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MÁME TO!
Dnes to už ví v Rudníku každý.
Naše obec vyhrála krajské kolo
soutěže Vesnice roku 2016.
Mnozí ale vůbec netušili, že nějaká soutěž probíhá a že se jí Rudník účastní. Seznamte se s tím,
co tomu všemu předcházelo.
Vesnice roku je soutěž vyhlašovaná Spolkem pro obnovu
venkova, Svazem měst a obcí
a ministerstvy pro místní rozvoj a zemědělství. Její snahou je
„povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova...“. Letos probíhá už
22. ročník, do kterého se přihlásilo 251 obcí, z toho 32 z Královéhradeckého kraje – vůbec nejvíc
ze všech krajů ČR. Rudník tak
měl v prvním, tedy krajském kole
nejvíc možných konkurentů.
HLAVNĚ ZAČÍT

Prvním krokem bylo podání
přihlášky. Ta by sama o sobě ne-

představovala žádné obtíže. Vyplnit přihlášku, zaplatit startovné
(2 Kč za obyvatele) a přiložit doklad o této platbě. Přihláška ale
měla i svou přílohu – a tam už šlo
do tuhého. Úkolem bylo v deseti
více či méně rozvětvených bodech detailně vykreslit (a náležitě
vybarvit) přihlášenou obec. Jednalo se například o společenský
a spolkový život, péči o zeleň a životní prostředí, spolupráci se zemědělskými subjekty nebo třeba
o využívání dotačních programů.
Text se nerodil lehce, a navíc
nás tlačil čas. První schůzka jakéhosi realizačního týmu proběhla
v pondělí 18. dubna a kompletní
přihláška i s přílohou musela být
následující pátek, tedy 29. dubna,
fyzicky na ministerstvu pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí. Vynaložené úsilí
ale přineslo své plody, a tak se
starosta mohl v onen pátek s úplnou, graficky skvěle zpracovanou
a svázanou přihláškou vydat do
hlavního města.
Pak už stačilo jen počkat, až ministerští úředníci zkontrolují formální stránku přihlášky a potvrdí
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její přijetí – hned
poté začaly přípravy
na návštěvu hodnotící komise.
O CO SE
BOJOVALO

Hlavní
cenou
v krajském kole soutěže je Zlatá stuha
spojená s právem
vítězné obce na titul
„Vesnice (v našem
případě Královéhradeckého) kraje roku 2016“. Rudnické ambice
sice tak vysoko nesahaly, ovšem
naděje ve skrytu duší žily vždy.
Soutěž má ale i několik menších,
nikoli však bezvýznamných ocenění. Modrou stuhu lze získat za
společenský život, Zelenou stuhu
za příkladnou péči o životní prostředí a zeleň, Oranžovou stuhu
za spolupráci s místními zemědělci a v neposlední řadě se obec
může dočkat Bílé stuhy za práci
s dětmi. Mimoto je každoročně vyhlašována soutěž o Zlatou
cihlu za příkladné stavby v duchu Programu obnovy venkova.

Komise může dále udělit několik
diplomů či cen hejtmana za některou oblast, ve které daná obec
vyniká. Hrát tedy bylo o co.
KOMISE JE ZA DVEŘMI

Proto se rozjely přípravy, aby
komise byla co nejspokojenější,
nadšená a překvapená. Rozhodně nestačilo připravit chlebíčky
a provést ji po obci. Nejprve bylo
potřeba vymyslet koncept celé
návštěvy, který se (jak už to tak
bývá) v průběhu neustále měnil.
pokračování na str. 5
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V

ážení přátelé, jsme tu s dalším,
tentokrát letním číslem Rudnických
novin. Rád bych vás v něm seznámil
s tím, co nového se v Rudníku od posledního vydání událo.
V minulém čísle jste si
přečetli, že plánujeme
pokračování
výměny
veřejného osvětlení v Terezíně a u školy. V současné době již výměna
proběhla a nové veřejko
již funguje. Plánujeme
výměnu osvětlení i na
Bolkově, v Javorníku
a Janovicích. Na tuto
akci budeme čerpat podporu z operačního
programu Životní prostředí příslušného ministerstva. V květnu začaly práce na odstranění
a stabilizaci půdních sesuvů po povodni. Pokračujeme na opravách mostů a cest v obci.
V těchto dnech se zahájily práce na opravě cesty
v Arnultovicích k ovčínu a pracuje se na přípravě cesty k rokli. Práce na modernizaci a zvýšení bezpečnosti dětí na cestě ke škole se nám
komplikuje, jelikož se nám zatím nepodařilo
dojít k dohodě s majitelem okolního pozemku,
který kus vyčleněný pro rozšíření cesty nechce
prodat. Projektant tedy bude hledat jiné řešení.
Ve fázi příprav je i rozšíření vodovodu v Javorníku za téměř milion Kč. Tato investice se bude
financovat z rozpočtu obce. Pokračuje se v pracích na obnově drobných památek v obci, například kamenných křížů u cest. Dne 2. července
proběhlo odhalení zrestaurovaného pomníku
padlým v 1. světové válce, a to za účasti německých krajanů i mnohých z domácích. Váš velký
zájem všechny potěšil.
Velice příjemnou záležitostí byla návštěva
naší obce hodnotitelskou komisí v soutěži Vesnice roku 2016. Přípravný tým některých zastupitelů, pracovníků obce a dalších dobrovolníků
pracoval téměř měsíc na přípravách prezentace
Rudníku a 16. 6. jsme na veřejné prezentaci
komisi ukázali mimo jiné knihovnu, výstavu
v DPS, nově opravené stavby, křížky, představili kulturní život v obci. Děti ze školy perfektně
odprezentovaly místní výrobce a přehrály zkrácenou verzi pohádky S čerty nejsou žerty. Poté
se komise vydala do školy, kde ji uvítala s úsměvem paní ředitelka a představila školu. Všichni
zúčastnění předvedli perfektní výkon a skvěle
reprezentovali naši obec, za což jim moc děkuji.
Dne 24. 6. k nám do obce dorazila skvělá zpráva – Rudník krajské kolo vyhrál a stal se v konkurenci 32 obcí (mimochodem nejvíce přihlášených bylo právě v našem kraji) vesnicí roku
2016 v Královéhradeckém kraji a postupuje do
celostátního kola. Slavnostní vyhlášení za účasti zástupců několika ministerstev a hejtmana
bude 20. 8. u nás v Rudníku. Myslím si, že je to
jedna z největších událostí v naší obci v historii
a určitě stojí za oslavu. Srdečně vás všechny na
slavnostní vyhlášení spojené s kulturním programem zvu. Program zatím přesně neznáme,
co víme jistě, je již zmiňované datum.
Vážení sousedé, léto je v plném proudu. To
letošní bude opět ve znamení mnoha kulturních
i sportovních akcí, na které vás jménem organizátorů taktéž srdečně zvu. Moc vám všem přeji
příjemnou dovolenou a dětem nezapomenutelné prázdniny.
Aleš Maloch, starosta obce
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PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ
AKCE A OPRAVY
1

STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTNÍCH
OBJEKTŮ – M-8, M-9, M-10, M-19.

Od minulého vydání RN v březnu jsme
opět blíže k dokončení stavebních prací
na této poslední várce mostních objektů
poničených povodní v roce 2013. Týká se
to následujících a jsou v uvedené fázi:
1) M-8, most u č. p. 27 (Hronkovi), Rudník-Arnultovice – most je již dokončen,
zbývá jeho zkolaudování.
2) M-9, most u č. p. 86 (Horníkovi), Rudník-Arnultovice – původní most byl komplet
rozebrán, jsou vybetonovány mostní opěry
na obou stranách, nyní bude následovat
betonáž mostovky včetně odrazných pruhů,
montáž nového zábradlí a zhotovení pojezdové asfaltové plochy. Následně kolaudace.
3) M-10, most u č. p. 66 (Křičkovi), Rudník-Arnultovice – práce prozatím nebyly
započaty, reálný termín je v první polovině června (případná dopravní omezení
týkající se průjezdu budou nahlášena, dle
zadání se však nepředpokládají).
4) M-19, most u pily, Rudník-Javorník
– je již vybetonována nová mostní opěra
(bližší strana k pile, druhá se zachovala)
včetně mostovky a odrazných pruhů, také
proběhla montáž nového zábradlí, zbývá zhotovení pojezdové asfaltové plochy.
Následně kolaudace.
Dle uzavřené smlouvy o dílo by celá tato
akce měla být dokončena do 15. 7. letošního roku (po uzávěrce tohoto vydání).
Troufám si tvrdit, že pokud bude přát počasí a nenastanou-li nějaké větší komplikace, měl by zhotovitel Ing. Landsperský
z Trutnova k tomuto datu všechny zmiňované mosty skutečně dokončit.
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REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – ÚSEK BĚLIDLO
SMĚR TEREZÍN, ÚSEK KOLEM ZŠ

V minulém vydání RN jste byli informováni o výběru zhotovitele na tuto akci, kterým je firma RAISA z Kolína. Dle podepsané smlouvy o dílo došlo dne 1. 4. 2016
k předání staveniště a následující týden
se započalo s výkopovými pracemi. První na řadě byl úsek z Bělidla od č. p. 271
(Čápovi) směrem k fotbalovému hřišti
a k č. p. 439 (Kičinovi). Zde komplikovalo
průběh zemních prací několik okolností
jako např. staré pařezy, případně kořeny,
uložení jiných sítí a částečně došlo také
k dopravnímu omezení této vytížené komunikace. Realizace druhé etapy byla
částečně ovlivněna provozem školy, ale
zhotovitel se snažil vyjít vstříc a nejhlučnější práce probíhaly vždy o víkendu.
K dnešnímu dni jsou již téměř v obou úsecích osazeny nové lampy včetně svítidel.
Následně bude provedeno přepojení na
sítě ČEZ a posledním krokem bude demontáž starých betonových a dřevěných
sloupů, případně ještě dojde na doladění
zemních prací týkajících se uvedení obou
tras do původního stavu. Samozřejmě
že nás poté nemine ani „papírová válka“
ohledně kolaudace a vyúčtování. Věřím,

že i tato částečná rekonstrukce veřejného osvětlení u komunikací pomůže zvýšit
bezpečnost provozu (či pohybu) všech
účastníků silničního provozu ve večerních
i nočních hodinách.
3

OPRAVY A REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ

Již v jarních měsících proběhly lokální
opravy na několika obecních komunikacích, a to na Bolkově, Bělidle a v Arnultovicích, spočívající v dosypání štěrkodrtě
a následném zaválcování. Následně byly
vynaloženy i finanční prostředky na opravu komunikací asfaltovou živicí, a to např.
v Lázních Fořt, Leopoldově a na Bělidle.
Na některé zpevněné komunikace (kde to
bude vhodné a účinné) je tradičně objednán penetrační nástřik od firmy Repare
z Mladých Buků. A nyní k větším akcím:
A) Komunikace u Kasnarových v Arnultovicích. Po náročné cestě ke stavebnímu
povolení, které v první polovině června
nabylo právní moci, následovalo výběrové
řízení dle zadávací projektové dokumentace. Z původních třech napřímo oslovených firem se po zveřejnění na internetových stránkách našeho úřadu přihlásilo
celkem šest uchazečů. Po kontrole a rozboru všech podaných cenových nabídek
byla pro zastupitelstvo (jež výběr potvrdilo) vybrána firma Vlastimil Maloch z Kunčic n/L. Ke konci května došlo k podepsání smlouvy o dílo, následné předání stavby
se uskutečnilo v polovině června. Po obnovené komunikaci, která bude následně
sloužit i jako část cyklotrasy, bychom měli
začít jezdit nebo chodit do poloviny září,
tak se nechme překvapit.
B) Oprava komunikace do Rudnické rokle. Ohledně realizace bohužel prozatím
nepotěšíme všechny její uživatele. Ačkoliv jsme plánovali její letní zahájení, stále
jsme ve fázi dolaďování projektové dokumentace, která jak jsme již v minulých
RN zmiňovali, musí řešit sesunutý svah,
problematické zúžení kolem stodoly ve
spodní části a naopak v horní části most.
Podmínky stavebního úřadu pro vydání
stavebního povolení jsou dané a my je
musíme splnit. Současně nás dále čeká
projednání s dotčenými vlastníky pozemků, kterých se tato akce majetkově dotkne (komunikace není jen na obecních
pozemcích) a jejichž souhlasy pro vydání
stavebního povolení potřebujeme. O dalším vývoji tohoto záměru vás budeme
v příštím vydání opět informovat.
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VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH
OTVORŮ V NEMOVITOSTECH
Č. P. 406, 407

V letošním roce máme dle plánovaného
rozpočtu v plánu dokončit výměnu výloh
v č. p. 406 v Terezíně (klubovna TJ-SKI
a dětský koutek), které mají svá nejlepší
léta, co se týče izolačních a vzhledových
vlastností, za sebou. Částečným impulzem byla také informace od vedení SVJ
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DOTAČNÍ OKÉNKO
OBNOVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ
PO POVODNÍCH V ČERVNU 2013
Dotace poskytnutá prostřednictvím
Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci
programu Obnova obecního
a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013.
Název projektu Stavební
úpravy a technické zhodnocení mostních objektů poškozených povodní v červnu 2013.
Opraveny byly mostní
objekty: L-3 lávka u č. p. 18
v Javorníku, M-11 most u č. p.
441 u Kičinových, M-17 most
nad krámem, Bolkov, M-13
most u č. p. 68 ubytovna Petřiny, M-12 u č. p. 272 u bývalého obecního úřadu, M-6 most
u č. p. 60 u Bělonohých.
Opravu mostních objektů
provedla na základě výběrového řízení firma Ing. Pavel
Landsperský, se sídlem Tichá
525, Trutnov 4, 541 02. IČ:
63180511.
Celkové náklady stavebních prací 3 339 163,70 Kč
včetně DPH.
Dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj dle
ROPD ve výši 3 108 182 Kč.
Vlastní zdroje obce Rudník
dle ROPD ve výši 339 276 Kč
Díky chybě v projektové
dokumentaci firmy OPTIMA
spol. s.r.o. , se sídlem Žižkova 738/IV., Vysoké Mýto 566
01. IČ: 15030709, vznikly
stavbou vícenáklady ve výši
557 106, 73 Kč.
Dne 24. 6. 2016 proběhla
závěrečná kontrolní prohlídka a mostní objekty byly bez
závad předány k plnému užívání.

OTÁZEK PRO
OLGU HÁJKOVOU
Dle definice je kronika obce, dříve též pamětní kniha obce, letopisecké dílo zachycující zprávy
o důležitých a pamětihodných
událostech v obci pro informaci
i poučení budoucím generacím.
Psaní kroniky obce je v České republice povinné. V Rudníku tuto
důležitou funkci v současné době zastává Olga Hájková, a tak jsme se zeptali, jak se historie obce píše.
1 Jen pro informaci, v jaké kronice je první zmínka o Rudníku?
První písemná zmínka o obci pochází ze 14. století
a váže se ke kostelu sv. Václava. Je uvedena na církevní
listině, ne v kronice.
2 Kde jsou všechny obecní kroniky umístěny?
Dochované obecní kroniky jsou uloženy ve Státním
okresním archivu v Trutnově. Zde jsou k dispozici badatelům a postupně budou digitalizovány.
3 Jak se píše naše současná obecní kronika?
Pokračuji ve stejném stylu, v jakém kroniku začal psát
můj předchůdce pan Wajsar. Píši ji tedy rukopisně.
Další kroniku bych ale ráda psala na počítači. Má to
více výhod – chyby se lehce smažou, do textu lze vkládat
fotografie a jednoduše ho zveřejnit na obecním webu.
4 Má psaní nějaká pravidla?
Ano. Je jich poměrně dost a jsou popsány v příručkách
pro kronikáře.
5 Zabýváš se historií obce. Které téma je ti nejbližší? Našla jsi tam nějakou zajímavou událost, o které se moc neví?
Snažím se mapovat hlavně předválečnou historii,
která je pro mnohé z nás neznámá. Hodně mi v tom
pomáhají němečtí krajané, s nimiž jsem v kontaktu.
6 Znáš prózy Jiřího Hájička? Jeho stěžejním tématem je novodobá historie jihočeských obcí. Neláká tě napsat něco podobného?
Četla jsem jeho Selský baroko a Rybí krev. Je mi blízké hlavně téma poválečného odsunu a následného
dosídlování. To byly velmi dramatické změny, které
se mimo jiné podepsaly na zdejší krajině. Obávám se
ovšem, že mnou napsaná próza by na cenu Magnesia
Litera nedosáhla...
7 Angažuješ se v obnově obecních památek...
Jsou to svědkové minulosti, mnohé tu stojí několik
staletí. Jejich stav vypovídá i o nás samých. Stručně
řečeno...

Dotační okénko připravila
Martina Poláková

č. p. 406 ohledně plánovaného zateplení
v budoucnu a s tím spojená návaznost.
Druhé místo realizace bude č. p. 407 (základní škola), kde je největší problém
s funkčností hlavní vchodové sestavy pro
první a druhý stupeň. Vlivem vnějších
podmínek (mráz, sluneční záření) dochází k nespolehlivosti systému zabezpečení
dveří, a tudíž k riziku vniknutí do budovy
někoho nepovolaného. Během května bylo
vypsáno a na stránkách našeho úřadu zveřejněno výběrové řízení. Ze tří napřímo
oslovených firem projevily zájem o účast
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pouze dvě a další dvě čerpaly informace
a podklady z naší internetové úřední desky.
Komise byla složena z radních obce a kolegyně Ing. Polákové. Po kontrole a rozboru
všech podaných cenových nabídek vybrala na základě nejnižší ceny firmu PROPLAST K s.r.o. a její výběr potvrdilo i zastupitelstvo obce. V první polovině června
byla podepsána smlouva o dílo, následná
realizace proběhne v červenci a srpnu.
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Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

8 Jsi vystudovaná archeoložka. Uplatnila jsi někdy svou profesi v Rudníku?
Ano, dělali jsme výzkum zaniklé vápenky a vodního
náhonu nad Bolkovem, mapovali jsme hornická díla.
9 Před třemi lety jsi skončila v zastupitelstvu
a radě. Co teď děláš?
Teď jsem hlavně matka na plný úvazek.
10 Tvé nejoblíbenější místo v Rudníku?
Mám jich víc. Nejvíc mě ale baví objevovat místa nová.

Ptali se Jiří Stuchlík a Pavel Voňka
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PROČ SE RECYKLUJÍ NEFUNKČNÍ
ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY?
Většina z nás už dnes ví, že
vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme
proč ani to, jaký je jejich další
osud.
Recyklace nefunkčních zářivek
je důležitá ze dvou důvodů. Tím
prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedo-

vatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 95 až
100 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro
naši obec. Obyvatelé naší obce
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře

u obecního úřadu nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP
sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky
jízdních kol. Z recyklovaných
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze
zářivek se používá jako technický

materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu
se v roce 2014 recyklovalo více
než 6 milionů zářivek a výbojek.
To představuje 30 kg rtuti, která se
díky zpětnému odběru nedostala
do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ,
ALE I POHODLNÉ
Už desátým rokem funguje
v České republice stejný systém
jako ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma
předat k recyklaci vysloužilý
spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím
lidé odevzdali přes 13 milionů
spotřebičů o celkové hmotnosti
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více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý
spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů,
když jej odevzdáte na některém
z těchto míst:
sběrné dvory měst a obcí
– na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště; nejbližší sběrný dvůr najdete
v Rudníku u OÚ;
prodejny elektro – prodejci
jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží

systémem „kus za kus“; podle
novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší
než 400 m2 malý spotřebič, jehož
žádný rozměr nepřesáhne 25
centimetrů, odebrat i bez nákupu
nového; prodejci spolupracující
s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc
v daleko větším rozsahu a začali
to dělat dříve, než zákon vstoupil
v platnost; nejbližší prodejnu
elektro najdete v Rudníku – železářství a elektro;

ELEKTROWIN organizuje
množství akcí, při nichž můžete
za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na
vstupném do zoo nebo do muzea;
sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz
a facebookový profil Recyklace je
legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad
je ten, který vůbec nevznikne. To
jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy
například o recyklaci použitých
elektrospotřebičů starají jejich
výrobci. Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako
odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat
čtyři kilogramy na obyvatele, tedy
zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti
Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilogramů starého elektra, dohromady
tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale není kvóta
stanovena takto pevně, naším
společným úkolem je sebrat 40 %
množství nově prodaných spotřebičů – počítáno průměrem za tři
roky nazpět. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to
tedy bude ročně něco přes 70 000
tun, tedy o něco víc než sedm kilogramů na obyvatele.
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MÁME TO!
pokračování ze str. 1
Příjemnou zprávou bylo, že namísto loňských 90 minut nám
letos bylo na prezentaci obce vyhrazeno 120 minut.
Jakmile byly jasné alespoň základní kontury celé prezentace,
bylo třeba sepsat vše potřebné
k zajištění klidného a hladkého
průběhu návštěvy hodnotitelů.
A těch bodů bylo tolik, že se zdálo nemožné vše zajistit a skloubit
tak, aby to do sebe zapadalo a vytvořilo kýžený příznivý dojem.
Vytvořit prezentaci v PowerPointu, připravit hned několik výstav,
zajistit občerstvení od zdejších
producentů, dopravu, oslovit
všechny, kteří by v této věci mohli pomoci a přispět ke zdárnému
průběhu celé akce... Každý z týmu
dostal své úkoly a snažil se je co
nejlépe splnit. S blížícím se termínem návštěvy se tak přece jenom
začala rýsovat konečná podoba
celé dvouhodinové prezentace.
JAKO NA DRÁTKU

Ráno 16. června slibovalo slunečný den, což byla také součást
úspěšného provedení. Nervozita
byla znát ale na každém, kdo měl
s celou záležitostí co do činění.
Generálka, která proběhla jen
o den dřív, totiž ukázala podstatné
mezery a klidu do duší příliš nepřidala. Přesto vše od samého začátku klapalo jako švýcarské hodin-

ky. Příjezd Hannibala z Valdštejna
coby někdejšího majitele panství
byl pro komisi jistě nezvyklým
zpestřením, v prostorách vinárny
členové komise projevili velký zájem o produkty místních výrobců,
k čemuž jistě přispěly děti ze ZŠ
svojí prezentací. Stejně tak děti
sklidily potlesk vestoje po uvedení
zkrácené verze svého představení
S čerty nejsou žerty. Šestidenní
otevírací doba knihovny a fakt, že
náš knihovník je muž, pak jedné
z posuzovatelek doslova vyrazily
dech. Pozornost přitáhla i výstava
týkající se historie Rudníku a prezentace restaurování křížků.
Ve škole už se čas povážlivě
krátil, a tak byly ve zrychleném
módu představeny kulturní akce
a jednotlivé spolky, stejně tak
proběhla velmi zkrácená prohlídka školy. To už bylo na členech
komise znát, že se jim v Rudníku
líbí. Jejich nadšení přinejmenším
nesnížily dárky, které jim Rudník
budou připomínat.
Mise byla dokonána, dvě hodiny
utekly jako voda. Zbývalo jen čekat
na ortel. Ono čekání ale nakonec
ani tak dlouhé nebylo. Už v pátek
24. června jsme, ač neoficiálně, věděli: Rudník je vesnicí Královéhradeckého kraje roku 2016!!!

VÍČKO K VÍČKU PRO MIŠIČKU!
To je heslo, na základě kterého probíhá sbírka víček od PET
lahví. 24. 3. 2016 jsem odvezla
víčka, která nasbírali obyvatelé
Domu s pečovatelskou službou, děti Základní a Mateřské
školy v Dolní Olešnici a další
naši přátelé a známí, kteří mi
je nosili domů po pár kouscích.
„Nemusí pršet, hlavně když
kape“ – a ejhle, ono jich „nakapalo“ 3 pytle. Víčka jsme předali mamince Míši, která je velmi
sympatická a milá. Michalku
samotnou jsme neviděli, neboť
zrovna bojovala s chřipkou.
Akce probíhá dál a každý,
kdo se chce připojit, může.
Čím více, tím lépe… Věřte, že
kdybych vládla penězi, hned
bych věděla, kam s nimi. Jakékoli množství víček nechávejte
v krabici na chodbě v Domě
s pečovatelskou službou nebo
klidně v pytlíku u nás na klice

JAK TO BUDE DÁL

Vítězstvím samozřejmě Rudník postupuje do celostátního
kola. Hodnocení v tomto kole
proběhne na přelomu srpna
a září, a protože prezentace bude
tentokrát čtyřhodinová, je třeba
začít s přípravami už teď.
Se Zlatou stuhou a titulem přichází i další povinnost (byť vcelku příjemná). Jako vítězná obec
musíme připravit slavnostní předávání všech krajských ocenění.
Konat se bude 20. srpna a účastnit se ho budou zástupci kraje,
ministerstev a pozváni budou
také zástupci všech obcí, které se
letos soutěže zúčastnily. V sou-

časné době se celý program včetně večerních oslav chystá a o jeho
podobě budete včas informováni,
protože vás tam všechny moc rádi
uvidíme!
Realizační tým
pro soutěž Vesnice roku

Výzva kulturní komise v Rudníku
Vážení spoluobčané, od té doby, co se v Rudníku pořádají Svatováclavské slavnosti, se snažíme poskládat program tak, aby byl
pestrý, účinkující a vystupující se moc neopakovali a každý si
mohl najít „to své“.
Protože kulturní komise má jen omezený počet členů a naše
nápady nejsou nevyčerpatelné, rozhodli jsme se, že dáme touto
cestou příležitost vašim nápadům, co byste chtěli na slavnostech mít nebo vidět.
Každý, kdo by chtěl ovlivnit, co na našich největších slavnostech
uslyšíme nebo uvidíme, má teď jedinečnou příležitost.
Napište nám, co byste si přáli:

u branky, pokud nebude nikdo doma. Růžový dům č. p.
286 pod školou, skoro naproti
penzionu Bílý dvůr.
Více informací o celé akci
naleznete na této internetové
adrese: http://michalka-dmo.
webnode.cz/
16. 3. 2016 oslavila Michalka již 9. narozeniny.
Přejeme jí hodně zdraví,
aby se své ošklivé nemoci brzy
zbavila.
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Alena Jerjeová

–
–
–
–
–
–
–

kapely a hudební uskupení;
divadla;
výstavy;
zajímavé hosty a témata na diskusi;
atrakce pro děti;
filmy a jiné projekce;
další…

Svoje tipy pište na e-mail: kk.rudnik@seznam.cz, nebo je
můžete předat napsané na papíře na obecním úřadě.
Pokud to bude v našich silách a možnostech, rádi vaše nápady
zrealizujeme.
Také samozřejmě umožňujeme místním, aby zde propagovali
svoje výrobky. Takže kdo by měl zájem, ať se přihlásí na e-mail.
Kulturní komise
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RADNICE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení z 32. jednání rady obce dne 14. 3.2016
RO schvaluje:
1a/32/2016 – pronájem bytu č. 11
v Rudníku č. p. 75 na dobu určitou do
30. 6. 2016.
Hlasování: 4-0-0
1b1/32/2016 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Rudník ke dni
31. 12. 2015.
Hlasování: 4-0-0
1b2/32/2016 – odpisový plán
dlouhodobého majetku na rok 2016
v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
1c/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 939/6 o výměře 1.254 m2 v kat. území Rudník.
(Geometrickým plánem č. 1262212/2015 byla z p. p. č. 939/1 oddělena část o výměře 619 m2 a z p. p. č.
939/6 oddělena část o výměře 635
m2, sloučením oddělených částí vzniká nová p. p. č. 939/6 o výměře 1.254
m2, která je předmětem prodeje.)
Hlasování: 4-0-0
1d/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemků části p. p. č. 10/4
– ostatní plocha o výměře cca 50 m2
a části p. p. č. 488/1 – ostatní plocha
o výměře cca 35 m2, vše v kat. území
Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1e/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemků části p. p. č. 10/4
– ostatní plocha o výměře cca 87 m2
a části p. p. č. 488/1 – ostatní plocha
o výměře cca 180 m2, vše v kat. území
Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1f/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 939/16 o výměře 260 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1g/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. p. č. 1776/1 –
ostatní plocha o výměře 1.149 m2 a p.
p. č. 1776/2 – ostatní plocha o výměře 389 m2, vše v kat. území Javorník
v Krkonoších.
Hlasování: 5-0-0
1h/32/2016 – zveřejnění záměru prodeje pozemků p. p. č. 5386
– ostatní plocha o výměře 633 m2
a p. p. č. 552 – trvalý travní porost
o výměře 113 m2, vše v kat. území
Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1i/32/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemků p. p. č. 1243/1 –
ostatní plocha o výměře 864 m2, p.
p. č. 1246/1 – ostatní plocha o výměře 1.986 m2 a p. p. č. 1247 – vodní
plocha o výměře 4.072 m2, vše v kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1j/32/2016 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 678/4 – zahrada o výměře 200 m2 v k.ú. Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1k/32/2016 – uzavřít nájemní
smlouvu na části 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 mezi obcí
Rudník a společností Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. se sídlem
Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
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Úpou, zastoupená panem Bayerkohlerem a panem Pekárkem. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 10. 2035, cena nájemného
20 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5-0-0
1l/32/2016 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 4233 – ostatní
plocha o výměře 2.445 m2, v k.ú.
Rudník, spolku DIVILIDI z. s., zastoupenému paní Gabrielou Bendovou, Rudník 159. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za
0,10 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení
RO č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5-0-0
1m/32/2016 – smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na
p. p. č. 3013/3, k. ú. Rudník, č. 06/16/
BVB/MS, mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem: Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, jako budoucím povinným, a obcí Rudník, Rudník
51, 543 72, jako budoucím oprávněným, za celkovou cenu 11.712 Kč bez
DPH + koeficient inflace platný k datu
podpisu vlastní smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
3a/32/2016 – pro rok 2016 Základní
a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov, tyto sledované závazné ukazatele: 501/332 šatny I. stupeň – 150.000
Kč, 501/333 nábytek, koberce, lina
– 100.000 Kč, 511/330 opravy a udržování – 200.000 Kč, 518/360 služby
výpočetní techniky – 100.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3b1/32/2016 – hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov, za účetní období
2015 ve výši 324.339 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3b2/32/2016 – rozdělení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov za
účetní období 2015 ve výši 324.339
Kč takto: fond odměn 100.000 Kč,
rezervní fond 224.339 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3c/32/2016 – odpisový plán na rok
2016 Základní a Mateřské školy
Rudník, okres Trutnov v předloženém znění.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 33. jednání rady obce
dne 23. 3.2016
RO schvaluje:
1/33/2016 – zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 1082 v k. ú. Rudník, na
kterém se nachází stavba řadového
rodinného domu.
Hlasování: 3-0-0
2a1/33/2016 – text výzvy k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu
– dodávka projekčních prací s názvem
Autobusový terminál v obci Rudník.
Hlasování: 3-0-0
2a2/33/2016 – seznam obeslaných
firem pro zakázku – dodávka projekčních prací s názvem Autobusový
terminál v obci Rudník.
Hlasování: 3-0-0
2a3/33/2016 – komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek pro zakázku –
dodávka projekčních prací s názvem
Autobusový terminál v obci Rudník
ve složení: RO + Skalský, Ing. Poláková.
Hlasování: 3-0-0
2b1/33/2016 – text výzvy k podání
nabídky na zakázku malého rozsahu
– dodávka projekčních prací s ná-

zvem Projektová dokumentace VO
Rudník–Arnultovice.
Hlasování: 3-0-0
2b2/33/2016 – seznam obeslaných
firem pro zakázku – dodávka projekčních prací s názvem Projektová
dokumentace VO Rudník–Arnultovice.
Hlasování: 3-0-0
2b3/33/2016 – komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek pro zakázku –
dodávka projekčních prací s názvem
Projektová dokumentace VO Rudník–Arnultovice ve složení: RO +
Skalský, Ing. Poláková
Hlasování: 3-0-0
3a/33/2016 – počet dětí v MŠ na
celkový max. počet 70, a to ve třech
odděleních takto: I. odd. 28, II odd.
27, III. odd. 15.
Hlasování: 3-0-0
4a/33/2016 – finanční dar ve výši
15.000 Kč Klubu důchodců AVON
Automotive Rudník, zastoupenému
předsedou klubu panem Rudolfem
Štemberkou, Rudník 406, na částečné krytí nákladů na kulturní a společenské akce pro seniory.
Hlasování: 3-0-0
4b/33/2016 – finanční dar ve výši
20.000 Kč paní Radoslavě Martínkové, Závodí 812, 543 71 Hostinné,
vdově po panu Bohuslavu Martínkovi, veliteli JSDH obce Rudník, jako
pomoc v mimořádně tíživé životní
situaci.
Hlasování: 3-0-0
RO jmenuje:
3b/33/2016 – paní Lenku Kordovou
členem Školské rady Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov,
za zřizovatele.
Hlasování: 3-0-0
Výpis přijatých usnesení z 34.
jednání rady obce dne 6. 4. 2016
RO doporučuje ZO:
1a/34/2016 – prodej pozemku p. p.
č. 939/6 o výměře 1.254 m2, v kat.
území Rudník. (Geometrickým plánem č. 1262-212/2015 byla z p. p. č.
939/1 oddělena část o výměře 619 m2
a z p. p. č. 939/6 oddělena část o výměře 635 m2, sloučením oddělených
částí vzniká nová p. p. č. 939/6 o výměře 1.254 m2, která je předmětem
prodeje za cenu 75 Kč/m2 (94.050
Kč, 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 (4% daň, poměrná část GP a kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
1b/34/2016 – prodej pozemku p.
p. č. 939/16 o výměře 260 m2, v kat.
území Rudník, za cenu 75 Kč/m2
(19.500 Kč + 21% DPH, ÚP SV plochy smíšené, obytné venkovské), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (4% daň a kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
RO schvaluje:
1c/34/2016 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 678/4
– zahrada o výměře 200 m2 v k. ú.
Rudník. Pachtovní/nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za

2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO
č. 2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5-0-0
1d/34/2016 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3618 – zahrada o výměře
246 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1e/34/2016 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3698 – zahrada o výměře
270 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1f/34/2016 – pronájem bytu č. 1
v Rudníku č. p. 411, na dobu určitou,
do 31. 7. 2016.
Hlasování: 5-0-0
1g1/34/2016 – ukončení nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 554,
Rudník, smlouva bude ukončena dohodou pod podmínkou vzájemného
vyrovnání a schválení ZO.
Hlasování: 5-0-0
1g2/34/2016 – uzavření nájemní
smlouvy na řadový RD č. p. 554.
Hlasování: 5-0-0
1h/34/2016 – pronájem bytu č. 8
v Rudníku č. p. 414 na dobu určitou, do 31. 7. 2016, podmínkou pro
přidělení bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5-0-0
1i/34/2016 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku č. p. 414, na dobu určitou, do 31. 7. 2016, podmínkou pro
přidělení bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5-0-0
2b/34/2016 – pro zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu
pro akci Projektová dokumentace
VO Rudník-Arnultovice dodavatelem firmu SB Projekt s.r.o. za nabídkovou cenu 190.604 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.
Hlasování: 5-0-0
3a/34/2016 – dary neziskovým organizacím na rok 2016 ve výši: Klub
důchodců Lánov 4.000 Kč, Svaz diabetiků ČR 2.000 Kč, Sdružení zrakově postižených Vrchlabí OO SONS
3.000 Kč, Oblastní charita Trutnov
5.000 Kč, Oblastní charita Červený
Kostelec 5.000 Kč, Domov pro seniory Pilníkov 3.000 Kč, Služby Dolní
Kalná 10.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
4a/34/2016 – ZŠ/MŠ Rudník přesun položky řádku účtu 501/332
šatny I. stupeň 150.000 Kč z účetní
skupiny 501 do účetní skupiny 558.
Položka řádku 558/332 se stanovuje
jako závazný ukazatel.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 35. jednání rady obce
dne 27. 4. 2016
RO schvaluje:
1a1/35/2016 – text výzvy pro zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem Místní komunikace
na p. p. č. 907/1v katastrálním území
Arnultovice.
Hlasování: 4-0-0
1a2/35/2016 – seznam obeslaných
firem pro zakázku zakázka malého
rozsahu na stavební práce s názvem
Místní komunikace na p. p. č. 907/1v
katastrálním území Arnultovice takto:

1) LTM Krkonoše s. r. o. Svoboda
nad Úpou, 2) Repare Trunov s.r.o.,
Mladobucká 105, Trutnov, 3) U-STAV s.r.o., Praha
Hlasování: 4-0-0
1a3/35/2016 – komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek pro zakázku zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem Místní komunikace na p.
p. č. 907/1v katastrálním území Arnultovice ve složení RO + Skalský, Pertl.
Hlasování: 4-0-0
1b1/35/2016 – text výzvy pro zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem Výměna výplní stavebních
otvorů v nemovitostech č. p. 406, 407
v Rudníku.
Hlasování: 4-0-0
1b2/35/2016 – seznam obeslaných
firem pro zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem Výměna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č. p. 406, 407 v Rudníku takto:
1) Proplast – K s.r.o., Polní 488, Nové
Město nad Metují, 2) Okna Trutnov,
Nerudova 1191, Vrchlabí, 3) Window Holding s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň
Hlasování: 4-0-0
1b3/35/2016 –komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek pro zakázku
zakázka malého rozsahu na stavební
práce s názvem:„Výběr dodavatele
– Výměna výplní stavebních otvorů
v nemovitostech č. p. 406, 407 v Rudníku ve složení: RO + Ing. Poláková.
Hlasování: 4-0-0
2a/35/2016 – výměnu bytu č. 4 za
byt č. 13 v Rudníku č. p. 311, na dobu
určitou do 30. 6. 2017.
Hlasování: 4-0-0
2b/35/2016 – pronájem bytu č. 4
v Rudníku č. p. 311, na dobu určitou, do 30. 9. 2016, podmínkou pro
přidělení bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
2g/35/2016 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3618
– zahrada o výměře 246 m2, v kat.
území 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: 4-0-0
2h/35/2016 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3698
– zahrada o výměře 270 m2, v kat.
území 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: 4-0-0
2i/35/2016 – RO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č.
291 – ostatní plocha o výměře 309 m2,
v kat. území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
2j/35/2016 – zveřejnění záměru
pronájmu nebytového prostoru v č.
p. 406 v Rudníku o výměře 128,4 m2.
Hlasování: 4-0-0
3a/35/2016 – TJ Lokomotiva
Trutnov, oddílu orientačního běhu,
bezplatné zapůjčení stanu na závody Českého poháru, které se konají
v Trutnově – Horním Starém Městě
v termínu 30. 4. – 1. 5. 2016.
Hlasování: 4-0-0
3b1/35/2016 – TJ Rudník z. s., IČ
47464810, dotaci ve výši 50.000 Kč
na nákup techniky k údržbě travnatých ploch.
Hlasování: 4-0-0
3b2/35/2016 – veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace TJ Rudník z. s., IČ 47464810, ve výši 50.000
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Kč na nákup techniky k údržbě travnatých ploch.
Hlasování: 4-0-0
3b2/35/2016 – změnu použití dotace dle veřejnoprávní smlouvy č.
2/2016 o poskytnutí dotace SDH
Arnultovice, IČ 43463363, ve výši
56.000 tak, že se mění využití položky „zakoupení hasičské kádě s doplňováním“ v hodnotě 10.600 Kč.
Hlasování: 4-0-0
4a1/35/2016 – ZŠ a MŠ Rudník
čerpání z rezervního fondu v částce
23.000 Kč na pokrytí nákladů pronájmu kopírky Konica Minolta.
Hlasování: 4-0-0
4a2/35/2016 – ZŠ a MŠ Rudník čerpání z fondu odměn v částce 100.000
Kč a z rezervního fondu 37.000 Kč na
pokrytí odvodů (zdravotní, sociální,
FKSP a zákon. pojištění).
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
2c/35/2016 – prodej pozemků části
p. p. č. 10/4 – ostatní plocha o výměře
cca 50 m2 a části p. p. č. 488/1 – ostatní plocha o výměře cca 35 m2 (bude
upřesněno GP), vše v kat. území
Javorník v Krkonoších (ÚP ZP – plochy zeleně 30 Kč/m2 – do 150 m2), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
Hlasování: 4-0-0
2d/35/2016 – prodej pozemků části
p. p. č. 10/4 – ostatní plocha o výměře cca 87 m2 a části p. p. č. 488/1
– ostatní plocha o výměře cca 180
m2 (bude upřesněno GP), vše v kat.
území Javorník v Krkonoších (ÚP ZP
– plochy zeleně 30 Kč/m2 – do 150
m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
Hlasování: 4-0-0
2e1/35/2016 – prodej pozemku p. p.
č. 5386 – ostatní plocha o výměře 633
m2, v kat. území Rudník, za cenu 75
Kč/m2 (47.475 Kč, ÚP – SV bydlení
venkovského typu), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 36. jednání rady obce
dne 16. 5. 2016
RO schvaluje:
1a/36/2016 – Nájemní smlouvu
č. 7668N16/54 mezi ČR – Státním
pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
– Žižkov, zastoupeným Ing. Petrem
Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro KK, (pronajímatel) a obcí Rudník (nájemce)
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1b/36/2016 – Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
stavby číslo IV-12-2014542/VB/3,
akce Rudník knnp.č. 939_6 pro 2x RD
Ságner, na p. p. č. 939/6 v k. ú. Rudník
mezi ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
405 02, zastoupenou na základě plné
moci společností RYDVAL – ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51
Lomnice nad Popelkou, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
1e/36/2016 – uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku p. p. č. 33 – ostatní plocha o výměře 50 m2, v kat. území
Rudník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 6 měsíců, za 20 Kč/m2/rok.
Hlasování: 5-0-0

1g/36/2016 – zveřejnění záměru
pronájmu/pachtu pozemku p. p. č.
3696 – zahrada o výměře 225 m2,
v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1h/36/2016 – pronájem bytu č. 9
v Rudníku č. p. 75 na dobu určitou do
31. 8. 2016.
Hlasování: 5-0-0
3a/63/2016 – rozpočtové opatření
č. 3/2016.
Hlasování: 5-0-0
3a/63/2016 – jednorázovou finanční odměnu ve výši 15.000 Kč z fondu
odměn.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1d/36/2016 – prodej pozemku p.
p. č. 291 – ostatní plocha o výměře
309 m2, v kat. území Javorník v Krkonoších, za cenu 75 Kč/m2 (23.175
Kč, ÚP – SV, plochy smíšené obytné,
venkovské), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování: 5-0-0
2a/36/2016 – schválit dodavatelem
zakázky pro akci Výměna výplní stavebních otvorů v nemovitostech č. p.
406, 407 v Rudníku firmu Proplast
K s.r.o. za nabídkovou cenu 444.917
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 Okna
Trutnov, Tomáš Urban s nabídkovou
cenou 448.410 Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů s uchazečem,
který se umístil jako třetí v pořadí, s firmou Window Holding a.s. s nabídkovou cenou 495.058,64 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
2b/36/2016 – schválit dodavatelem
zakázky pro akci Místní komunikace na p. p. č. 907/1 v katastrálním
území Arnultovice firmu Stavební
firma Maloch za nabídkovou cenu
889.083,51 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 U-stav
ck s.r.o. s nabídkovou cenou 986.092
Kč bez DPH, popřípadě ze stejných
důvodů s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí, s firmou POZPRA
trading s.r.o. s nabídkovou cenou
987.954,44 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-1 (Ing. Maloch)
Výpis usnesení z 13. zasedání
zastupitelstva obce dne 25. 2. 2016
ZO schvaluje:
2a1/13/2016 – úplatný převod pozemků st. p. č. 621/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1.349 m2
(na které stojí část budovy s číslem
popisným 407, stavba občanského
vybavení – ZŠ a MŠ + kanalizační
potrubí) a p. p. č. 524/2 – ostatní
plocha o výměře 1.666 m2 (na které je
umístěn septik pro objekt ZŠ a MŠ +
kanalizační potrubí), vše v obci a kat.
území Rudník, z majetku České
republiky, zastoupené Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec
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Králové, na obec Rudník za celkovou
kupní cenu ve výši 255.000 Kč.
Hlasování: 11-0-0
2a2/13/2016 – kupní smlouvu č.
8/512/2016, jejímž předmětem jsou
st. p. č. 621/2 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1.349 m2 (na pozemku stojí stavba: Rudník č. p. 407,
LV č. 10001) a p. p. č. 524/2 – ostatní
plocha o výměře 1.666 m2, vše v obci
a kat. území Rudník, kterou předkládá Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, odbor Odloučené pracoviště Trutnov, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11-0-0
2b1/13/2016 – ukončení smlouvy o zřízení práva stavby ze dne 1.
8. 2014, schválené na 28. zasedání dne 26. 6. 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 jeho podpisem.
Hlasování: 11-0-0
2b2/13/2016 – vrácení jednorázové
smluvní úplaty za zřízení práva stavby
Stezka korunami stromů s.r.o. snížené
o poplatek za vklad do KN, tj. ve výši
13.100 Kč, na účet č. 4842272/0800
společnosti Stezka korunami stromů
Krkonoše s.r.o. se sídlem Úpská 301,
542 24 Svoboda nad Úpou.
Hlasování: 11-0-0
2c/13/2016 – prodej 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), v k. ú. Rudník, za cenu 75
Kč/m2 (21.300 Kč, ÚP BH – plochy
bydlení v byt. domech), ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (4% daň, GP a kolek KN).
Hlasování: 11-0-0
3a/13/2016 – dodavatelem zakázky
pro akci Rudník, rekonstrukce VO:
etapa I – trasa Bělidlo směr Terezín,
etapa II – trasa od 24 BJ k ZŠ Rudník
firmu RAISA spol. s r. o. za nabídkovou cenu 1.091.789,40 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 Elektrocentrum Krkonoše s.r.o. s nabídkovou cenou 1.235.073 Kč bez
DPH, popřípadě ze stejných důvodů
s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí, s firmou Energy Solutions
and Saving s.r.o. s nabídkovou cenou
1.286.037 Kč bez DPH.
Hlasování: 11-0-0
3b1/13/2016 – smlouvu o poskytnutí příspěvku z Česko-německého
fondu budoucnosti na obnovu pomníku obětem 1. světové války ve
výši 150.000 Kč .
Hlasování: 11-0-0
3b2/13/2016 – přijetí daru od
sdružení Heimatkreis Hohenelbe na
obnovu pomníku obětem 1. světové
války ve výši 2.000 eur a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 11-0-0
3b3/13/2016 – přijetí příspěvku německých krajanů v zastoupení Theodora F. Müllera na obnovu pomníku

obětem 1. světové války ve výši 710
eur a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 11-0-0
3b4/13/2016 – zhotovení díla
panem Petrem Benešem, dle předloženého autorského návrhu Česko-německého fondu budoucnosti
a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo. Cena díla 369.534,00
Kč s DPH. Cena díla je konečná.
Hlasování: 11-0-0
4a/13/2016 – přijetí dotace z ministerstva dopravy na obnovu mostů
poškozených povodní v červnu 2013
ve výši 2.538.990 Kč.
Hlasování: 11-0-0
4b/13/2016 – rozpočtové opatření č.
1/2016, kterým se rozpočtové výdaje
zvýší o 504.000 Kč a rozpočtové příjmy zvýší o 150.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech sníží o 354.000 Kč.
Hlasování: 11-0-0
ZO pověřuje:
5c/13/2016 – starostu jednáním se
starostou ORP Vrchlabí a předsedou Svazku obcí v otázce úsekových
radarů.
Hlasování: 10-0-1
Výpis usnesení ze14. zasedání
zastupitelstva obce
dne 7. 4. 2016
ZO schvaluje:
1a/14/2016 – prodej pozemku p. p. č.
939/6 o výměře 1.254 m2 v kat. území
Rudník (Geometrickým plánem č.
1262-212/2015 byla z p. p. č. 939/1
oddělena část o výměře 619 m2 a z p.
p. č. 939/6 oddělena část o výměře 635
m2, sloučením oddělených částí vzniká
nová p. p. č. 939/6 o výměře 1.254 m2,
která je předmětem prodeje za cenu
75 Kč/m2 (94.050 Kč, 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 (4% daň,
poměrná část GP a kolek KN).
Hlasování: 10-0-0
1b/14/2016 – prodej pozemku p.
p. č. 939/16 o výměře 260 m2, v kat.
území Rudník, za cenu 75 Kč/m2
(19.500 Kč + 21% DPH, ÚP SV plochy smíšené, obytné venkovské), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (4% daň a kolek KN).
Hlasování: 10-0-0
1c1/14/2016 – ukončení smluvního vztahu k řadovému RD č. p. 554
Rudník, a to dohodou.
Hlasování: 10-0-0
1c2/14/2016 – uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí kupní na řadový
RD č. p. 554.
Hlasování: 10-0-0
1d/14/2016 – schvaluje vyřazení movitého majetku v hodnotě 65.430 Kč.
Hlasování: 10-0-0
1e2/14/2016 – bezúplatný převod
pozemků p. p. č. 5288 – lesní pozemek o výměře 698 m2, p. p. č. 2362/2
– ostatní plocha o výměře 1.367 m2 a p.
p. č. 2362/3 – travní porost o výměře
4.981 m2, vše v obci a kat. území Rudník, z majetku TJ Rudník, z. s., se sídlem Rudník č. p. 545 na obec Rudník
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 11-0-0
3a1/14/2016 – přidělení dotace na
celoroční činnost TJ Rudník, z. s., ve
výši 427.000 Kč.

Hlasování: 11-0-0
3a2/14/2016 – znění veřejnoprávní
smlouvy č. 1/2016 mezi obcí Rudník a TJ Rudník, z. s., o poskytnutí
dotace ve výši 427.000 Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11-0-0
3b1/14/2016 – přidělení příspěvku
na celoroční činnost SDH Arnultovice-Rudník ve výši 56.000 Kč.
Hlasování: 11-0-0
3b2/14/2016 – znění veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2016 mezi obcí Rudník
a SDH Arnultovice-Rudník o poskytnutí dotace ve výši 56.000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11-0-0
3b/14/2016 – rozpočtové opatření č.
2/2016, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 3.731.343,94 Kč a rozpočtové výdaje zvýší o 4.492.823,37 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin.
prostředky na běžných účtech sníží
o 761.479,43 Kč.
Hlasování: 11-0-0
4a/14/2016 – plán činnosti finančního výboru na rok 2016.
Hlasování: 11-0-0
Výpis usnesení z 15. zasedání
zastupitelstva obce
dne 19. 5. 2016
ZO volí:
2/15/2016 – přísedícím Okresního
soudu v Trutnově paní Bc. Ivanu
Pavlíkovou.
Hlasování: 12-0-0
ZO schvaluje:
3a/15/2016 – kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem. Předmětem koupě je pozemek p.
p. č. 595/17 – ostatní plocha o výměře
2.302 m2 v kat. území Rudník za cenu
120.000 Kč, kterou předkládá RD
Facility, zastoupená Ing. Ivo Semerákem – MZ Liberec a. s., a pověřuje
starostu jejím podpisem. Náklady
spojené s prodejem uhradí společnost RD Facility, zastoupená Ing. Ivo
Semerákem – MZ Liberec a. s.
Hlasování: 12-0-0
3b/15/2016 – smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.
22/512/2016 na p. p. č. 2761/4 –
ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 227 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: 12-0-0
3c/15/2016 – prodej pozemků části
p. p. č. 10/4 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a části p. p. č. 488/1
– ostatní plocha o výměře cca 35 m2
(bude upřesněno GP), vše v kat. území Javorník v Krkonoších (ÚP ZP
– plochy zeleně 30 Kč/m2 – do 150
m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku.
Hlasování: 12-0-0
3d/15/2016 – prodej pozemků
části p. p. č. 10/4 – ostatní plocha
o výměře cca 87 m2 a části p. p. č.
488/1 – ostatní plocha o výměře cca
180 m2 (bude upřesněno GP), vše
v kat. území Javorník v Krkonoších
(ÚP ZP – plochy zeleně 30 Kč/m2
–150 m2, 150 Kč/m2 nad 150 m2), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
Hlasování: 12-0-0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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KRONIKA

ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE RUDNÍK
Základní kynologická organizace Rudník s právní subjektivitou jako pobočný spolek pod
číslem 436 vznikla na základě
přesunu z původního sídla
z města Hostinného do obce
Rudník v roce 2011.
Jsme spolkem pod Českým
kynologickým svazem, registrovaným u ministerstva vnitra,
který je začleněn do Spolku technických sportů a činností České
republiky od roku 1990. Naše
náplň vychází ze stanov Českého
kynologického svazu.
Naší hlavní náplní je výchova
a výcvik psů všech plemen pro širokou veřejnost a současně máme
za cíl majitele psů naučit, jak
správně naučit jejich čtyřnohého
kamaráda ovladatelnosti, poslušnosti a dobrému chování na veřejnosti. Každý rok organizujeme
několik výcvikových kurzů pro ši-

rokou veřejnost. Další naší náplní
je příprava psů na svod, výstavy
a kynologické zkoušky dle platných národních a mezinárodních
zkušebních řádů.
Mimo výše uvedené aktivity dle
zájmu pracujeme také s mládeží,
kterou učíme etologii a jak na samotný výcvik psů.
Na základě požadavků organizujeme ukázky výcviku psů, na
kterých veřejnost uvidí, co vše
je možné psy naučit a jak vypadá příprava na splnění různých
zkoušek.
Každý rok uskutečňujeme charitativní akci „Den psích sportů“,
kde jsou pro veřejnost připraveny
ukázky různých kynologických
odvětví, jako je např. ukázka výcviku dle Mezinárodních zkušebních řádů IPO, ukázky výcviku
služebních psů Policie ČR, ukázky záchranářských psů, dogdancing, dogfrisbee, agility, ukázky

pasení za pomoci psů a samozřejmě ukázky canisterapie pro zdravotně postižené. Celý výtěžek
z této akce putuje ve prospěch
Obchodní akademie, Odborné
a praktické školy Olgy Havlové
v Janských Lázních pro zdravotně postižené, která z tohoto
výtěžku organizuje mimoškolní
aktivity (výlety, sport).
Pokud chcete poradit, jaké plemeno si pořídit, jak vycvičit svého
čtyřnohého miláčka, či máte nějaký výchovný problém, neváhej-

te navštívit Základní kynologickou organizaci v Rudníku. Pod
vedením zkušených instruktorů,
kteří se zúčastnili mezinárodních
závodů, několika desítek národních závodů a udělení zkoušek
a ocenění dle mezinárodních
řádů, naučíme nejen vaše pejsky
ovladatelnosti a správnému chování, ale hlavně vás jako majitele
psa naučíme, „jak na to“.
Michal Šindelář
předseda ZKO Rudník

ODPOLEDNE
S PŘÍRODOU
První červencovou sobotu proběhlo za krásného počasí další
Odpoledne s přírodou věnované našim ratolestem, které
ve vzájemné spolupráci uspořádaly myslivecké sdružení
a obec Rudník.
Děti si v doprovodu rodičů
vyzvedly u školy kartičku a cestou ke Křížku dostávaly razítka
za splněné úkoly. Seznámily se
s včelstvem, poznávaly rostliny
a živočichy, zastřílely si ze vzdu-
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chovky a plnily různé sportovní
úkoly. Na konci své cesty si děti
vyrobily medaile a čekala je odměna a občerstvení. Celé odpoledne se v lesíku mohly projíždět
na koních paní Adély Stelčovské,
které bychom touto cestou rádi
mnohokrát poděkovali.
Občerstvení pro rodiče zajišťovali po celou dobu naši myslivci. Za
příjemné odpoledne patří dík všem
organizátorům a účastníkům.
Za kulturní komisi Petra Sekerková
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Více fotek a videa na www.anves.rajce.idnes.cz

DEN OTCŮ
V sobotu 9. 7. 2016 dopoledne
se před obecním úřadem chystal již 6. ročník akce – Den otců.
Přípravný tým měl plné ruce
práce, ale vše se i díky zapojení javornických hasičů zvládlo připravit včas a ve 13:00 se
mohla spustit prezence.
Letos poprvé bylo soutěžní klání vypsáno pouze pro jednotlivce.
Bylo vidět, že Den otců si získává
na popularitě, protože se letos do
soutěže přihlásilo rekordních 31
otců či potenciálních otců. To tu
ještě nikdy nebylo.
Ve 14:00 to celé propuklo a za
stálého komentování známého
moderátora Slávka Šmída propuklo soutěžní klání. Na otce nebo
skorootce čekalo tradičně 5 piv a 5
disciplín. Jako první byl oblíbený
TRIATLON – kolo-plavání-běh.
Už tato disciplína ukázala, že nejde o nějaký pivní dýchánek, ale že
se bude skutečně soutěžit.
Jako další disciplína čekala na
soutěžící zatěžkávací zkouška
v podobě druhého piva a plného
SUDU PIVA, který museli donést
po vyznačené dráze až do cíle!
Nicméně i s tímto problémem se
všichni poprali statečně. Někteří
se, pravda, doslova střemhlav vr-

hali se sudem v rukou do cíle, ale
nikomu se nic nestalo a všichni to
zvládli.
Třetí soutěž byla letos poprvé
– PYRAMIDA z velkých balíků
slámy (kulatých). Každý musel
opět vypít pivo a překonat pyramidu a doběhnout do cíle. Někteří to se svým nasazením (nebo to
bylo vypitým pivem?) tak přeháněli, že doslova z té šestimetrové
výšky skákali rovnou na zem! Ale
všichni opět úspěšně.
Čtvrtá soutěž, opět novinka,
OPIČÍ DRÁHA, prověřila atletickou všestrannost soutěžících.
Rutinní vypití piva na startu už
nikoho nepřekvapilo, pak následoval hladký průjezd tunelem,
přeskok přes hasičskou stěnu
a na závěr skok do výšky přes
tyčku ve výšce 120 cm a sprint
do cíle. To, co jste mohli vidět při
překonávání jednotlivých překážek, to nejde ani slovy popsat.
A na závěrečnou, vrcholnou
disciplínu MOTÁK se všichni
těšili celý rok – tedy kromě soutěžících. Ti už tady sotva motali
nohama! Ale všichni to dali.
Toto klání není úplně o vítězství. Tady jde hlavně o setkání
a o zábavu, takže všichni, kteří to
zvládli, si zaslouží uznání a oceně-

ní, pouze tato třetice v pořadí: 1.
Bobin Vrablík 2. Jarda Šimůnek,
3. Pavel Kaplan to zvládla o něco
málo rychleji!
V momentě, kdy končily soutěže, tak už drahnou chvíli na pódiu
před úřadem vyhrávalo Banjo
Trio, pak na pódium nastoupily
Lety Mimo a celý večírek zakončila partička Five O’clock Tea.
Byla to důstojná party, a dokonce
i afterparty proběhla, ale o tom se
asi už nemá psát!

Za kulturní komisi obce Rudník
sepsal Pavel Kaplan

ČARODĚJNICE BYLY VŠUDE
Je potěšitelné, že nejen oficiální
struktury se v obci starají o společenské vyžití nejen místních
obyvatel, ale i chalupářů. Pálení
čarodějnic tak neproběhlo jen
u obecního úřadu a v rodinných
kruzích na soukromých zahradách, ale i veřejně pro obyvatele
odlehlejších částí obce.
V Javorníku se o to postarali
tamní dobrovolní hasiči. Předem
připravili všechno potřebné, postavili hranici, vyzdobili májku
(tu rudnickou letos neukradli)
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Věřím, že si během odpoledne
a večera přišli všichni na své. Dobře se bavili, dobře se najedli, dobře
se napili a příští rok se to zopakuje.
Na závěr patří velký dík všem,
kteří se zapojili do příprav, hladkého průběhu a úklidu po této
již tradiční akci, kterou pořádala obec Rudník ve spolupráci
se spolkem Domov.

a zařídili všechno pro zahnání
hladu a žízně návštěvníků. V poslední dubnový den zmobilizovali
svůj autopark, postavili stany –
prodejní i ten pro návštěvníky –
a už jen čekali na příchozí. A že
jich nebylo málo!
O něco skromnější, nikoli však
bezvýznamnou akci uspořádalo
formující se sdružení Osada Janovice. Charakter sousedského
setkání dodal pálení čarodějnic tu
pravou atmosféru a bavily se děti
i dospělí.
Pavel Voňka
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ZŠ A MŠ RUDNÍK
PŘEHLED AKCÍ VE 4. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2015–2016
14. 3. – 23. 5. 2016 Kurz plavání pro 1. , 2. třídu a MŠ v Jilemnici
14. 3. 2016 Účast na okresní m kole v recitaci „Dětská scéna“
v Trutnově pro I. a II. kategorii
15. 3. 2016 Účast na okresní m kole v recitaci „Dětská scéna“
v Trutnově pro III. a IV. kategorii
22. 3. 2016 Účast na okresní m kole ve zpěvu v Trutnově pro I.
a II. kategorii
23. 3. 2016 Účast na okresní m kole ve zpěvu v Trutnově pro III.
a IV. kategorii
13. 4. 2016 Hrabání bolkovských luk ve spolupráci s KRNAP
v rámci Dne Země pro 6. a 9. třídu
21. 4. 2016 Exkurze do Zoo a Botanické zahrady Praha
pro 6. –9. třídu v rámci Dne Země
21. 4. 2016 Naučný program ke Dni Země ve středisku Sever
v Horním Maršové pro 1. , 4. a 5. třídu
22. 4. 2016 Pasování prvňáčků na čtenáře v rámci projektového
dne „Den s knihou“
26. 4. 2016 Exkurze 4. a 5. třídy do Prahy
29. 4. 2016 Naučný program ke Dni Země ve středisku Sever
v Horním Maršové pro 2. a 3. třídu
10. 5. 2016 Účast reprezentantů školy na atletických závodech
„Pohár rozhlasu“ ve Vrchlabí
11. 5. 2016 Povinné testování MŠMT v oblasti sociální
gramotnosti pro 6. třídu
12. 5. 2016 Zkušební testování přijímacích zkoušek Scio pro 8.
třídu
17. 5. 2016 Koncert pěveckého sboru při ZŠ a MŠ Rudník pro
rodiče v budově školy
24. 5. 2016 Výlet 1. , 2. a 3. třídy do Zoo Dvůr Králové nad Labem
25. 5. 2016 Focení tříd
1. 6. 2016 Představení pohádky „S čerty nejsou žerty“ pro žáky
ZŠ a pro rodiče
2. 6. 2016 Představení pohádky „S čerty nejsou žerty“ pro děti
z okolních MŠ
3. 6. 2016 Branný den se zaměřením na bezpečnost dopravy pro
žáky I. stupně ve spolupráci s DDM Hostinné
6. 6. 2016 Výlet 1. třídy na Pomezní Boudy
13. 6. 2016 Představení historické skupiny Pernštejni s názvem
„Renesanční vojenství“pro 4. –9. třídu
14. 6. 2016 Návštěva divadelního představení „Škola pro
ženy“v Klicperově divadle v Hradci Králové pro žáky
7. –9. třídy
16. 6. 2016 Výlet 4. , 6. a 7. třídy do Liberce
17. 6. 2016 Výlet 5. a 8. třídy do Liberce
20. –23. 6. 2016 Cyklistický kurz pro žáky 7. –9. třídy v okolí
Rudníku
21. 6. 2016 Exkurze 7. a 9. třídy do Zoo Dvůr Králové nad Labem
23. –24. 6. 2016 Výlet 9. třídy do Jinolic
27. 6. 2016 Exkurze 9. třídy do Pivovaru Nová Paka
28. 6. 2016 Sportovní den na koupališti Sejfy u Mladých Buků
pro žáky II. stupně
29. 6. 2016 Slavnostní vydávání vysvědčení 9. třídě
30. 6. 2016 Slavnostní vydávání vysvědčení 1. –8. třídě
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S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Vy, kteří jste se přišli 1. června
podívat na sál OÚ Rudník, určitě
potvrdíte, že předvedená pohádka byla milým a špičkově pojatým
vystoupením žáků školy. Několikatýdenní trénování dětí, které
se k hereckým výkonům doslova
vybičovaly, opět ukázalo, že trpělivá a cílevědomá činnost vede
k úspěchu. Počáteční rozpaky,
časté střídání kostýmů a zapojení
pěti tříd žáků, to si vybaví učitelky
i děti ještě dlouho. Určitě nejvíc
třída pátá s paní učitelkou Dikorasovou. K umocnění skvělého
zážitku přispívají i perfektní kulisy vyrobené Mírou Sedláčkem
a doprovodná hudba sestříhaná
Ondrou Junkem. Letos nám vystoupení zaznamenávali hned
dva lidé – obětavá rudnická fotografka Anděla Veselá a pan Junek
z Hostinného, jehož DVD si můžete ve škole zakoupit.
Herecké obsazení:
Brož Matěj – voják
Drefková Eliška – babička
Ducháč Matěj – správce
Hofmanová Karolína – princezna
Adélka
Hofmanová Markéta – vypravěč
Ježková Lenka – mlynář Máchal
Jindrová Aneta – starý čert
Kordová Marie – čert, nejbohatší
princ, soused
Koritár Jan – voják
Lazák Jan – Vraník

Miča Vojtěch – voják
Novák Marek – hospodský
Patáčová Dominika – čert, soused
Pažoutová Pavla – čert, pomocník ze statku, Máchalova žena
Pavlíček Ondřej – generál
Puhlovská Tereza – Lucifer
Sekerková Petra – princezna Angelína
Sikora Filip – Petr Máchal
Stránská Kateřina – Dorota Máchalová
Šulc Michal – voják
Vrablík Jakub – voják
Zítková Natálie – kníže
kulisáci: Mladonický Kryštof,
Koderič Jakub, Rodr Matěj
Pracovní tvůrčí tým, který se postupně rozrůstal:
Kollárová Lenka, Dikorasová Simona, Tremer Vladimír, Jebavá
Jana, Ježková Hana, Hlavová Dagmar, Filipčíková Hana, Pavlíková
Marcela, Sekerková Petra, Čepková Jana, Miča René, Hofmanová
Monika, Stránská Hana, Grofová
Bohumila.
Dobrovolné vstupné, za které
všem moc děkujeme, poslouží k odměnění dětí a částečně
k úhradě zapůjčení kostýmů.
Alice Kuhn-Gaberová
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MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
NA ZÁCHRANCE VE VRCHLABÍ
Dne 16. 5. 2016 se mladí zdravotníci vydali na průzkum záchranné služby ve Vrchlabí. Navštívili ale úplně jiné místo než
v předchozích letech, jelikož základna záchranky se přemístila do
nové budovy, která je kompletně
v novém kabátu. Záchranáři obývají prostory společně s hasiči.
Děti vyrazily autobusem do
Vrchlabí, odkud pěšky došly na
záchrannou službu, kde si mohly prohlédnout všechny vozy

a jejich vybavení. Vyzkoušely si
pomůcky k ošetření zlomenin,
krční límce, vyprošťovací pomůcky, a dokonce i monitorovací vybavení. Cestou zpět se jim
dostalo drobného občerstvení
a vydaly se zpět autobusem do
Rudníku.
Všichni si výlet užili a doufají,
že se zase někdy budou moci do
takové blízkosti záchranářů podívat.
Ilona Koderičová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na pátek 22. 4. 2016 si 9. třída
pro naše prvňáčky připravila slavnostní pasování na čtenáře. Celá
akce probíhala ve školní jídelně
během 3. a 4. vyučovací hodiny.
Při vstupu do jídelny každý prvňáček dostal kartičku s názvem
zvířátka a posadil se na židličku.
Poté je Matěj Rodr pěkně přivítal
a následoval první úkol. Deváťáci
totiž byli převlečeni za zvířátka
a každý prvňáček si měl najít
to své podle kartičky. Všechna
zvířátka se podařilo najít – až na
jezevce, tam byla potřebná malá
nápověda. Po splnění úvodního
úkolu se děti rozmístily po 6 stanovištích, která jim 9. třída připravila. Děti byly předem rozděleny do šesti smíšených družstev
a každý věděl, u jakého stanoviště
začíná, takže vše probíhalo úplně hladce. Na každém stanovišti
čekal každé družstvo zajímavý
úkol. Děti doplňovaly chybějící

písmenka do slov, slova do vět
podle obrázků, luštily přesmyčky, tajenky, hledaly rozdíly mezi
2 obrázky. Na každé stanoviště
měly děti 10 minut, po zaznění
gongu se přesunuly k dalšímu
stolku. Opravdu všechno měli
naši deváťáci moc pěkně připravené, hezky s dětmi spolupracovali a dbali na prostřídání všech
dětí ve skupině. Náleží jim velká
pochvala. Na základě úspěšného
absolvování všech stanovišť byli
všichni prvňáčci pasováni na
„čtenáře“. Pasování prováděla
Zuzka Viťuková obří červenou
pastelkou. Děti dostaly diplom,
medaili, průkaz čtenáře a pan Turyna je – jakožto skutečné čtenáře – pozval do rudnické knihovny.
Všem prvňáčkům se celá akce
moc líbila a za to patří velké díky
našim šikovným deváťákům.
Dagmar Hlavová

Jaro jsme všichni přivítali s velkou radostí. Moc jsme se těšili na
hřejivé paprsky sluníčka, které
pro nás probouzely přírodu. S našimi jarními klíči jsme odemykali
oblíbená místa v lese, zahradu,
pastviny a Křížek. Jak se příroda
probouzela, společně jsme ji pozorovali a vyprávěli si o ní. Také
o zvířátkách a planetě Zemi.
Jaro nás navštívilo i s pohádkou divadla Úsměv. Pohádka plná
smíchu a písniček – Jaro s čápem
– děti pobavila i poučila o přírodě
a její ochraně.
Nezapomněli jsme ani na sportování. 26 dětí z naší školky se zúčastnilo předplaveckého výcviku
v bazénu v Jilemnici.
Všichni máme rádi své maminky, proto jim každoročně k svátku
vyrábíme dárečky a připravujeme
program. Naše nejmladší Berušky se při besídce proměnily v kočičky a předvedly maminkám pásmo veselých básniček, písniček
a tanečků motivovaných životem
zvířat. Besídka ve třídě Myšek
proběhla v rytmu jarních písniček
a tanečků. Nechyběly ani dojemné básničky vyjadřující lásku ma-

minkám a cvičení s říkankami.
Třída Sluníček připravila oslavu
netradiční. Společně s maminkami jsme se vypravili do přírody.
Děti měly připravené vystoupení
a v cíli cesty s maminkami plnily
úkoly motivované úvodní písničkou. Společné zpívání s kytarou
a opékání buřtíků zakončilo toto
příjemné odpoledne.
Velice rádi máme svátek dětí.
První týden v červnu si proto děti
užívají radosti a zábavy: loutkové představení Dračí pohádka,
pohádkové vystoupení kamarádů ze školy S čerty nejsou žerty
a vyvrcholením je jako obvykle
výlet. Sluníčka navštívila hájemství a Les království, kde si s panem lesníkem Lokvencem užila
zábavnou formou lesa a krásné
přírody, a Myšky a Berušky jely za
zvířátky do zoo ve Dvoře Králové.
Na konci června jsme se také
rozloučili s našimi budoucími školáky. Připravili jsme si společnou
akci pro rodiče a děti, která se jako
vždy setkala s velkým zájmem.
Hezké léto plné slunečných
a pohodových dnů přejí děti a zaměstnanci MŠ.

PIRÁTSKÁ ZKOUŠKA
A HONBA ZA POKLADEM
Ve středu 26. května si studentka Denisa, která byla ve školní
družině na praxi, připravila pro
děti zábavné odpoledne. Děti se
proměnily v piráty, ovšem nebylo to tak jednoduché. Nejprve
musely složit pirátské zkoušky.
Malí piráti se rozdělili do dvojic
a přesunuli se na školní pozemek,
kde byla rozmístěna stanoviště,
na kterých děti plnily různé úkoly.
Např. proplést se mezi provazy,
najít znaky pirátů, přejít přes úz-
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kou lávku, najít drahokamy, lovit
mušle. Po splnění zkoušek byly
pasovány na piráty. Poté dostaly
indicie v podobě nafocených obrázků a vydaly se hledat poklad,
který našly ukrytý v nedalekém lesíku. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší a nejrychlejší piráti a všichni
se společně pustili do sladkého
pokladu. Odpoledne jsme si báječně užili.
Lenka Kollárová, Petra Sekerková
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KRONIKA

LEHNICE 1241
V prvním letošním čísle RN
jsem psal o významné historické události 700. výročí narození českého krále
a římského císaře Karla IV.
V tomto vydání se rád zmíním o 775. výročí téměř neznámé, avšak stejně zajímavé historické události, jež se
dotýkala evropské civilizace,
a tím i našeho regionu. Uváděl jsem ji i v pověsti „O rytíři Heřmanovi“ a nyní z ní
cituji:
„Chladna a deště neustávaly. Rozlité potoky topily louky
v rozsáhlých kalužích, štítivé
bahno prosakovalo vlhkými
chatrčemi. Kdekdo naříkal.
A k tomu nová pohroma. Do
Uher vpadli Tataři. Hordy Batuchána! Plení, plení i severněji – polská knížectví. Je jich
prý víc než písku v moři. Kdo je
zastaví?
Horníci a sedláci z obou
stran Krkonoš (pozn. – tedy
zřejmě i z osady budoucích Heřmanových Sejfů) houfně opouštěli své dílo. V hraničních lesích
přikázal král Václav I. stavět
záseky, opevňovat hrady a sám
spěchal s českým vojskem
k polské Lehnici pomoci křesťanům. S ním i čeští páni, s ním
i vladyka Heřman se svými
many. Prokletí Tataříni! lál každý, komu na mysl přišli. Mnohé
hutě vyhasly, ustal pravidelný
tlukot hamrů, krajina ztichla,
jako by se zastavilo srdce živé
bytosti.
Aprílový čas. Bláto, sněhová
břečka, zem rozcupaná lidskými chodidly a kopyty koní,
puch, špína, zranění odporná
na pohled. Heřman přestává
vědět víc, než že seká, rubá,
stíná, bojuje. Se skupinkou
odvážlivců kryl ústup jednoho
z českých vojů, jehož hloučky
byly Tatary pobíjeny jak zvěř
v prudké štvanici… Devátý
den měsíce dubna roku 1241.
Tatarský válečný vichr se obracel, kroutil, vířil a ničil. Všude
ležela mrtvá těla křesťanů jak
kameny v lomu.“ Tolik citace.
Mongolská říše patřila
k největším v dějinách lidstva.
V době svého rozmachu ovládla výboji 22 % světové pevniny.
Ve 13. století tehdejší vítězné
tažení její třistatisícové armády
Ruskem směřovalo do Evropy.
V dubnu 1241 zvítězili u nedaleké slezské Lehnice. Rozprášili pruské křižáky, rozdrtili
rytířstvo vratislavského krále
Jindřicha II. Pobožného a jeho
samotného zabili. Prameny při-
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pomínají i účast českého krále
Václava I. Ten však sehrál zřejmě jinou roli, než mu připisuje
pověst. Vratislavskému králi
nepomohl. Na slezském území
prý vyčkával, jak střetnutí dopadne, a posléze se stáhl pouze
k ochraně českého příhraničí.
Jak příznačné pro českou nerozhodnost! Ve stejné době
Mongolové zvítězilii v druhé
bitvě, a to u uherské Mohi. Naplnili prý pět pytlů useknutými
pravými uchy pobitých vojáků.
Takový byl jejich válečný zvyk.
Cestu do Evropy měli otevřenou. A ta se strachy třásla. Jaké
však následovalo překvapení!
Zlatá horda Mongolů – krutých
dobyvatelů – do Evropy nemíří. Překvapivě se vrací zpátky
domů. Evropa je zachráněna.
KÝM?

Vysvětlení historiků je několik. Někteří uvádějí, že mongolští dobyvatelé přišli za ziskem,
za bohatstvím, ale v Evropě
zůstat nemínili. Jiní z badatelů
vidí důvod jejich návratu v nezdaru dobývat hrady a tvrze,
s čímž souvisel i pokles bojové
morálky. Jiní pak viděli nečekaný zlom v náhlé smrti tehdejšího vládce ohromné mongolské
říše Ogodeje chána. Jeho smrt
prý přiměla mongolské vojsko
k návratu kvůli očekávaným
násilným sporům o vladařské
křeslo.
NEJNOVĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ

Současní badatelé připisují
překvapivý návrat Mongolů
zpět do Asie zcela jinému důvodu – tehdejšímu extrémnímu
počasí. Trvalé přívalové deště
změnily maďarskou nížinu
v rozsáhlé bahnité pláně. Po
nich se mongolská armáda opírající se o rychlou jízdu malých
koníků pohybovala s velikými obtížemi. Tolikrát využitá
schopnost Mongolů dostatečně se vyznat v neznámé krajině,
pečlivě plánovat a uskutečňovat bojové akce, dokonale zpracovávat informace svých zvědů
přišla vniveč. Přírodní živel byl
mocnější. K němu se přidaly již
zmiňované neúspěchy při dobývání tvrzí a hradů, a Mongolové raději zmizeli přes Rusko
domů. Evropská civilizace tak
byla díky „generálu Bahno“
pro dobu příští zachráněna.
Pro dobu příští, a tedy i pro
dnešek.

PANSKÝ DVŮR
V JAVORNÍKU
Javorník – kdysi prosperující
obec se sedmi sty obyvateli, farní
správou, školou, špitálem, mnoha provozy i bohatým spolkovým
životem – se dodnes vzpamatovává z událostí následujících
po konci druhé světové války.
Jedním ze symbolů jeho zašlé
„slávy“ je vedle zdevastovaného
kostela nebo opuštěné školy také
panský dvůr č. p. 96, překvapující kolemjdoucí svou monumentalitou a připomínající někdejší
výsostnou roli zemědělství.
Poloha dvora v centru obce naproti kostelu, faře a škole není náhodná
a prozrazuje jeho důležité postavení
v rámci obce, a to již od jejího založení za středověké, tzv. velké nebo
také německé kolonizace. Dvůr byl
majetkem vlastníka panství a disponoval pozemky o rozloze cca 300 ha,
což představovalo zhruba třetinu
rozlohy obce. V úplných počátcích
jej měl v dědičném nájmu lokátor,
který pro vrchnost obec s názvem
Mohren zakládal – vyměřoval pozemky, usazoval kolonisty, dohlížel
na dodržování poddanských povinností, zkrátka organizoval její
život. Za Schwarzenbergů, kteří
Javorník a Heřmanovy Sejfy vlastnili v 18. století, v době rozkvětu
lnářství a podomáckého tkalcovství,
se dvůr soustředil mj. na pěstování
a zpracování lnu. Ovšem největšího
rozvoje, jak stavebního, tak hospodářského, dosáhl „Meierhof“ za
rodiny Klugů (1880–1945). Jeho
velkorysou podobu i vzornou upravenost okolních pozemků přibližuje
dobová pohlednice. O vlastní zemědělské produkci nás zpravuje krajanská publikace Mohren – verlorene Heimat. Pěstovalo se především
žito, pšenice, oves, ječmen, hrách,
brambory, krmná řepa a len. Pšenice a ječmen se dovážely do rodinného pivovaru v Heřmanových Sejfech. Těžištěm živočišné výroby byl
chov hovězího dobytka. V roce 1925

čítal 50 krav, 12 býků, 8 jalovic a 28
telat, dále se zde chovalo 16 koní
(vedle tažných volů sloužili především k práci na poli), 35 prasat
a 120 slepic. Odbytištěm pro mléčné produkty bylo zejména Hostinné, mléko se dodávalo i do Janských
Lázní. Součástí panského dvora byl
také lesní revír o rozloze cca 214 ha.
O počtu zaměstnanců a každodenním provozu podniku kniha mlčí.
Zmiňuje pouze významné správce
dvora, mezi nimi zejména Reinholda Patzaka, který dvoru správcoval
dlouhých 35 let (1904–1939; bydlel v sousedním domě č. p. 93, dnes
Sukovi), a Otto Weisse, který v roce
1945 předával dvůr do české správy
a v nově založeném Velkostatku Javorník pracoval jako traktorista do
svého odsunu v srpnu 1946. V regionu uznávaným hospodářským
odborníkem byl také majitel panství
Hugo Kluge (* 1941). Ten vystudoval vysokou školu zemědělskou, stál
u zrodu javornického Pastevního
spolku i Zemědělské okresní záložny v Hostinném, jejímž byl předsedou. Bydlel v Meierhofu a po něm
i jeho nástupce, syn Franz spolu
s matkou Marií. To vše svědčí o tom,
že dvůr měl v rámci panství výsadní
postavení. Doplňme ještě, že v heřmanosejfském katastru vlastnila rodina Klugů další dva dvory: „Schäferei“ (v sousedství Janovic) s cca
30 ha pastvin a „Mittelhof“ (č. p. 99,
„na Justici“, dnes nemovitá kulturní
památka) s cca 90 ha polí a luk. Současným vlastníkem javornického
dvora je společnost NERZ.
Olga Hájková, kronikářka
Javornický dvůr na počátku 20. století.
Čtvercová dispozice byla tvořena panským domem (vpravo dole) a hospodářskými budovami. Pode dvorem se rozkládal ovocný sad, nade dvorem louky a les,
zpřístupněné cestami lemovanými alejí.
Obraz harmonické venkovské krajiny,
poničené ve 2. polovině 20. století.

Stanislav Wajsar
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ZRESTAUROVANÉ KŘÍŽKY
1

a její autor je neznámý. Byla
vytvořena a vztyčena pravděpodobně v první polovině 19. století zdejší vrchností. Památka je
zasvěcena sv. Janovi Nepomuckému. Památka se nachází na
volně přístupném místě v obci
Rudník, ve svažitém terénu sousedícím s místní komunikací
ve směru na obec Fořt. Jedná
se o pískovcovou vertikální
památku skládající se celkem
z pěti na sebe navazujících částí –
základu, podstavce, pilíře, římsy
a vrcholové plastiky sv. Jana Nepomuckého. Základ památky byl
vrcholově zastíněn, byl zakryt
nánosem organických vrstev zeminy a travních porostů. Vrchol
celé památky tvořila původně
figurální kamenná plastika sv.
Jana Nepomuckého o přibližné
výšce cca 100 až 140 cm. Plastika představovala stojící postavu
staršího muže v kněžském hábitu, držícího v horních končetinách kříž se zobrazením ukřižovaného Ježíše Krista. Zpracování
plastiky bylo dle dochované do-

PÍSKOVCOVÝ KŘÍŽ
U KOSTELA SV. MARTINA
V JAVORNÍKU

Pozdně barokní památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného
pískovce a její autor je neznámý.
Byla vytvořena z popudu místních
(javornických) dobrodinců a vztyčena 30. srpna 1793. Památka je
umístěna na volně přístupném
prostranství, mírně vpravo od přístupové cesty vedoucí ke kostelu
zasvěcenému sv. Martinovi, před
hřbitovní zdí. Jedná se o pískovcovou vertikální památku skládající
se celkem z pěti na sebe navazujících částí – základové části s přístupovými schodnicemi, podstavce, pilíře, římsy a kříže nesoucího
figurální plastiku ukřižovaného
Ježíše Krista. Celkové náklady na
restaurování díla činily 66 000 Kč.
2

PODSTAVEC SOCHY
SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce

Financováno z dotace ve výši
70 % z prostředků ministerstva
pro místní rozvoj z programu
Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2015 – dotační titul č. 4.
Restaurátorské práce provedla
firma Kamenictví Karel Sobotka,
Dvůr Králové nad Labem.

kumentace detailní a realistické.
Plastika se do dnešních dní nedochovala. Celkové náklady na
restaurování díla byly 91 000 Kč.
3

KLUGŮV KŘÍŽ

Památka je tvořena ze světlého jemnozrnného pískovce.
Byla vztyčena nákladem zbožného obyvatele z Heřmanových
Sejfů Johana Adama Klugeho v roce 1845 a její autor je
neznámý. Pískovcový kříž je
umístěn vpravo, vedle dnes
již zaniklé cesty vedoucí ke
stávající budově školy, v ostrém
svahovém převýšení. Jedná
se o pískovcovou vertikální
památku skládající se celkem
z pěti částí – základu, podstavce,
pilíře, římsy a vrcholem památky je čelně umístěný pískovcový
kříž, na kterém byla původně
umístěna plastika ukřižovaného
Ježíše Krista o výšce 90 cm. Ta
byla pravděpodobně vytvořena
z litiny či jiného železného materiálu a upevněna na kříž po-

mocí čepu v oblasti zad plastiky.
Celkové náklady na restaurování
díla činily 84 000 Kč.
4

Kamenná památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného
pískovce a vrcholový kříž je odlit
ze železné litiny. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem
místních dobrodinců z Heřmanových Sejfů Johanna a Marie Rückerových v roce 1872. Celkové
náklady na restaurování díla byly
79 000 Kč.
Martina Poláková

1

2

3

4
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NOVÝ VÁLEČNÝ POMNÍK
Od soboty 2. července 2016 má
Rudník opět pomník věnovaný
obětem 1. světové války. A ne ledajaký. Zrcadlí se v něm jeho pohnutý osud: postaven byl v roce
1934, po roce 1945 byl zbourán
a v roce 2013 byla středová část
pomníku s nápisem Gewidmet
unseren Heimatsöhnen (Věnováno našim synům) objevena při
odklízení následků povodně za
obecním úřadem. Tu zakomponoval autor nového pomníku Petr
Beneš do jeho středu v autentickém omláceném stavu a zvýraznil jej olemováním zlatou lištou.
Další části pomníku jsou nové
a vycházejí z tvarosloví pomníku
původního. Jen nápisové desky
se jmény padlých a nezvěstných
jsou původní. Roky čekaly na
svou obnovu a znovuvystavení
v hrobce rodiny Kluge na místním hřbitově.
Slavnostní odpoledne, jehož
vrcholem bylo odhalení nového pomníku, začalo mší svatou
v kostele sv. Václava. Z kůru zněly po dlouhé době opět varhany
a hlasy chrámových sborů z Horní Branné a Jilemnice. Poté se
zúčastnění přesunuli k bývalému
pivovaru, před nímž je pomník
umístěn na místě pomníku původního. Jeho odhalení přihlíželo
přes sto zájemců. Zazněly proslovy z úst místostarosty obce Jiřího

Stuchlíka, zástupce německých
krajanů Theodora F. Müllera
a kamenosochaře Petra Beneše.
Jedno měly společné – přání, aby
pomník již žádné krušné časy
nezažil. Památka „synů“, kteří
rukovali po boku Čechů za císaře pána a hrob našli na bojištích
v Rusku, Itálii nebo Francii, pak
byla uctěna položením květin.
Slavnostní odpoledne bylo zakončeno společným posezením
při muzice v penzionu Heřman.
V upomínku na tento den vydala obec Rudník letáček o historii
a současnosti pomníku, který
byl k dispozici nejen účastníkům
slavnosti, ale je i dalším zájemcům, a to na obecním úřadu.
Znovuvztyčení pomníku by nebylo možné bez dobré součinnosti
s německými krajany a bez přispění Česko-německého fondu
budoucnosti, kteří se spolu s obcí
Rudník a místními občany na
financování pomníku podíleli.
Děkujeme. Rudník je zase o něco
krásnější a zajímavější.
Olga Hájková
koordinátorka projektu
Foto Pavel Voňka

HASIČI RUDNÍK-ARNULTOVICE, JAK JE NEZNÁTE
Už v úvodu tohoto
článku bych chtěl poděkovat za možnost uvést
a popsat činnost výjezdové skupiny JPOIII
Rudník-Arnultovice. Aby se dobře
začínalo s popisem, vrátím se na
počátek nového roku, a tím osvětlím činnost v tomto období, kdy se
zaměřujeme na svěřenou výstroj
a výzbroj a techniku, která potřebuje pravidelnou kontrolu pro svoji
dobrou akceschopnost. Hlavně
v zimním období se provádějí opravy, které si vyžadují delší čas při
opravách a údržbě, aby byla technika připravena na leckdy náročné
operace při technických pomocích
nebo při výjezdu při vyhlášení poplachu. Také v tomto období dochází k plánování školení pro celou
jednotku nebo kurzů v Ústřední
hasičské škole v Bílých Poličanech. Letošní rok nás čekal kurz
dýchací techniky, strojníků a velitelů a v neposlední řadě se plánovalo prověřovací cvičení jednotky
JPOIII Rudník-Arnultovice. I když
jsou v tomto období vrata garáže,
kde jsou výzbroj, výstroj a technika
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uloženy, uzavřena, stále se každý
víkend, každý volný čas věnuje
k popsané údržbě a opravám.
Jak už jsem nakousl, v měsíci
únoru proběhlo prověřovací cvičení jednotky JPOIII dle schváleného scénáře na cvičišti psů u Avonu Rudník a po likvidaci požáru
cvičený pes určil látku, která byla
použita při zakládání požáru. Cvičení bylo náročné na délku sestavovaného vedení k požáru a dalšího vedení k doplňování vody do
cisterny. Tohoto cvičení se zúčastnilo čtrnáct členů jednotky JPOIII
a technika CAS 25, Gazelle a PS8. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Vladislavu Taclíkovi
za natočení videa pomocí dronu
a dalším za videa a fotky, které
nám pomohly vidět toto cvičení
i z pohledu člověka, který není přímo součástí akce hasičů. A hlavně
panu Michalu Šindelářovi, který
umožnil toto cvičení uskutečnit.
Mezi ním a hasiči došlo k dohodě
o spolupráci na dalších cvičeních.
Při dobře nastartované činnosti
jednotky nás zastihla rána, když
v březnu v ranních hodinách se

nám roztrhl článek pomyslného
řetězu nejenom JPO III, ale i SDH,
protože nás navždy opustil velitel
jednotky pan Bohumil Martínek,
náš Boban. Smutek nás provázel
až do pohřbu. Tato bolest zůstává i nadále, zanechal po sobě kus
dobré práce, se kterou se setkáváme v zázemí JPOIII. S touto bolestí se musíme srovnat a pokračovat
a pomáhat tam, kde je potřeba,
a proto v ÚHŠ v Bílých Poličanech
prošlo osm členů kurzem dýchací
techniky, protože naše CAS je touto technikou vybavena, tři strojníci a dva velitelé. Výuka a závěrečné zkoušky proběhly s úspěchem
a členové se zapojili do činnosti
jednotky. Dýchací technika stejně
jako členové prochází kontrolami
a revizemi v ÚHŠ v Bílých Poličanech – pro jejich bezpečnost
a hlavně bezpečnost obsluhy, která je v zakouřeném prostředí na
tomto zařízení závislá.
Dalším velkým krokem byla výměna pneu na CAS 25 v Osnadu
v Hostinném a musím také zmínit dobrou spolupráci při opravách na naší cisterně v Transpedu

v Hostinném, kde nám ji udržují
v chodu. Další úspěch byl při
opravě PPS-12, na níž byla provedena generální oprava čerpadla. Po tolika letech používání už
to bylo potřeba a v opravách se
bude pokračovat. Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za trpělivost s našimi požadavky. Určitě
jsou rádi, že nás tu mají.
Když se ohlédnu za naší činností od začátku roku, můžeme
a máme o čem hovořit: technická
pomoc – čištění propustí, kanálových zemních odvodů dešťové
vody, čištění silnice, doprovod
průvodů, kropení tratě při motocyklových závodech... A když se
podívám dopředu, byl bych rád,
kdybychom mohli být prospěšní
našim obyvatelům při odstraňování vos a sršní (to bude ještě
v jednání). Dalo by se ještě hodně
popisovat a psát o výjezdové jednotce JPOIII Rudník-Arnultovice, ale věřím, že příště bude možnost pár řádků zase napsat, nebo
ještě lépe popsat, co se podařilo.
Petr Birtus, zást. velitele JPO III
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FOTBALOVÉ ÚČTOVÁNÍ
Sezona 2015/2016
skončila a přichází
čas hodnocení. Ke
spokojenosti je daleko
jako od jedné branky
ke druhé. V mistrovských soutěžích kraje či okresu
jsme měli celkem čtyři zástupce.
Začneme od těch nejmenších, od
přípravky, a přes žáky a dorost se
dostaneme až k dospělým. Před
rokem řešil výbor fotbalového
klubu TJ Rudník dvě základní
otázky. Jestli přihlásit přípravku
a do které kategorie zařadit žáky.
Rozhodl se pro náročnější variantu pro výkonnost i lidi.
Přípravka začíná pravidelně od
nuly. Funkcionáři musí přesvědčit
sami sebe, rodiče i malé hráče. Je
to něco jako mateřská školka, někdy i s brekem. Začátky jsou těžké
podobně jako míč. Nedá se mluvit
o sestavě, natož o nějaké taktice.
Dostáváme pěkné nakládačky, ale
s postupujícím časem je vidět určitý pokrok. Jen se nenechat otrávit.
Pak zákonitě přijde první gól, první

bod, první vítězství – a radost. To
se musí vidět na vlastní oči. O víkendech na zápasech, přes týden
na tréninku. Dneska s uspokojením říkáme, že máme v přípravce
na dvě mužstva. Mají dobré zázemí. Kvalitní podmínky i vybavení,
ale hlavní jsou lidé kolem. Vyjmenovat je znamená na prvním místě poděkovat. Od začátku Michal
Jindřišek, později Jan Štemberka
a také Jaroslav Kobr. V této mládežnické rovině platí jediná zásada – při normálním vývoji věcí se
musíte jen zlepšovat, samozřejmě
soupeři rovněž. A první krok byl
v právě končící sezoně udělán.
V případě žáků byla otázka, zda
je přihlásit do kategorie mladších,
či starších. Musíte brát v úvahu
kvalitu, sílu kádru a věkové složení, zabezpečení, perspektivu v dorostu apod. Nakonec se činovníci
shodli na „velkém“ fotbale – rozměry hřiště a 10 + 1 hráčů s vědomím, že začátky budou velice
těžké. V žákovském věku je znát
každý rok, každá zkušenost a vět-

ARNULTOVICKÝ POHÁR 2016
Dne 2. 7. 2016 se
konal druhý ročník
Arnultovického poháru v požárním útoku.
Soutěž je zajímavá tím, že se běží
na dvě kola a na dvě základny. Při
za ml. děti družstva:
Horní Lánov
Arnultovice (domací)
Horní Kalná
za st. děti:
Čermná
Bernartice
Horní Kalná
Horní Lánov
za ženy:
Klášterská Lhota
Arnultovice
Horní Kalná
Horní Lánov

3. místo
2. místo
1. místo
4. místo
3. místo
2. místo
1. místo
4. místo
3. místo
2. místo
1. místo

hodnocení se počítá jen lepší čas.
Touto cestou děkujeme všem, kteří
nás na této akci podpořili, a to buď
zázemím, či samotnou návštěvou
a fanděním. Ceny pro vítěze zakoupila obec Rudník, firma Dřevo
na topení p. Mádleho a SDH Arnultovice.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice

za muže:
Horní Kalná
Arnultovice A
Javorník
Arnultovice B
Horní Lánov
Čermná
Klášterská Lhota
Bernartice
za starou gardu:
Arnultovice muži st.
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8. místo
7. místo
6. místo
5. místo
4. místo
3. místo
2. místo
1. místo
1. místo

šinu týmu tvořili mladí fotbalisté
přímo z přípravky, což se muselo
odrazit na výsledcích. Neměli
jsme hráče, který by sám rozhodl
(jako v nedávných letech). Soupeři nám dávali deset branek i více,
my stěží jednu čestnou. Remíza
a bod se Studencem byly něco
jako polití živou vodou – počkejte po prázdninách. Z věkových
důvodů odcházejí jen asi tři hráči… Realizační tým by potřeboval
posílit. Na Michala Parasiče (se
Stránským) je toho až dost.
Samostatnou kapitolu tvoří celek dorostu. Silné ročníky kluků,
kteří spolu hrají od žáků, velice
zkušené vedení (Milan Hák, Pavel Gašpar, Juraj Sucháň). Měli
ty nejvyšší cíle – snad první místo
v tabulce, určitě postup do finálové skupiny. Jenže… mezi patnácti a osmnácti se životní priority
mění a sportovní kvalita neroste
sama od sebe. Škola, učení, jiný
režim, dilema trénink, nebo zábava. Přidala se dlouhodobá zranění
opor, posily nesplnily očekávání,
výpomoci A mužstvu a to všechno
v součtu přineslo neúspěchy v rozhodujících duelech (Kopidlno,
Třemešná, Borohrádek). Tabulka
mistrovské soutěže se brzy rozdělila, výhry nad celky slabší poloviny
nic neřešily. Nejedná se v žádném
případě o konec světa, drtivá většina fotbalistů může na podzim v dorostu pokračovat, do týmu jsou

postupně zapojováni i nejlepší ze
žáků, pro které je to velká škola.
To nejlepší (?) na konec, dospělí v I. B třídě. Je zbytečné psát
áčko, protože béčko nemáme. Po
dramatickém podzimu jsme postoupili do boje o postup, ale brzy
jsme se nevalnými výkony vyřadili ze špičky a dohrávali jakoby
z povinnosti. Nejen z kabiny bylo
slyšet, že se nic neděje, že o nic nejde. Velký omyl, v každém utkání
o něco jde. Určitě o body, o partu,
o fanoušky, sponzory, zhodnocení práce výboru, vedení mužstva
(Miroslav Housa, Jaroslav Čáp,
Pavel Cerman), zázemí, o Rudník. O všechno, co se v popěvcích provolává. Kádr se postupně
rozpadl, účast na trénincích byla
výsměchem, řídké výhry brala
veřejnost spíš jako malý zázrak.
Všichni vědí, že ideálem je sestava z místních hráčů, že trenér,
byť odkudkoliv, není všemocný,
že starší jsou potřeba a mladí injekcí. Vystřídali jsme tři brankáře
i lidi na jednotlivých postech, ale
všechno většinou z nouze, ne jako
řešení. Nebudeme situaci dramatizovat, ale připomeneme, že
fotbal dospělých (podle kterého
se měří úspěšnost daného sportu
v obci) je v Rudníku na křižovatce. S blížícím se výročím – 70 let
klubu v příštím roce – nepřehlédněme blikající červenou.
Václav Chadraba

TUŽME SE, A PLÁŠTĚ ZVLÁŠTĚ
Letošní, již třetí ročník Krkonošského Favorit srazu se
konal 7. května a přilákal zase
o něco víc ctitelů legendární
značky než loni.
Krakonoš vzal favority zřejmě
na milost. Po prvním ročníku,
kdy na účastníky Favorit srazu
seslal doslova psí počasí, jim letos už podruhé za sebou dopřál
a všechny mraky rozehnal.
Trasa výjezdu se oproti předchozím ročníkům nelišila. Od rudnické
klubovny TJ-Ski kolona zamířila na
náměstí v Hostinném, kde proběhlo už tradiční skupinové fotografování, přes Ameriku, Chotěvice,
Pilníkov a Staré Buky až na Dolce.
Až do Hostinného se kolona
udržovala víceméně pohromadě.
Po odjezdu z hostinského náměstí
se ale peloton začal trhat. Z různých důvodů, ať už to byla osobní
fyzická kondice cyklistů, nebo šlo
třeba o fotografování, se začaly
tvořit skupinky. K tomu se přidalo
i množství „objízdných“ tras, které
se buď vyhýbaly frekventovaným
komunikacím, nebo svým profilem byly pro jednotlivé účastníky
přitažlivější. Oba tyto faktory vedly

až ke komické situaci, kdy domnělá
vedoucí skupina zastavila v Pilníkově, aby počkala na zbytek pole
– jenže stále někdo chyběl. Po jednom mobilním telefonátu (jak to
dělaly předchozí generace, je vážně
záhada!) se zjistilo, že dotyční jsou
už dávno v cíli a dopřávají si zaslouženého odpočinku. Kompletní zbytek pelotonu tedy rovněž vyrazil na
závěrečnou etapu na Dolce. Tam
účastníci v poklidné a přátelské atmosféře doplnili energii a následovala cesta zpět. Někteří se rozhodli
pro odlišnou trasu přes Vlčice,
většina se ale vydala stejnou cestou
směrem na Hostinné.
Celá výprava se obešla bez závažnějších defektů, a hlavně bez
zranění. Přežili všichni.
Pavel Voňka
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob, popř.
zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Jan Hájek, Robin Černohorský.
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Emilie Havrdová, Jiřina Divišová, Jana Babolková, Jaroslav
Gajdoš.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI
Přiblížil se čas dovolených,
ve kterém mnohé rodiny čeká
cesta za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad.
Cestovní pas pro dítě do 15 let
pořídí rodiče za 100 Kč a doba
platnosti tohoto pasu je 5 let.

kem přímo při zpracování žádosti.
Pokud má dítě již platný občanský
průkaz nebo cestovní pas, může
se předložit místo rodného listu.
Pro vydání těchto dokladů je stanovena zákonná lhůta maximálně
30 dnů. V případě vycestování
v kratší době, než je tato lhůta, je
možnost požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Poplatek za takový
doklad pak bude činit 2000 Kč.
V případě, že budete cestovat
i s dítětem mimo Evropskou unii,
je nutné se informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Některé státy mimo Evropskou unii také vyžadují určitou
minimální platnost cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu. Většinou se jedná o dobu šesti měsíců.
Další podrobnosti lze zjistit
i na webu: www.mzv.cz v sekci
,,Cestujeme“.

Začátkem května oslavila své životní jubileum 94 let naše nejstarší
občanka paní Hana Brádlová. Přejeme hodně zdraví a ještě mnoho
krásných chvil strávených mezi nejbližšími.

KALENDÁŘ

SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2016
12.–14. 8.

50 let od založení
Rudnické rokle

20. 8.

Slavnostní předání ocenění úspěšným obcím v soutěži
Vesnice roku Královéhradeckého kraje

27. 8.

NOVA MOTOCROSS CUP

SMX racing team,
z.s. Rudník

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

První část začíná v 10:00 hod. před základní školou, druhá část
od 15:00 hod. až do noci, občerstvení a hudba opět zajištěny!
Bližší informace průběžně sledujte na www.rudnik.cz nebo
vývěskách. Pozvánky najdete včas ve schránkách...

pouštění draků,
opékání buřtů
a brambor

22. 10.

Halloween pro
děti

SDH Arnultovice

akce pro děti
v kulturním domě
Arnultovice

Přijďte podpořit zástupce obce při přebírání titulu
Vesnice roku 2016 Královéhradeckého kraje!

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

Dalším dokladem je občanský
průkaz. Je vydáván pro děti do
15 let, jeho cena je 50 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Lze s ním v současnosti vycestovat
do zemí Evropské unie a také do
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Albánie, Srbska, Švýcarska, Norska a na Island.
Cestovní pas nebo občanský
průkaz dítěti do 15 let vyřizuje
zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Při podání žádosti předloží zákonný
zástupce svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. Fotografie se
nepřikládá, je pořízena úřední-

Jana Janovská

POZOR, POZOR!
Obec Rudník vás zve na
slavnostní předání ocenění úspěšným obcím
v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje.

20. 8. 2016
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SMX racing team,
z.s. Rudník

celovíkendová akce
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