 1 948 006,80 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4e/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu MMR pro projekt
„Stavební úpravy a technické
zhodnocení mostních objektů
poškozených povodní v červnu 2013“, výše dotace 2 700
414 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4f/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu MMR pro projekt
„Obnova drobných sakrálních staveb v obci Rudník“,
výše dotace 224. 700 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4g/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro projekt „Studie
protipovodňových opatření
v povodí Lučního potoka
a Čisté v obci Rudník“, výše
dotace 177 000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4h/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu SFDI pro projekt
„Přechody pro chodce na silnici II/325 v Rudníku – přechod u zdravotního střediska“, výše dotace 502 000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4i/10/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu SFDI pro projekt
„Přechody pro chodce na silnici II/325 v Rudníku – přechod u pošty“, výše dotace
186 000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
4j/10/2015 – roční příspěvek
MAS Krkonoše ve výši 10 Kč
na 1 obyvatele po dobu 10 let
počínaje rokem 2016. Počet
obyvatel bude posuzován k 1.
1. předchozího roku a bude
splatný nejpozději do 30. 6.
daného roku.
Hlasování: 13–0–0
ZO revokuje (ruší):
2j1/10/2015 – usnesení
1g1/6/2015 ze dne 28.
2015.
Hlasování: 13–0–0
2j2/10/2015 – usnesení
1g1/6/2015 ze dne 28.
2015.
Hlasování: 13–0–0

č.
5.
č.
5.

ZO neschválilo:
2f/10/2015 – prodej pozemku p. p. č. 89/1 – trvalý travní
porost o výměře 2920 m2, kat.
území Rudník, za cenu 75 Kč/
m2 (219 000 Kč, ÚP SV plochy
smíšené obytné) ve smyslu
směrnice č. 5/2008, přílohy č.
1. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 0–11–2
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Výpis usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva
obce dne 10. prosince 2015
ZO schvaluje:
1a/11/2015 – prodej části p.
p. č. 270/1, v k. ú. Rudník. Na
základě geometrického plánu
č. 1254–258/2015 byla z pozemku p. p. č. 270/1 oddělena
část o výměře 70 m2 a z této
časti vzniká nový pozemek p.
p. č. 2861/6 o výměře 70 m2,
v k. ú. Rudník, který je předmětem prodeje. Cena bude
stanovena na základě znaleckého posudku, který vypracuje kupující, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správa Hradec
Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové.
Hlasování: 15–0–0
1b1/11/2015 – prodej nově
vzniklého pozemku p. p. č.
584/3– ostatní plocha o výměře 3 m2, v k. ú. Rudník,
vymezeného na základě GP
č. 1249–101/2015, kupující
Povodí Labe, státní podnik, se
sídlem Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové, za
cenu pozemku 30 Kč/ m2 (90
Kč, ÚP „DS“ plochy dopravní infrastruktury), ve smyslu
směrnice č. 1/2015, náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 15–0–0
1b2/11/2015 – „Kupní
smlouvu č. D994150“ – prodej pozemku p. p. č. 584/3 v k.
ú. Rudník, kterou předkládá
Povodí Labe, státní podnik, se
sídlem Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 15–0–0
1d/11/2015 – prodej části
pozemku p. p. č. 939/6 o výměře cca760 m2 (bude upřesněno GP) a části pozemku p.
p. č. 939/1 o výměře cca 680
m2 (bude upřesněno GP), vše
v kat. území Rudník, a uzavření „ Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní“, 75 Kč/m2
(ÚP „SV“ plochy smíšené,
obytné venkovské), ve smyslu
směrnice č. 1/2015, za podmínky výhrady zpětné koupě,
zapsané jako právo věcné. Nabyvatel zajistí přístup na pozemek z důvodu oprav a údržby
vodovodního řadu, bude
zřízena služebnost inženýrské sítě na náklady žadatele.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 14–0–1
1e1/11/2015 – vyřazení movitého majetku v pořizovací
hodnotě 432 605,10 Kč.
Hlasování: 15–0–0
2a/11/2015 – dodavatelem
zakázky pro akci „Stabilizace vybraných sesuvů v obci
Rudník“ firmu Zdeněk Slovák za nabídkovou cenu 3 933
030,44 Kč bez DPH s tím, že
konečná cena díla bude stanovena na základě skutečně
provedených prací dle jednotkových cen položkového
rozpočtu, který bude nedílnou
součástí smlouvy o dílo.
V případě, že dojde ke skutečnostem dle § 82 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách,
bude uzavřena smlouva o dílo
s uchazečem, který se umístil

jako druhý v pořadí, s firmou
Ing. Pavel Landsperský s nabídkovou cenou 5 272 628,02
Kč bez DPH, popřípadě ze
stejných důvodů s uchazečem, který se umístil jako třetí
v pořadí, firma EUROVIA
CZ a. s. s nabídkovou cenou
5 303 154 Kč bez DPH.
Hlasování: 15–0–0
3a/11/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje – financování JPO na
odbornou přípravu strojníků,
velitelů družstev a věcné vybavení neinvestiční povahy ve
výši 14 000 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3c1/11/2015 – přijetí dotace
od ministerstva životního prostředí na hospodaření v lesích
ve výši 45 934 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3c2/11/2015 – přijetí dotace
od ministerstva životního prostředí na hospodaření v lesích
ve výši 32 054 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3d/11/2015 – přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na hospodaření v lesích ve výši 12 090 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3e/11/2015 – rozpočtové
opatření č. 10/2015, kterým se
rozpočtové příjmy zvýší o 414
454 Kč a rozpočtové výdaje
se zvýší o 257 730 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se finanční prostředky na běžných
účtech zvýší o 156 724 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3f1/11/2015 – schodkový rozpočet na rok 2016. Rozpočtové
příjmy ve výši 24 817 500 Kč
a rozpočtové výdaje ve výši 32
045 000 Kč. Financování výdajů
ve výši 7 227 500 Kč bude hrazeno z prostředků na běžném účtu.
Hlasování: 15–0–0
3f2/11/2015 – plán hospodářské činnosti na rok 2016.
Náklady ve výši 9 233 000 Kč
a výnosy ve výši 7 800 000 Kč.
Ztráta HČ v roce 2016 je plánována ve výši 1 433 000 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3g/11/2015 – úpravu ceny za
dodávky energií pro rok 2016 se
společností X-energie s. r. o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha
1 – Nové Město, IČ 24817872,
po poptávkovém řízení dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 14–0–0
4a/11/2015 – OZV č. 2/2015
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů v předloženém znění.
Hlasování: 14–0–0
4b/11/2015 – OZV č. 3/2015
o místních poplatcích v předloženém znění
Hlasování: 14–0–0
4d/11/2015 – termíny veřejného zasedání ZO na rok 2016
od 18.00 takto: 28. 1. 2016,
25. 2. 2016, 24. 3. 2016, 12. 5.
2016, 23. 6. 2016, 8. 9. 2016,
13. 10. 2016, 8. 12. 2016.
Hlasování: 14–0–0
4e1/11/2015 –plán činnosti
kontrolního výboru na rok
2016 v předloženém znění.
Hlasování: 14–0–0
ZO neschvaluje:
1c/11/2015 – koupi 1/3 pozemku p. p. č. 5088 – ostatní

plocha, ostat. komunikace,
v kat. území Rudník, za celkovou cenu 7190 Kč, kupující
obec Rudník. Náklady spojené s prodejem uhradí prodávající, Východočeské energetické závody, státní podnik
v likvidaci, zastoupené soudním znalcem Jiřím Melichem.
Hlasování: 2–12–1
ZO odkládá:
3b/11/2015 – přijetí dotace
z ministerstva dopravy k projektu Rudník, obnova mostů
M–8, M–9, M–10 a M–19 na
další zasedání zastupitelstva
obce.
Hlasování: 15–0–0
ZO ruší:
4c/11/2015 – zásady č.
2/2009 bez náhrady. Dotace
z rozpočtu obce se budou řídit zákonem č. 250/2002 Sb.
o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Hlasování: 14–0–0
Výpis usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva
obce dne 28. 1. 2016
ZO schvaluje:
2a/12/2016 – prodej pozemku p. p. č. 13/4 – ostatní
plocha o výměře 137 m2, kat.
území Javorník v Krkonoších.
(Geometrickým plánem č.
254–119/2015 byla z p. p. č.
13/3 oddělena část o výměře
137 m2, tímto vzniká nová p.
p. č. 13/4 o výměře 137 m2,
která je předmětem prodeje),
v k. ú. Javorník v Krkonoších,
za cenu 30 Kč/m2 (4110 Kč,
ÚP ÚP ZP – plochy zeleně)
ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 14–0–0
2b/12/2016 – bezúplatný
převod pozemků st. p. č.
859/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 27 m2, p.
p. č. 5288 – lesní pozemek
o výměře 698 m2, p. p. č.
2362/2 – ostatní plocha o výměře 1367 m2 a p. p. č. 2362/3
– travní porost o výměře 4981
m2, vše v obci a kat. území
Rudník, z majetku Tělovýchovné jednoty Rudník o. s.,
Rudník 51, na obec Rudník
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 14–0–0
3/12/2016 – dodatek č. 2 ke
Smlouvě o provozování vodovodu a splaškové kanalizace
ze dne 21. 10. 2009 a pověřuje
starostu podpisem.
Hlasování: 14–0–0
ZO odkládá:
4/12/2016 – schválení OZV
č. 1/2016 o úpravě doby nočního klidu na příští jednání
ZO.
Hlasování:13–0–1
ZO berenavědomí:
5a/12/2016 – legislativní
změny v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
obce a ponechává částky v dosavadních výších.
Hlasování: 12–2–0
Připravila Kamila Vejdělková
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RADNICE

ROZPOČET OBCE A PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2016
PŘÍJMY
Daně a poplatky
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. v. č.
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za lázeňský pobyt nebo rekreaci
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod výherní hrací př.
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjč. prostředků od obyvatel
Neinv. přij. transfery ze st. rozpočtu
Celkem: daně a poplatky
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Příjmy z prodeje pozemků
Celkem: Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Pitná voda
Příjmy z úroků (část)
Celkem: Pitná voda
Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytování služeb
Celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z úroků (část)
Celkem: Činnost místní správy
PŘÍJMY CELKEM

4 800 000
120 000
550 000
5 100 000
10 000 000
1 000 000
42 000
60 000
8 000
10 000
80 000
80 000
200 000
1 300 000
40 000
1 080 500
24 470 500
166 000
166 000
1 000
1 000
160 000
160 000
20 000
20 000
24 817 500

VÝDAJE
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Nákup ostatních služeb
40 000
Nákup kolků
10 000
Platby daní a poplatků státním organizacím
6 000
Pozemky
120 000
Celkem: Podnik. a restruktur. v zeměd. a potr.
176 000
Cestovní ruch
Ost. neinvestiční transfery
6 400
Ost. neinvest. transfery veřejný
23 000
Celkem: Cestovní ruch
29 400
Silnice
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
100 000
Budovy, stavby
2 050 000
Nákup ostatních služeb
744 444
Opravy a udržování
1 300 000
Celkem: Silnice
4 210 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Budovy, haly a stavby
900 000
Celkem: Ost. záležitosti pozemních
900 000
komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Výdaje na územní dopravní obslužnost
32 000
Celkem: Provoz veřejné silniční dopravy
32 000
Pitná voda
Budovy, stavby, haly
1 000 000
Služby peněžních ústavů
500
Celkem: Pitná voda
1 000 500
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Budovy, haly a stavby
1 100 000
Celkem: Odv. a čiš. odpad. vod a nakl. s kaly
1 100 000
Základní školy
Nákup ostatních služeb a mat.
60 000
Opravy a udržování
435 000
Neinvestiční příspěvky
2 760 000
Budovy, haly a stavby
100 000
Celkem: Základní školy
3 355 000
Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje
15 000
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.
11 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000
Celkem: Činnosti knihovnické
46 000
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
12 000
Celkem: Ostatní záležitosti kultury
12 000
Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Nákup ostatních služeb
280 000
Celkem: Ost. záležitosti ochrany památek...
280 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Nákup ostatních služeb
200 000
Celkem: Ost. záležitosti sděl. prostředků
200 000
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Nákup materiálu jinde nezařazený
45 000
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Nákup ostatních služeb
120 000
Pohoštění
30 000
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
1 000
Věcné dary
25 000
Celkem: Ost. záležitost kultury, církví...
230 000
Ostatní tělovýchovná činnost
Opravy a udržování
100 000
Budovy, haly a stavby
700 000
Celkem: Ostatní tělovýchovná činnost
800 000
Využití volného času dětí a mládeže
Nákup materiálu jinde nezařazený
60 000
Nákup ostatních služeb
100 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek / nákup
200 000
z darů na hřiště
Celkem: Využití volného času dětí a mládeže
360 000
Bytové hospodářství
Budovy, haly a stavby
200 000
Celkem: Bytové hospodářství
200 000
Nebytové hospodářství
Budovy, haly, stavby
380 000
Celkem: Nebytové hospodářství
380 000
Veřejné osvětlení
Nákup materiálu jinde nezařazený
20 000
Elektrická energie
450 000
Nákup ostatních služeb
50 000
Opravy a udržování
50 000
Budovy, haly a stavby
1 920 000
Celkem: Veřejné osvětlení
2 490 000
Pohřebnictví
Nákup ostatních služeb
20 000
Opravy a udržování
20 000
Ostatní neinvest. transfery obyvatel
60 000
Celkem: Pohřebnictví
100 000
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní osobní výdaje
55 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
60 000
Budovy, haly, stavby
1 800 000
Celkem: Komunální služby...
1 945 000
Ost. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
Ostatní osobní výdaje
150 000
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000
Nákup ostatních služeb
45 000
Celkem: Ostatní záležitosti bydlení...
210 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní osobní výdaje
30 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000
Nákup materiálu jinde nezařazeny
5 000
Budovy, stavby, haly
200 000
Nákup ostatních služeb
1 320 000
Celkem: Sběr a svoz komunál. odpadů
1 585 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup materiálu jinde nezařazeny
50 000
Pohonné hmoty a maziva
120 000
Služby peněžních ústavů
70 000
Nákup ostatních služeb
350 000
Opravy a udržování
80 000
Celkem: Péče o vzhled obcí a v. zeleň
670 000
Ochrana obyvatelstva
Nákup ostatních služeb a mat.
300 000
Celkem: Ochrana obyvatelstva
300 000
Činnost orgánů krizového řízení
Nákup ostatních služeb
20 000
Celkem: Činnost orgánů krizového řízení
20 000
Požární ochrana – dobrovolná část
Ochranné pomůcky
151 700
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12 000
Nákup materiálu jinde nezařazeny
76 400
Studená voda
1 000
Elektrická energie
70 000
Pevná paliva
10 000
Pohonné hmoty a maziva
48 000
Služby telekomunikací a radiokom.
6 600
Služby školení a vzdělávání
61 800
Nákup ostatních služeb
21 500
Opravy a udržování
50 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční
2 000
Celkem: Pož. ochrana – dobrovol. část
511 000
Zastupitelstva obcí
Odměny členů zastupitelstev obce
750 000
Povin. pojistné na soc. zabezpečení
140 000
Povinné pojistné na veřejné zdrav.
75 000
Služby peněžních ústavů
17 000
Celkem: Zastupitelstva obcí
982 000
Činnost místní správy
Platy zaměstnanců
4 400 000
Ostatní osobní výdaje
30 000
Povin. pojistné na soc. zab.
1 050 000
Povinné pojistné na veřejné zdrav.
400 000
Povinné pojistné na úrazové pojištění
20 000
Potraviny
3 000

Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu jinde nezařazený
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Pohoštění
Nájemné vozidla
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Neinvestiční transfery
Neinvestiční půjč. prostředky
Celkem: Činnost místní správy
Pojištění funkčně nespecifikované
Služby peněžních ústavů
Celkem: Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ,
ORGANIZACÍ A POLOŽEK

30 000
4 000
15 000
150 000
150 000
8 000
320 000
90 000
50 000
140 000
50 000
250 000
70 000
500 000
100 000
70 000
30 000
180 000
100 000
120 000
60 000
8 385 000
185 000
185 000
30 693 900

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI NA ROK 2016
NÁKLADY všeobecná hosp. činnost
ostatní služby
CELKEM:
VÝNOSY všeobecná hospo, činnost
výnosy z prodeje služeb
výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
úroky
CELKEM:
výsledek
pozemky – náklady
ostatní služby – pozemky
CELKEM:
pozemky – výnosy
Výnosy z pronájmu
CELKEM:
pozemky – výsledek
lesy – náklady
Spotřeba materiálu
ostatní služby – les
mzdové náklady – les
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
odpisy
CELKEM:
lesy – výnosy
výnosy z prodeje dřeva
CELKEM:
lesy – výsledek:
vodovod – náklady
opravy, udržování
odpisy
rezerva
CELKEM:
vodovod – výnosy
Výnosy z pronájmu
CELKEM:
vodovod – výsledek:
byty a nebyty – náklady
spotřeba materiálu
spotřeba vody
spotřeba plynu
spotřeba el.
opravy bytů a nebytů
ostatní služby-byty, nebyty
mzdové náklady-MO
zákonné SP MO
zákonné ZP MO
odpisy
CELKEM:
byty a nebyty – výnosy
Výnosy z pronájmu
CELKEM:
byty a nebyty – výsledek
Plán hospodářského výsledku celkem
PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKEM

Plán
15 000
15 000
80 000
40 000
3 000
2 000
125 000
110 000
5 000
5 000
125 000
125 000
120 000
160 000
1 040 000
245 000
61 000
25 100
15 000
1 543 000
2 100 000
2 100 000
557 000
165 000
615 000
1 000 000
1 780 000
1 250 000
1 250 000
-530 000
160 000
480 000
800 000
200 000
1 880 000
300 000
200 000
52 000
18000
1800000
5890000
4200000
4200000
-1690000
-1433000

Rozpočet pro RN připravil Jiří Jirásek, tajemník
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KRONIKA

OHLÉDNUTÍ ZA CESTOPISNÝMI VEČERY
Březnová přednáška Honzy
Brandejse o Kubě uzavřela druhý cyklus cestopisných přednášek pořádaných v Klubu 51 z. s.
Domov – pro náš Rudník. Na
rozdíl od cyklu prvního, který
zahrnoval tři přednášky, byl tento na přání návštěvníků rozšířen
o další dvě. Začal již v listopadu
povídáním manželů Klempířových o životě v Grónsku. Pokračoval prosincovým dobrodružným líčením krkonošského
speleologa a geologa RadkoTáslera o výzkumu jeskyně Bohemia na Novém Zélandu, od jejíhož objevení českými jeskyňáři
letos uplynulo 25 let. Za tu dobu
se podařilo během několika samofinancovaných výprav v drsných podmínkách tamní divočiny zdokumentovat překvapivě
gigantickou prostoru s unikátní
krápníkovou výzdobou. V lednu
k nám až z jihočeských Slavonic
zavítal Patrik Kotrba se svou věrnou přítelkyní – kytarou, s níž

absolvoval pěší pouť z Čech do
prastarého španělského poutního místa Santiaga de Compostela, kde jsou uloženy ostatky
sv. Jakuba. Cesta neměla ani
tak křesťanský jako duchovně-očistný charakter. Protáhla se
na dva roky a byla Patrikovi inspirací ke skládání hudby a poezie. Obojí na přednášce zaznělo
a učinilo z ní nevšední zážitek.
Lehce duchovní nádech měla
i únorová přednáška cestovatele Petra Srpa o řecké posvátné
hoře Athos, která je „Mekkou“
mužských pravoslavných klášterů, státem ve státě s po staletí
neměnnými pravidly, kam je ženám vstup zapovězen a kde se
i turista, byť na krátký čas, stává
členem mnišské komunity.
Věříme, že zážitky a zkušenosti
našich hostů pro vás byly obohacením a inspirací.
Za organizátory Olga Hájková

RUDNIČTÍ HASIČI NEZAHÁLEJÍ
Dovolte mi, abych vás, všechny
přátele hasičů, seznámil s prvními událostmi v tomto roce.
Rok byl zahájen prvním ročníkem hasičského turnaje v karambolu (kulečníku), v němž se
nejdříve potkal každý s každým
a poté se šlo do vyřazovacích bojů.
Také se uskutečnil již tradiční
hasičský ples v Arnultovicích, a to
za velké podpory členů a starších
členek sboru při přípravách jednohubek na pohoštění. Nemohu
opomenout ani hudební produkci
skupiny Black Jack, která s nasazením hlasivek vydržela v započatém
tempu až do úctyhodné hodiny.
Bohužel první cena v tombole nebyla vydána, jelikož lístek do páru
byl v klobouku jako neprodaný.
Tato cena bude samozřejmě losována v příštím roce – 14. 1. 2017.
Další takovou událostí byla
výroční valná hromada, na níž zaznělo oznámení, že se k našemu
sboru připojují mladí hasiči, kteří do dnešní doby byli pod křídly
firmy AVON Rudník – vítáme vás
v Arnultovicích.
V únorových dnech potom proběhl dětský karneval, který nabral
nevídaných rozměrů co do účasti
dětí. Na tento malý sál se vešlo 45
dětí s maskami a za podpory obce
Rudník jim byly formou her rozdány sladkosti. Nechyběla samozřejmě již známá papírová koulovačka, do které se zapojil nejeden
rodič. Opět nemohu opomenout

všechny členy, kteří pomáhali
s přípravou, a DJ Jardovi za hudební produkci – za sbor děkuji.
Pokud bych se měl trochu podívat do budoucnosti, čeká nás ještě
velikonoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované a průvod na
oslavy Svátku práce 1. května, který letos bude již 3. ročníkem. Opět
se pojede od parkoviště na Bělidle
směr Hostinné a zakončení bude
v restauraci U Soudku, kde si od
sponzora akce vyzvedneme sladkou odměnu a potvrzení o účasti.
Mezi řádky bych také zmínil
smluvní dohodu mezi Základní
školou Rudník a SDH Arnultovice o pronájmu tělocvičny, kde se
každý čtvrtek scházíme a trénujeme na blížící se soutěžní sezonu.
Jsem velmi rád, že si toto sportování našlo svoje místo v nabitém
programu členů SDH a těší se
velké oblibě jak u týmu Arnultovic ,,áčka“, tak i „béčka“
Probíhá i oprava soutěžní mašiny, při níž strojníci vyměňují
stávající část chladicího okruhu.
V JSDHO také probíhají aktivity,
které nejsou na první pohled vidět ani slyšet, ale jsou zásadní pro
fungování celé výjezdové skupiny
JPO III a závisí na tom veškerý
úspěch a připravenost při zásazích. O těchto aktivitách a akcích,
které probíhají, vás budeme příště blíže informovat.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Při letošní Tříkrálové sbírce v Rudníku bylo
vybráno 30 061 Kč. Všem dárcům děkujeme za dary.
Oblastní charita Červený Kostelec

Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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ZŠ A MŠ RUDNÍK
PŘEHLED AKCÍ V 1.–3. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2015–2016
1. 9. 2015 Zahájení školního roku a slavnostní přivítání prvňáčků
14.–15. 9. 2015 Seznamovací výlet 6. třídy na Sejfy u Mladých
Buků
21. 9. 2015 Divadelní představení „Romeo a Julie“ v Klicperově
divadle v Hradci Králové pro 6.–9. třídu
22. 9. 2015 Projektový atletický den na stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí pro I. stupeň
24. 9. 2015 Projektový atletický den na stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí pro II. stupeň
29. 9. 2015 Projektový den „Les“ na Hájemství u Nemojova pro
I. stupeň
29. 9. 2015 Účast na atletické soutěži „Krkonošský atletický
pohár“ ve Vrchlabí
2. 10. 2015 Účast na fotbalovém turnaji Coca-Cola školský pohár
20. 10. 2015 Informativní schůzka s rodiči 9. třídy ohledně
povolání
20. 10. 2015 Burza středních škol pořádaná na naší škole za
účasti 11 SŠ
27. 10. 2015 Halloweenské učení
27. 10. 2015 Účast na turnaji v šachu v Hostinném
8.–13. 11. 2015 Poznávací a vzdělávací pobyt ve Velké Británii
v Londýně pro 7.–9. třídu
19. 11. 2015 Třídní schůzky spojené s volbou školské rady
24. 11. 2015 Divadelní představení v tělocvičně ZŠ pro žáky
1.–4. třídy
28. 11. 2015 Zájezd do adventních Drážďan pro žáky ZŠ
3. 12. 2015 Účast na okrskovém futsalovém turnaji v Hostinném
7. 12. 2015 Návštěva zeměpisného pořadu „Planeta Země“ pro
žáky 7.–9. třídy ve Vrchlabí
8. 12. 2015 Školní kolo olympiády v českém jazyce
15. 12. 2015 Školní turnaj ve stolním tenise pro žáky 4.–9. třídy
17. 12. 2015 Vzdělávací pořad „Prevence patologických jevů“ pro
žáky II. stupně pořádaný Policií ČR
22. 12. 2015 Vánoční koncert pro veřejnost v sále OÚ
9. 1. 2016 Účast žáků ZŠ na Tříkrálové sbírce
28. 1. 2016 Předávání pololetního vysvědčení
24.–29. 1. 2016 Lyžařský výcvik žáků 6. a 7. třídy v Horní Malé
Úpě v Krkonoších
1. 2. 2016 Školní kolo v olympiádě v anglickém jazyce pro žáky
8. a 9. třídy
3. 2. 2016 Školní kolo v olympiádě v anglickém jazyce pro žáky
6. a 7. třídy
8. 2. 2016 Okresní kolo olympiády v českém jazyce
10. 2. 2016 Školní kolo olympiády v zeměpise
16. 2. 2016 Okresní kolo olympiády v zeměpise
17. 2. 2016 Školní kolo v recitaci
18. 2. 2016 Školní kolo ve zpěvu
3. 3. 2016 Hudební program pro 4.–9. třídu „Barokní hudba“

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Letošní zápis do 1. třídy proběhl o pololetních prázdninách
v čase od 8 do 16 hodin.
Rodiče se zapisovali v MŠ do seznamu podle jimi zvoleného času.
Tentokrát jsme pojali zápis hravou formou, nezkoušeli jsme,
hráli jsme si a povídali, neboť od
letošního roku platí doporučení
MŠMT, že diagnostiku provádí
PPP, a ne učitel u zápisu.
My učitelky sice poznáme, zda
je dítě zralé, ale směrodatné je
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BUDETE ZNÁT ODPOVĚĎ?
To, že se svět kolem nás neustále mění, je věčná pravda. To,
že se mění i způsob výuky ve školách, už vidíme i u nás. A tak se
může stát, že přijde žák ze školy
s hádankou: „Víš, co to je – čteme
z toho, malujeme na to a baví nás
to?“ Při odpovědi se krátce zamyslíte a první, co vás napadne,
že je to papír, určitě nevyslovíte.
Víte totiž, že poslední část otázky by tím správně zodpovězena
nebyla. Nebudu vás dlouho napínat a napovím větou ze slovníku cizích slov. Zařízení podobné
počítači s dotykovou obrazovkou.
Teď už všichni hádáte správně –
ano, pořídili jsme pro naše žáky

další učební pomůcku v podobě
tabletů. A tak si teď mohou sami
sledovat podnebné pásy, pohyb
Měsíce a Země, vyplňovat on-line
testy z českého jazyka anebo si
krok za krokem pouštět návod na
výrobu origami. Toto a spousta
dalších aplikací nám umožňuje
vyučování obohatit. Digitální
technologie zkrátka nezastavíme,
jen si vhodným výběrem z velkého množství informací pomůžeme hodiny zpestřit. Pro život
totiž potřebujeme dobře znát
svět skutečný, reálný, a ne jen
ten zrádný, zkreslující, virtuální.
Alice Kuhn-Gaberová

NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA
PŘI MŠ A ZŠ RUDNÍK
Dne 26. 11. 2015 začala fungovat nová školská rada (dále
ŠR) při MŠ a ZŠ v Rudníku. Dle školského zákona č.
561/2004 Sb. ŠR vykonává následující činnosti:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů
a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu
o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu
právnické osoby na další rok
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy
České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení
řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení
konkurzu na ředitele školy.
Rád bych, aby ŠR všechny
výše zmíněné body obsáhla, a tím
podporovala a snažila se o to, aby
naše rudnická škola byla moderní
a kvalitní vzdělávací a výchovnou
institucí, která bude plnohodnotně připravovat naše děti a mladé na budoucí život – pracovní,
osobní i společenský.
Proto vás prosím, pokud máte
nějaký podnět, nápad, návrh či
připomínku k fungování MŠ, ZŠ,
školní kuchyně, družiny apod.,
neváhejte a sdělte nám je.
Neslibuji, že splníme vše, ale
budeme se snažit o to, aby se naše
škola rozvíjela správným směrem.
Dotazy, připomínky, nápady, podněty směrujte na pavelkaplan@seznam.cz nebo na tel. 777 268 629.
Předem děkujeme za všechny
vaše podněty.
Bc. Pavel Kaplan
předseda školské rady

pro nás rozhodnutí MŠ, protože
učitelky předškoláčky dobře znají
a lépe posoudí jejich sociální, pracovní a školní zralost. Samozřejmě
přihlížíme k rozhodnutí rodičů.
Jednomu dítěti byl doporučen
odklad školní docházky a ve dvou
případech čekáme na rozhodnutí
PPP kvůli logopedickým vadám.
Budoucí třída bude vyrovnaná
v poměru chlapců a dívek. Moc se
těším na spolupráci s rodiči a především na děti.
Mgr. Marcela Pavlíková

Rudnické noviny | číslo 1/2016 | březen 2016

www.zsrudnik.cz

LYŽAŘSKÝ KURZ
PRO 1.–3. TŘÍDU
Poslední lednový týden se konal již tradiční lyžařský kurz
pro děti z 1., 2. a 3. třídy ve
Skiareálu Černý Důl. Zúčastnilo se 26 lyžařů a jeden snowboardista.
Od pondělí do pátku jsme vždy
brzy po obědě vyráželi autobusem
na svah. Pro někoho to byla na ly-

žích premiéra, zdatnější lyžaři po
dvou dnech tréninku zvládali jízdu i na velké sjezdovce. Náročný
týden byl zakončen závodem ve
slalomu, který vyhrála Danielka
Kordová ze 3. třídy a Jakub Hampl z 1. třídy. Děkuji všem rodičům
a prarodičům za jejich velkou pomoc.
Petra Sekerková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
PRO 2. STUPEŇ
Poslední týden v lednu je na
naší škole již tradičně spojen
s lyžařským výcvikem žáků
2. stupně. Letošní rok byl proti minulým letům specifický
v tom, že lyžařský výcvik byl
(vzhledem k počtům žáků) naplánován pro 6. a 7. třídu.
Nakonec 24. ledna, po mírném zdržení způsobeném silným
loučením některých jedinců a vysvětlováním, proč lyže přiveze
tatínek až druhý den, vyrazilo 22
natěšených žáků a 2 učitelé směrem na Pomezní Boudy. Počasí
bylo nádherné, sníh ideální. O to
větší zděšení panovalo druhý den,
když jsme se probudili do hustého deště. Sníh rychle ubýval, ale
na lyžování nám to stačilo.

Děti, které stály na lyžích poprvé, rychle přivykly novému způsobu pohybu a úspěšně pronikaly do
tajů lyžování. Ubytování v penzionu Šáteček poskytlo příjemné zázemí pro večerní hry a stmelování
kolektivu.
Dětem se pobyt na horách líbil,
a přestože mnoho z nich bylo poprvé delší dobu bez rodičů, nikomu se nestýskalo. Naopak volali
starostliví rodiče a ptali se, proč se
jejich potomek neozývá. Někteří
se sice vrátili bez částí svého oblečení, jiní si přivezli i to, co nebylo
jejich, ale většina věcí se dohledala a vrátila původním majitelům.
Mnozí z nich by příští rok rádi jeli
znova. Tak uvidíme, zda jim nadšení pro lyžování vydrží.
Petr Holubka

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jelikož v Rudníku je volejbal
velmi populární sport, je potřeba stále vychovávat nové
a mladé nadšence a vést děti
k tomuto krásnému sportu již
odmalička.
Proto i na naší základní škole
mají děti možnost trénovat základy volejbalu již od 5. do 9. třídy.
Děti trénují odbití vrchem (prsty), odbití spodem (tzv. bagr),
podání, smeče, posilují, získávají
fyzičku a seznamují se s pravidly
hry. Zapojili jsme se do tzv. barevného volejbalu, kdy podle věku
a schopností dětí hrají buď žlutý,
oranžový, červený, či modrý volejbal s určitými pravidly. Hrají
ve dvojici či trojici. Zúčastnili
jsme se již Mikulášského turnaje

ve Dvoře Králové, kde jsme měli
zastoupení v červeném volejbale,
a to dvojice Kocourková a Zítková, Licková a Szeidermannová.
Za modrý volejbal nás reprezentovala trojice Ježková, Stuchlíková a Sikorová a Trenkler,
Procházka a Maček. Můžeme
se chlubit prvním místem, které
získaly dívky Kocourková a Zítková, a pěkným čtvrtým místem
z deseti družstev, které získaly
dívky Ježková, Stuchlíková a Sikorová. Děti zjistily, že je stále co
zlepšovat a pilovat, a proto je každý trénink důležitý. Těšíme se na
další turnaje a věřím, že volejbal
v Rudníku bude mít další nástupce a nadšence do tohoto sportu.
Hana Ježková

KARNEVAL ŠD
V letošním roce jsme karneval
prožili trochu netradičně. Bylo
zadáno téma: královský dvůr.
Společně jsme vytvářeli korunky
pro princezny a královské koruny pro krále a prince. Ve středu
10. 2. 2016 jsme se všichni vyšňořili a ve školní tělocvičně si řádně
zaskotačili. Náš královský dvůr byl
opravdu pestrý. Procházely se tu
krásné princeznya nechyběli ani
stateční princové a rytíři. Objevila

se i služebná nebo královský sluha,
šašek či kuchař. Všichni společně jsme si zatančili a zasoutěžili.
Nechyběla ani sladká odměna pro
každého účastníka karnevalu. Letošní počet masek byl rekordní.
Děti byly ze soutěží a karnevalové
diskotéky nadšené a společně jsme
strávili velmi pěkné odpoledne.
Za ŠD Lenka Kollárová
a Petra Sekerková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Zimo, zimo, ty jsi s námi letos
pěkně laškovala. Sněhu jsme si
v Rudníku tedy opravdu moc
neužili. Vše jsme si vynahradili
poslední týden v lednu, kdy 24
dětí z naší školky jezdilo jako
každoročně do Černého Dolu na
lyžařský výcvik. První krůčky na
lyžích byly pro některé obtížné,
ale výborní a zkušení instruktoři
to s dětmi opravdu umí. Byla radost v pátek pozorovat, jak si to
všechny děti užívají mezi veselými brankami. Dokonce se ukázalo i sluníčko, aby se podívalo, jak
jsou děti šikovné a co se za týden
dokázaly naučit.
Velmi se nám líbilo divadelní
představení Ježeček a jeho kamarádi, se kterým do naší školky
přijelo Divadélko U Dvou sluncí.
Pohádka Boženy Šimkové, která
je autorkou našich oblíbených
Krkonošských pohádek, děti pobavila i poučila.
Začátek února – období maso-

pustu a maškarních radovánek
– se nesl v tomto duchu i ve školce. Každá třída si vybrala svoje
téma a celý týden s ním pracovala. Vyvrcholením byl karneval.
U Sluníček se sešli „Šebestové
a Machové“, u Myšek a Berušek
zase vládli „Jů a Hele“. O zábavu
a dobrou náladu nebyla nouze.
Pokračujeme také v duchu
sportovním. Předškolní děti budou od března jezdit do bazénu
v Jilemnici na předplavecký výcvik. Vodu máme všichni rádi,
takže se už těšíme.
Těšíme se už i na jaro. První jarní poslíčky v přírodě pozorujeme
při našich vycházkách. Radujeme
se i z blížících se velikonočních
svátků – jarní říkadla, koledy, tradice a velikonoční výrobky ovládnou celou naši školku.
Přejeme všem hodně jarního
sluníčka a veselé nálady!
Děti a učitelky MŠ
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KRONIKA

700. VÝROČÍ NAROZENÍ CÍSAŘE KARLA IV.
Na letošní rok připadá slavné
výročí, 700. výročí narození významného českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV.
Dílo, které v českých zemích
tento „největší Čech“ vykonal
a které je trvalou součástí života naší společnosti, si zaslouží
naši úctu a patřičné slavnostní
připomenutí.
NÁRODNÍ OSLAVY

Národní oslavy slavného výročí
se budou konat v Praze ve dnech
9. 5. až 17. 5. 2016 pod patronací Karlovy univerzity, Arcibiskupství pražského, české vlády,
parlamentu a především institucí
kulturních. Přinesou četné akce
v podobě konferencí, koncertů
České filharmonie či jiných hudebních těles, v podobě slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Víta,
slavnostního shromáždění v aule
Univerzity Karlovy, v podobě
mnoha tematických výstav či vydání několika reprezentativních
publikací o Karlovi a jeho době.
Atraktivní jistě bude rekonstrukce korunovace Karla IV. českým
králem za přepokládané široké
účasti veřejnosti. Pokusí se oživit jednu z nejvýznamnějších
událostí českých dějin, kdy byla
českému panovníkovi poprvé
vsazena na hlavu svatováclavská
koruna jako symbol odpovědnosti služby zemi a jejímu lidu.
Domnívám se, že 700. výročí
narození Karla IV. je událostí tak
významnou, že je vhodné se o ní
zmínit i v regionálním tisku. Proto tak činím.
KRÁLEM ČESKÝM,
CÍSAŘEM ŘÍMSKÝM

Karel IV. Lucemburský byl prvorozeným synem českého krále
Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny, 35. panovníkem na
českém trůně, 12. českým králem
a prvním z našich vladařů, který
dosáhl císařské koruny. Narodil
se v Praze 14. května 1316, prožil
pochmurné dětství, otcem byl násilím odtržen od matky a vězněn
na Křivoklátě, posléze převezen
do Paříže, kde byl z politických
důvodů v sedmi letech oženěn
s Blankou z Valois. V roce 1333 se
natrvalo vrátil do Čech. V letech
1334–1346 byl moravským markrabětem. Jako zástupce nepřítomného otce začal urovnávat rozhárané poměry v zemi. Královské
majetky, hrady i královská města,
jimiž jeho otec splácel šlechtě své
dluhy, navracel Karel, mnohdy
i s použitím síly, královské koruně.
Mezi nimi i královské město Trut-
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nov. V roce 1346 se stal římským
králem a ve stejném roce, po smrti otce v bitvě u Kresčaku, usedl
na český královský stolec. V roce
1355 byl zvolen římským císařem,
jímž zůstal až do své smrti. Dosáhl
tak nejvyšší světské hodnosti křesťanského světa.
ČESKÝ STÁT
BYL JEHO VLASTÍ

Karel, původně křtěný jako
Václav, byl prvním všestranně
vzdělaným českým králem. Svou
obratnou politikou si coby římský
císař vydobyl neotřesitelnou pozici
v říši, jejímž hlavním městem byla
za jeho vlády Praha. Český stát považoval Karel za svoji domovinu.
Čeština byla Karlovou mateřštinou. Česky aktivně mluvil, k češtině se hlásil, povýšil ji i na jazyk
diplomatický. Český stát byl jeho
vlastí. Ve svém díle Vita Caroli s pýchou uvádí: „Pocházíme ze starého
rodu českých králů…“ Tento výrok
je třeba ocenit. Vždyť Karel byl etnicky Čechem tak z jedné čtvrtiny.
Jeho otec byl Lucemburk a matka
dcerou Václava II. a Guty Habsburské, dcery římsko-německého
krále. I všechny manželky Karla
IV. (měl s nimi 12 dětí) byly cizinky. Jenže takový společenský stav
byl pro středověk charakteristický.
Zajímavé jsou i jejich věkové rozdíly. Zatímco první manželka Blanka
z Valois byla stejného stáří jako
Karel (tu prý skutečně miloval),
druhá Anna Falcká byla mladší
o 13 let, třetí Anna Svídnická o 23
let a čtvrtá (mimořádně fyzicky
disponovaná – ohýbala i podkovy)
Alžběta Pomořanská byla dokonce
o 31 let mladší než stárnoucí, přihrbený císař. Dynastické sňatky
byly běžnou součástí evropské mocenské politiky. A císař Karel jich
využíval s neobyčejnou úspěšností
a mazaností. Lišáctví či mazanost
zdařile uplatňoval i v jiných společenských či politických vztazích.
BYL GENIÁLNÍ OSOBNOSTÍ

Karel byl ve své době státník
vysoce vzdělaný, celoevropského
rozhledu a rafinované diplomatické obratnosti. Na francouzském dvoře se během několika
let naučil francouzsky, později
německy a italsky, od svého narození i česky. Zvládl samozřejmě
psaní a počítání, dovednost, jež
byla většinou tehdejších vladařů
i ostatních feudálů považována
za zbytečnou. Více se cenila tělesná zdatnost a schopnost ovládat
meč. V Paříži pronikal do tajů
politiky a diplomacie. Získával
tak poznatky potřebné pro své

budoucí postavení. Byl činorodý,
energický, předvídavý, tolerantní. Udivoval schopností organizační, schopností řešit konfliktní
situace. Měl ale i řadu vlastností
negativních. Byl poněkud bigotně výstřední, i když – náboženská horlivost mu otevřela bránu
do Avignonu k papeži Klimentovi VI., v němž nalezl mocného
ochránce. Byl nekritický ke členům vlastního rodu, povýšený,
pyšný, bez většího smyslu pro
humor. Genialitu jeho osobnosti
však tyto vlastnosti nesnižovaly.
ČÍM SE ZASLOUŽIL
O ČESKÝ STÁT?

Připomeňme si jeho nesmrtelné
počiny. Za jeho vlády bylo pražské
biskupství povýšeno na arcibiskupství, začala se stavět katedrála
sv. Víta (1344), buduje se gotický královský palác na Pražském
hradě. Staví se Karlštejn, vzniká
Nové Město pražské (1348), staví
se i Karlův most (1357) a Hladová
zeď (1360). Praha se rozrůstá velkým množstvím světských a církevních staveb, chrámů, kostelů,
kaplí, šlechtických paláců, měšťanských domů. Tehdy v ní stálo
104 svatyní, což v Evropě nemělo
obdoby. Praha, povýšená na císařskou rezidenci a politické centrum
Evropy, se měnila v urbanistický
skvost. Karel má velikou zásluhu
i na zhotovení českých korunovačních klenotů. Právě královskou
korunou sv. Václava byl Karel IV.
v roce 1347 korunován českým
králem. Svůj význam mělo vydání říšského zákoníku – Zlaté buly
v roce 1356. Vladař se jím snažil
korigovat rozpínavost šlechty. Záslužným jeho činem bylo zřízení
Karlovy univerzity (1348) – první
univerzity ve střední Evropě. První
česká univerzita byla česká podle
místa založení a působnosti, latinská studijním jazykem, mezinárodní svým významem. Studovala
na ní vědychtivá mládež z bohatých rodin téměř z půlky Evropy.
Čechů se vysokoškolská studia
v počátku příliš netýkala. Byla pro
ně finančně příliš nákladná. Praha
se proměnila i v Mekku výtvarného umění. Rozkvět prožívalo sochařství, deskové malby a knižní
ilustrace. Malířství se věnovalo na
400 malířů.
KAREL IV. – OTEC VLASTI?

Karel byl vskutku velice schopný politik. Nikoli však dobroděj,
a už vůbec ne Pater patriae – Otec
vlasti! Tak bývá někdy označován.
Byl typický feudální vladař, myslící hlavně na svůj rod a na sebe,

na posílení vlastní moci a svého
majestátu. Českému státu však
věnoval vytrvalou péči. Objevil
v něm výhodné zázemí k uskutečňování svých mocenských ambicí. Stříbronosné srdce Evropy pro
něj tepalo bez větších problémů.
A tak bez ohledu na motivaci byly
důsledky Karlova počínání pro
naši vlast blahodárné. Na sklonku
jeho vlády patřily k české koruně
Čechy, Morava, Slezsko, Horní
a Dolní Lužice a Braniborsko
i s Berlínem. Karel se dokonce
potýkal s myšlenkou posunout
hranice českého království až
k Baltskému moři. Neúspěšně.
V roce 1354 se součástí českého
státu stalo i vzdálené Lucembursko. (Připomínám, že v tom čase
již existovaly i Heřmanovy Sejfy
jako jedna z mnoha hornických
vsí v podhůří Krkonoš.)
VÝZNAMNÁ
VLADAŘOVA ROLE

Karel IV. sehrál v našich dějinách významnou roli. Během své
vlády zachoval rodné zemi mír
a vytrvalým úsilím ji přivedl k vrcholu hospodářského a kulturního rozkvětu. Karlova epocha tak
patří k nejdynamičtějším v našich
středověkých dějinách.
Karel IV. odešel z tohoto světa
ve třiašedesátém roce života, 29.
listopadu1378, a je pochován po
boku svých manželek v hrobce
českých králů ve Svatovítském
dómu na Pražském hradě. Vlády
nad českým královstvím se po
něm ujal jeho syn Václav IV., ale
to už je jiná historie, víceméně
tragická.
Stanislav Wajsar

Rudnické noviny | číslo 1/2016 | březen 2016

KALENDÁŘ AKCÍ

VÁLEČNÝ POMNÍK
BUDE OBNOVEN
Vedle obecních kronik v pravém slova smyslu, jimiž rozumíme knihy s chronologicky
vedenými zápisy o životě obce,
existují i kroniky ve smyslu
přeneseném, které představují
písemné záznamy umístěné přímo v plenéru. V prvé řadě k nim
patří nápisy na náhrobních
kamenech a pomnících připomínajících někdejší obyvatele
obce, jejich bydliště, profese
či osudy. Taková hustě popsaná kronika pod širým nebem
přibude v naší obci tento rok.
Bude obsahovat jména heřmanosejfských mužů a chlapců,
kteří odešli bojovat za císaře
pána a z první světové války
se už nevrátili. Hrobem se jim
stala bojiště ponejvíce v Rusku, ve Francii, Itálii, Srbsku
nebo na Ukrajině. Na černých
mramorových deskách připevněných na znovuvybudovaném
válečném pomníku u pivovaru
budou kolemjdoucí číst zlatým
písmem vyvedených 91 jmen
padlých a nezvěstných jako memento do té doby nevídaného
množství ztracených lidských
životů i tragédií jednotlivých
místních rodin – Drescherů,
Pohlů, Klugů, Erbenů, Richterů a mnoha dalších.
O tom, jak vypadal původní
pomník, slavnostně odhalený
26. srpna 1934, a jak bude vypadat pomník nový, jsme vás informovali v loňském podzimním vydání Rudnických novin. Článek
jsme končili sdělením, že realizace projektu obnovy pomníku
závisí na poskytnutí finančního
příspěvku
Česko-německým
fondem budoucnosti, o nějž mají
obec a její partner Heimatkreis
Hohenelbe zažádáno. V prosinci
loňského roku fond naší žádosti
vyhověl, a tak začínáme krok
za krokem naplňovat plánova-

né aktivity v článku nastíněné:
práce na tvorbě pomníku zahájil
v těchto dnech trutnovský kameník a restaurátor Petr Beneš,
v červnu bude pomník osazen
a 2. července proběhne jeho slavnostní odhalení.
Vedle samotného vzhledu
pojí nový pomník s původním
i další styčné body. Na jeho
vybudování se, podobně jako
před 82 lety, finančně podílí více
subjektů. Vedle Česko-německého fondu budoucnosti jsou
to obec Rudník, Heimatkreis
Hohenelbe, sdružující krajany vysídlené po druhé světové
válce z Vrchlabska, a tehdejší
a dnešní občané Rudníku, resp.
Heřmanových Sejfů. Podobně
jako tehdy proběhne slavnostní
odhalení pomníku v létě a bude
mít i podobný program, sestávající ze mše svaté, průvodu od
kostela k pivovaru a vlastního
odhalení s proslovy zainteresovaných osobností. Především
však bude společným setkáním
tehdejších a současných obyvatel obce zpříjemněným muzikou
a dobrým jídlem. Konkrétní
program uveřejníme v příštím
čísle Rudnických novin. Již teď
jste všichni srdečně zváni! Bonusem, který projekt přinese, je
vydání letáčku o historii a současnosti pomníku, který obdrží
nejen účastníci slavnostního odhalení, ale který bude poté k dispozici na různých veřejnosti
dostupných místech v Rudníku
i v okolních infocentrech.
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Kalendář společenských, zábavných
a sportovních akcí 2016
termín

akce

pořadatel

poznámka

25. 3.

Velikonoční
turnaj ve stolním
tenise

SDH Arnultovice

turnaj pro neregistrované
v kulturním domě Arnultovice

3. 4.

Divadlo pro děti

obec Rudník

loutkové představení na sále OÚ

30. 4.

Pálení čarodějnic

obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějníc

1. 5.

Oslavy Svátku
práce – 3. ročník

SDH Arnultovice

přehlídka alegorických vozů od
Bělidla k restauraci U Soudku,
sraz v 8.00 h na Bělidle

7. 5.

Favoritsraz

TJ-Ski Rudník

cyklistická vyjížďka z Rudníku,
v případě špatného počasí
náhradní termín 28. 5.

14. 5.

Motokros SMS
Pardubice

Ing. Miroslava
Šmahelová

krajský přebor

4. 6.

Den dětí
s přírodou

obec Rudník
a Myslivecké
sdružení Rudník

krátká procházka s připravenými
úkoly pro celé rodiny, soutěže
a zábava pro děti

11.–12.
6.

Cross Country

Ing. Miroslava
Šmahelová

MČR OPEN

2. 7.

Arnultovický
pohár

SDH Arnultovice

hasičská soutěž, za obecním
úřadem

9. 7.

Den otců

o. s. Domov – pro
náš Rudník ve
spolupráci s OÚ

soutěžní klání pro muže
v netradičních disciplínách

12.–14.
8.

50 let od
založení
Rudnické rokle

Ing. Miroslava
Šmahelová

celovíkendová akce

27. 8.

NOVA
MOTOCROSS CUP

Ing. Miroslava
Šmahelová

motokrosový závod

3. 9.

Selské klání

o. s. Domov – pro
náš Rudník

soutěžní klání pro muže i ženy
v ryze selských disciplínách
(Janovice)

září

Den psích sportů

Základní
kynologická
organizace
Rudník

ukázka psích dovedností

září

Rudnickej
vejšlap –
10. ročník

TJ-Ski Rudník

tradiční turistický pochod

17. 9.

Hasičská
závěrečná

SDH Arnultovice

akce pro děti a dospělé, louka
u ovčína v Arnultovicích

24. 9.

Svatováclavské
slavnosti

obec Rudník

jarmark, přednášky, koncerty

říjen

Drakiáda

MŠ a Jana
Stuchlíková

pouštění draků, opékání buřtů
a brambor

25. 10.

Halloween pro
děti

SDH Arnultovice

akce pro děti v kulturním domě
Arnultovice

26. 11.

Mikulášská
nadílka

SDH Arnultovice

čertovské odpoledne v kulturním
domě Arnultovice

3. 12.

Mikulášská
nadílka

obec Rudník

čertovská taneční besídka
pro děti, rozsvícení vánočního
stromu, sousedské posezení
s hudbou v party stanu u OÚ

31. 12.

Silvestrovské
mazání nebo
pochod

TJ-Ski Rudník

po lyžařských tratích v okolí
Rudníka

31. 12.

Vítání nového
roku U Křížku

TJ-Ski Rudník

silvestrovské setkání

Olga Hájková
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SPORT

BOJOVÉ UMĚNÍ ŠIDÓKAN KARATE V RUDNÍKU
Dne 6. ledna 2015 byl v Rudníku založen sportovní klub bojového umění šidókan karate
„SK Okami Team z.s.“.
Šidókan karate je moderní disciplína v neustálém vývoji, která
prosazuje filozofii a etiku bojových
umění předků. Hlavním principem je duch bojovníka. Zaměřuje
se na fyzický trénink těla i na vzdělání v oblasti tradic japonských samurajů. Každodenní tvrdý trénink
by měl utvářet tělo a mysl.
Na základě Bušidó, kodexu
cti samurajských válečníků, se
bojuje ve třech disciplínách, tzv.
triatlonu bojových umění: 1. fáze
– full contact karate, 2. fáze –
thajský box, 3. fáze – boj na zemi.
The Shidokan Karate v ČR
je mladá organizace založená
1. září 2012 a neustále se rozvíjí.
Momentálně jsou v České republice tři týmy: v Praze, Rudníku
a Chodově. Celoročně se scházejí
na seminářích a soustředěních.
Rudnický tým se nyní skládá
z 14 dětí, ze kterých se jedno přihlásilo tento rok v únoru. Ostatní
děti se po roce tvrdých tréninků,
seminářů a soustředění výrazně
zlepšily jak pohybově, tak v disciplíně. Je třeba podotknout, že ne
všichni vydrží tvrdý režim karate.
V roce 2016 se tým připravuje na
spoustu událostí. Jednou z nich je

www.okamiteam.cz
MČR v kjókušin karate v Hostinném, které se koná 2. dubna. Hned
týden nato odcestuje do Polska na
Kobierzyce Cup. V březnu čeká 6
dětí tvrdé soustředění v horách
na Šumavě, které bude zakončeno závěrečnou zkouškou na vyšší
pásek. Největší událostí letošního
roku bude návštěva zakladatele šidókan karate Yoshiji Soena
(9. dan) v Praze, který pochází ze
samurajské rodiny. Tady se téměř
celý tým zúčastní třídenního semináře pod jeho vedením a s jeho
zkušenostmi. I tady se zúčastní
zkoušek na vyšší pásek.

SK Okami Team z. s. vede zkušený zápasník, trojnásobný mistr
ČR ve full contact karate (2010,
2011, 2012), vítěz Krkonošského poháru v Hostinném (2011),
finalista thajského boxu a držitel
1. kyu v šidókan karate Miroslav
Khuda. Pochází ze Svaljavy na
Ukrajině, ze zakarpatské části.
Tady začal už jako malý kluk trénovat karate. Po letech tvrdých
tréninků založil vlastní tým. Od
roku 2005 žije v ČR. O karate
říká: „I kdyby člověk ani jednou
v životě skutečně nevyužil bojové
umění, stojí za to ho cvičit. Člo-

věk musí být připravený ke všemu kdykoli a kdekoli. Účelem karate není se prát, ale umět bránit
sebe a ostatní a získat moudrost
života.“
Tréninky probíhají v tělocvičně
ZŠ v Rudníku každé úterý a pátek
od 15.30 do 17.00. Přihlásit se
můžete celoročně od 5 let věku na
telefonu 705 110 267 nebo na e-mailu okami-team@seznam.cz.
Vidět a informovat se můžete také
na www.okamiteam.cz nebo na
Facebooku „Okami Team“.
Jana Chudová

TRADIČNÍ PŘEJEZD NA LYŽÍCH
Za poslední roky nám počasí
příliš nepřálo, ale i přesto jsme
vyrazili na tradiční přejezd z Jizerských hor přes Krkonoše až
domů. Po pátečním příjezdu do
Liberce to vůbec nevypadalo, že
bude dostatek sněhu pro jízdu na
lyžích. Ranní cestou na Maliník,
odkud přejezd začíná, se okolo
silnice začal objevovat sníh a pomalu jsme nacházeli jistotu, že na
lyžích opravdu pojedeme. Trasa
vedla z Maliníku přes Smědavu,
Orle a Jakuszyce (oboje v Polsku), kde končí Jizerské hory.

V odpoledních hodinách jsme vystoupali na Voseckou boudu, kde
jsme přenocovali.
Další den pokračoval přejezd
přes Sněžné jámy, Špindlerovu
boudu, Luční boudu, Výrovku,
Liščí horu a Hoffmanovu boudu,
kde jsme přejezd kvůli nedostatku sněhu ukončili. Po několika
letech jsme byli odměněni nádhernými panoramaty Krkonoš
a výhledem do Polska. Již teď se
těšíme na další ročník tradičního
přejezdu.
TJ-Ski Rudník

ARNULTOVICE MAJÍ ZNOVU MISTRA V ŠIPKÁCH
Tuto radostnou informaci uveřejnilo prosincové číslo Zpravodaje města Hostinné. Oním mistrem, tedy juniorským mistrem
ČR v elektronických šipkách, se
stal šestnáctiletý Roman Benecký, nenápadný, skromný chlapec,
díky dlouholeté houževnaté přípravě. U jejího začátku stál jeho
předčasně zesnulý děda Petr Maxa
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Mistr ČR v kategorii juniorů
Roman Benecký (uprostřed)
na společném fotu s mistryní
a mistrem turnajů dospělých
Marinou Čapkovou
a Pavlem Drtilem
a obětavou podporu našel současný šampion i u své matky. Určitě
by se neobešel ani bez velkého

porozumění manželů Kujových,
majitelů arnultovické restaurace
U Soudku, pro tréninkové potřeby.
O tom, že se jedná o mimořádný talent, svědčí skutečnost, že je
Roman při svém mladém věku
mistrem ČR už potřetí. Upřímně
blahopřejeme!
Jaroslav Bryknar
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CO PŘINESE FOTBALOVÉ JARO
Už na Josefa odstartovala rudnickému
A týmu jarní fotbalová sezona, dorostu pak o týden
později, kdy se oba manšafty
představily v Hlušicích. Jak
první zápasy dopadly, nevíme,
protože se hrály až po uzávěrce
tohoto vydání. Co vám ale prozradit můžeme, jsou očekávání
jednotlivých týmů před začátkem jarních klání.
První tým rudnického fotbalu
si na podzim zajistil místo v elitní čtyřce krajské I. B třídy a teoreticky by mohl hrát o postup do
vyšší I. A třídy. Takové ambice
však mužstvo nemá, protože podle slov předsedy klubu Milana
Matěny je v tuto chvíli podstatnější budování kádru.
Dorost se na podzim do skupiny hrající o postup těsně nedostal, a tak hraje v nižší skupině
spolu s Bílou Třemešnou a Hlušicemi o umístění. Žádný Da-

moklův meč nad hráči ale nevisí,
protože sešup do nižší soutěže
jim nehrozí, a tak se mohou soustředit především na svůj výkon
a na zkvalitňování hry, aby příští
sezona mohla být ještě lepší.
Starší žáci představují jakousi geografickou anomálii:
přestože Rudník patří do trutnovského okresu, naši žáci hrají okresní přebor Semily. Je to
proto, že trutnovská soutěž se
hraje systémem 7 + 1, tedy se
sedmi hráči v poli, jedním brankářem a na polovičním hřišti.
Podle vedení klubu je ale takovýto formát nesmyslný, a proto
upřednostňují standardní fotbal
s jedenácti hráči na klasickém
hřišti. Ten jim umožňuje právě
semilský přebor.
To nejlepší nakonec: fotbalová přípravka. Ta zatím samozřejmě sbírá zkušenosti a doufá
v první velký výsledek. „Jde nám
především o to, aby se každý
hráč i tým jako celek zlepšovali.
Ti naši nejmenší na sobě pracují a pokrok je vždy znát,“ říká
trenér Michal Jindřišek. Před-

Nejmladší naděje rudnického fotbalu – fotbalová přípravka!
sedova slova o budování kádru
ovšem platí i zde: takže pokud
máte doma malého fotbalistu,
neváhejte ho přivést do rudnického týmu. V přípravce mohou
hrát děti od tří let věku a horní
hranici v této sezoně tvoří rok
narození 2007. Vítáni jsou samozřejmě kluci, ale naděje rudničtí trenéři vkládají i do děvčat

(ta mohou být dokonce o rok
starší). Než počasí dovolí scházet se dvakrát týdně na fotbalovém hřišti, konají se tréninky
v tělocvičně ZŠ vždy v pátek od
17 do 18.30. Takže seberte svou
ratolest a ve školní tělocvičně se
ptejte po Michalu Jindřiškovi!
Pavel Voňka

TROFEJ NEMÁ, ALE PSY ZACHRÁNIL
Když Jiří Vondrák před třemi
lety vyhrál významný etapový
závod psích spřežení La Grande Odyssée (Velká odysea),
byla z toho velká sláva nejen
v Rudníku (velký rozhovor
s ním vyšel v RN 1/2013 a stejně jako další články ho najdete
v archivu na stránkách obce).
Pak dva roky vynechal, aby se
letos do Alp znovu vrátil.

takové situace se celkem logicky
rozhodl, že nemá cenu riskovat
zdraví psů, a ze závodu odstoupil. Ukázalo se, že to byla jediná
správná volba, doma totiž musela být u čtyř psů nasazena antibiotika.
Přesto Jiří nelituje a upozorňuje, že i tak měl závod velký přínos.
„Jsem spokojený, že i přes pří-

Tentokrát odjížděl do Francie
s drobnými obavami. Psi totiž celou sezonu nebyli na sněhu a trénovalo se jen s kárami. Nevěděl
tudíž, jak na tom psi jsou, i když
podle jeho slov vypadali skvěle.
A kvalitní forma se brzy potvrdila
v závodech. Už od prvních etap
se „na bedně“ střídala tři čtyři
jména a Jiří Vondrák byl mezi
nimi. Skupinka s ním, Francouzi
Rémym Costem, Jeanem-Philippem Pontierem a Švédem Jimmym Petterssonem se záhy odpoutala od zbytku pole a začínalo
být jasné, že o celkové vítězství se
poperou tito čtyři musheři.
Pak ovšem nastaly komplikace. U slabších týmů se vyskytl
infekční průjem, který se kvůli
nepříliš dobře zvládnuté organizaci veterinářského zázemí
velmi rychle rozšířil i na Vondrákovy psy. Během jediného dne
jím bylo stiženo 8 ze 14 psů. Za
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pravu v improvizovaných podmínkách jsme se dokázali velmi
dobře připravit na takový závod,“
oceňuje vynikající formu psů.
S další účastí na Odysee to ale nevidí příliš dobře. „Traily (závodní
tratě – pozn. red.) jsou tam úžasné, ale vybavení veterinářů šlo
strašně dolů. A navíc se to trochu
zkomercializovalo,“ vyjmenová-

vá klady a zápory. Svou pozornost
teď navíc zaměřuje spíše na skandinávské nonstop závody Finnmarkslopet nebo Femundlopet.
Na to, jestli do některého z nich
odstartuje už v příští sezoně, si
musíme počkat.
Pavel Voňka

Foto: La Grande Odyssée
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MATRIKA
NAROZENÍ: Jakub Švihálek, Laura Olašínová, Alexandr Pacík,
Tadeáš Holič, Laura Blažejová.
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Olga Jirušková, Marie Šmídová.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Veronika Švébišová a Rostislav Zilvar.
Šťastným novomanželům blahopřejeme.

Jana Janovská, matrika

Dne 12. 3. 2016 se konalo v Pensionu Zámek vítání občánků. Šťastným
rodičům blahopřejeme.
Zleva: Kristýna Täubnerová, Jan Hlubuček, Jan Mrázek, Jindřich
Ježek, Antonín Taclík.

V prosinci uzavřeli své manželství Veronika Švébišová a Rostislav
Zilvar. Novomanželům gratulujeme.

Zleva: Laura Olašínová, Jakub Švihálek, Tadeáš Holič, Alexandr
Pacík, Adéla Medlíková

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Rády bychom poděkovaly Anděle Veselé za skvělé fotografie
z nejen rudnických akcí, na kterých s citem zachycuje krásné
okamžiky. Díky ní vzniká rozsáhlá fotokronika a my bychom jí
přály stále hodně elánu a času při dalších příležitostech.
Eva Lučanová a Jana Kaplanová
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Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vyjádřili velký dík za
rychlé a kvalitní zajištění nové lávky přes potok Čistá u domu
č. 451. Původní lávka, která zde byla 16 let a zažila za toto období několikrát řádění přírodních živlů, se musela z havarijních
důvodů náhle uzavřít několik dní před vánočními svátky 20. 12.
Operativním a profesionálním zásahem pana Lukáše Skalského
se firmě pana Srnského podařilo zajistit a vybudovat lávku novou, takže už na Štědrý den byla lávka schopna užívání.
Ještě jednou děkujeme za vzorný příklad řešení svízelné situace panem L. Skalským, dále panu Srnskému a Václavu Lhotovi,
kteří odvedli kvalitní a rychlou práci, čímž nám umožnili snadnější přístup k domu.
Přejeme si i nadále více takovýchto příkladných činů, které rudnickým obyvatelům zpříjemňují život
S díky Hana a Jiří Dubských

V pátek ráno 11. března 2016 zavlál
na znamení smutku černý prapor
na hasičské zbrojnici v Arnultovicích a na obecním úřadě v Rudníku.
V tento den zemřel pan Bohumil
Martínek, dobrovolný hasič a velitel
Jednotky požární ochrany obce
Rudník, který práci pro naši obec
věnoval podstatnou část svého života. Zásluhy pana Bohumila
Martínka jsou velké a nemá smysl se mnoha slovy pokoušet vyjádřit vděčnost a uznání. Ti, co ho znali, vědí, co všechno se skrývá
za slovy: „Bohouši, děkujeme a nezapomeneme.“
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