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50 LET RUDNICKÉ ROKLE
Sezona 2016 byla pro nás pořadatele náročná, a jak se později
ukázalo, hodně důležitá. Ano,
právě letos je to rovných 50
let od založení motokrosového areálu, který místní jezdci
v roce 1966 nazvali „Rudnická
rokle“. Možná tenkrát ani netušili, že se za pár let v Rudníku budou pořádat závody mistrovství ČSSR, a to opravdu na
vysoké úrovni.
Když se v 80. letech řeklo
„Rudnická rokle“, znamenalo to
svátek pro rudnické občany a pro
přespolní atraktivní podívanou.
Podařilo se zde vybudovat motokrosovou trať, pro jezdce hodně
náročnou a pro diváka velmi přehlednou, která každoročně přilákala tisíce diváků. Když si člověk
řekne 50 let, je to v lidském životě
opravdu dlouhá doba a člověk si
může říci, že už něco zažil. To bohužel nemůžeme říci o motokrosovém areálu v Rudníku, protože

ten vlastně zemřel po dvacetileté
slávě. Byla to opravdu velká škoda a nikdo tomu nechtěl uvěřit.
Nemá cenu řešit, jak a proč, ale
pro spoustu lidí v Rudníku to
byla opravdu rána a zásah do života. Není se čemu divit, protože
Jiří Puhlovský, Lubomír Štefan,
Karel Urban, Josef Hluchý, Milan Roudný, Milan a Jaroslav
Koderičovi, Ladislav Dymák, Milan Vlach, Ladislav Svoboda st.,
Ladislav Svoboda ml., Břetislav
Patočka, Jindřich Ladra, Zdeněk
Řehoř, Jiří Sogel st., manželé
Procházkovi, manželé Jirkalovi,
Ján Kollár, Luděk Jebavý, Michal
Štolfa, Stanislav Wajsar, Milan
Balogh st., manželé Tomanovi,
Josef Nedvídek, Rudolf Štemberka, Václav Jindra st., Milan Hák,
Vlastimil Petřík, Petr Traeger,
Miloš Dobiáš, Vladimír Srna, Helena Tůmová, Jiří Lupínek, Vladimír Vlasák ml., Vladimír Vlasák
st., Miroslav Stránský a pravděpodobně další 20 let pracovali,
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budovali, snili, a najednou byl
všemu konec. Poté se v Rudnické
rokli dařilo kopřivám, trnkám,
šípkům a osud rokle připomínal
pohádku o Šípkové Růžence. Nakonec vše dopadlo jako v pohádce
a po dlouhých 27 letech se Rudnickou rokli podařilo probudit.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Aniž byste o tom věděli, velkou
zásluhu na jejím znovuzrození
měl pan Jindřich Ladra, který se
dlouhá léta nemohl smířit s tím,
že se v Rudníku už tolik let nezávodí. Když jsme se přestěhovali
do staré školy a poprvé nastartovali motokrosovou motorku, pan
Ladra ožil, a tím to celé začalo.
Vzpomínali jsme na to, jaké to
dřív bylo a jaké by to zase mohlo
být, a když viděl naše nadšení,
nenechal nás už vydechnout. Celých 10 let v sobě živil myšlenku,
že se podaří to, v co už ani nevěřil.
Prvního závodu 21. září 2013 se

jako několik dalších bohužel už
nedožil. Pan Ladra v nás probudil
sen a já se svou rodinou a našimi
kamarády a nadšenci jsme ho
společně uskutečnili. A kdo jsou
ti kamarádi a nadšenci? Všichni
je znáte: Jára, Míra a Lucka Patočkovi, Láďa, Iva, Martin a Dan
Tomíčkovi, Soňa, Erika a Anetka
Malínské, Jiří Jebavý, Pavel Kněžourek, Dana, David a Filip Čápovi, David Kasal, Ondra a Milan
Taclíkovi, Jan a Adam Vaňkovi,
Martin a Jirka Žádní, Zdeněk
Ježek, Luděk Krůla, Radek Vašátko, Eva Lučanová, Zuzka
Vachková, Kája Talábová, Alena
Jerjeová, Radim Nossek, Jaroslava Sýkorová, členové SMX racing
teamu Rudník a další.
Snažil jsem se vyjmenovat co
nejvíc lidí, kteří v minulosti i současnosti prožili část svého života
v Rudnické rokli, protože si to
zaslouží, a těm, na které jsem zapomněl, se omlouvám.
pokračování na str. 14
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RADNICE

V

ážení přátelé, přicházíme za vámi s podzimním číslem Rudnických
novin. Pokud bych měl
přiblížit
dění v obci
od posledního vydání, bylo by
to asi takto:
V
létě
se pokračovalo na
opravách
mostů v Arnultovicích a odstraňovaly se
sesuvy strání. Tyto akce jsou
ještě stále pozůstatky z povodně v roce 2013 a vlastně se na
nic stále pokračuje do dnešních
dní. V současnosti se pracuje na
sesuvu u Rodrů naproti zdravotnímu středisku, začne se i u požární zbrojnice v Arnultovicích
a u Rudnické rokle. Intenzivně
se připravuje i totální rekonstrukce veřejného osvětlení v Arnultovicích spojená s kanalizací
a opravou silnice, kterou na příští rok plánuje Královéhradecký
kraj. V Arnultovicích se během
minulých měsíců podařilo postavit i novou od Kasnarů směrem k ovčínu. Pokračovali jsme
i na rekonstrukci veřejného
osvětlení v Terezíně a od paneláku okolo školy až k autobusové
zastávce pod školou. Výměny
za nová LED svítidla se dočká
i Bolkov, Javorník a Janovice.
V plném proudu je i příprava cyklostezky Rudník – Mladé Buky,
která bude navazovat na stávající cyklostezku z Vrchlabí přes
Lánov a Čistou dále na Trutnov.
V těchto dnech by měl být znám
zhotovitel projektové dokumentace. Léto bývá každoročně i ve
znamení údržby obecní zeleně.
Stejně jako v minulých letech
jsme si nevystačili pouze s obecní technikou a zaměstnanci, ale
museli jsme si najímat techniku
od různých soukromých subjektů a na základě smlouvy jsme
využili i pracovníky vyslané úřadem práce. Přes to všechno je to
vzhledem k rozlehlosti Rudníku
málo a tito pracovníci nemůžou
být všude. Velice proto děkuji všem, kteří nečekají, až obec
pozemky upraví, a posečou před
svým domem i obecní pozemek.
Během uplynulých měsíců se
v obci odehrála spousta kulturních i sportovních akcí. Tyto
akce byly hojně navštěvovány
a já vám za to děkuji. Je moc dobře, že kromě obce stále častěji
akce pořádají různé spolky, neboť přesně toto je smyslem venkovského života.
S přáním příjemně stráveného
podzimu
Aleš Maloch, starosta
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UKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY
1

VÝMĚNA VÝPLNÍ
STAVEBNÍCH OTVORŮ
V NEMOVITOSTECH
Č. P. 406 A 407

V posledním vydání RN jste
se záměrem stavebních prací
byli seznámeni. V červnu byla
uzavřena smlouva o dílo ve výši
538.349 Kč včetně DPH a následně započaly přípravy na jeho
realizaci. První na řadě byly prostory v naší základní škole č. p.
407, kde byl požadavek ohledně
termínu do 31. 7. Vstupní portál
budil respekt nejen svými rozměry, ale i komplikovanou demontáží od sluníčka zkřehlých
velkých skel, o čemž se na vlastní
kůži přesvědčili dva montážníci
firmy PROPLAST K, kteří to odnesli několika málo stehy. I toto
„krveprolití“  však stálo za to
a škola se může pyšnit krásnými
funkčními hliníkovými dveřmi
nejen u hlavního vstupu, ale
také do mateřské školy. Následně v polovině srpna se tato akce
rozjela v č. p. 406 v Terezíně,
kde tomuto domu dělaly ostudu
ještě původní dvě výlohy. Jejich
demontáž byla záležitostí spíše
zámečnickou než „oknařskou“,
protože ani rozřezání masivních
železných konstrukcí nebylo
právě standardní a nenáročné.
Jejich hmotnost nejvíce ocenili
členové TJ-Ski Rudník, kterým
byl šrot v rámci brigády věnován
a výtěžek z jeho prodeje bude
použit na provoz jejich klubovny. Po montáži nových prvků
bylo nutné provést ještě stavební
úpravy v interiérech a nyní chybí
již jen výmalba. Myslím, že i tato
část nemovitosti směrem k hlavní silnici dosti prokoukla a přispěje k jejímu lepšímu vzhledu.
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OPRAVY
A REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ

Vzhledem k nedočerpanému
rozpočtu na letošní rok jsme
provedli ještě teď na podzim
několik lokálních oprav komunikací. Ve většině případů šlo
o výspravu štěrkodrtí, případně frézovanou živicí, kterou se
nám podařilo získat za velice
výhodnou cenu. Mezi tyto úseky určitě patří komunikace na
Bolkově v zástavbě domů od Pecoldových směrem k Boháčkovým, kteří se dočkali větší a trvanlivější opravy, než tomu bylo
doposud. Největší akcí v tomto
roce bylo obnovení komunikace v Arnultovicích u Kasnarových, čímž budou vyřešeny
letité pozemkové a uživatelské
komplikace. Zhotovitel dodržel nejen termín dokončení do
15. 9., ale také cenu díla ve výši
889 083 Kč bez DPH dle položkového rozpočtu. Průběh této
realizace vzhledem k lokalitě
(kde se nemusely řešit např. dopravní omezení nebo střety sítí)
a také příznivému počasí byl
téměř bezproblémový. Zkolaudování tohoto úseku by mělo
být do konce října vyřízené.
Současně také probíhají projektové přípravy týkající se již několikrát zmiňované komunikace do rokle. Proběhlo již několik
jednání s vlastníky dotčených
pozemků, ze kterých máme
bohužel záporné dojmy. Naše
společná snaha s projektantem
něco zrekonstruovat a dát do
pořádku totiž naráží na neochotu obětovat např. několik okrasných keřů nebo kousků pozemků, a to z důvodu nutnosti

komunikaci dle platných norem
rozšířit. Požadavky stavebního
úřadu jsou však dány, a nám
tedy nezbývá než projednat
další varianty, což mělo proběhnout během října. Věřím, že do
konce roku bude hotová projektová dokumentace a následně
požádáno o stavební povolení.
O dalším průběhu příprav vás
tedy budeme informovat.
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REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
– ÚSEK OD BĚLIDLA
SMĚR TEREZÍN, ÚSEK
KOLEM ZŠ

Od minulého vydání RN bylo
pro dokončení této akce potřeba ještě demontovat původní
sloupy a doladit zemní práce,
což následně zhotovitel provedl. Předání tohoto díla bylo
uskutečněno dne 28. 7., čímž
zhotovitel dodržel termín daný
smlouvou o dílo. Velice příznivé
bylo konečné vyúčtování této
akce, když oproti nasmlouvané
částce 1 091 789 Kč bez DPH
došlo ještě k odečtu méněprací
o cca 116 tisíc korun. Hodnocení výsledku nechám na každém z vás, ale věřím v pozitivní
dojmy, jak se v obou úsecích podařilo „veřejko“ zrekonstruovat.
Nyní již připravujeme všechny
potřebné podklady pro kolaudaci na našem stavebním úřadu.
Ačkoliv nastalo již podzimní
období, máme v plánu ještě přes
dotační titul z SFŽP výměnu
cca 199 ks svítidel v ochranném
pásmu KRNAP, ale o tom více až
v příštím vydání.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o
jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje
První kontrola dle tohoto zákona musí být provedena do 31. 12. 2016 a poté prováděna vždy jednou
za dva kalendářní roky odborně způsobilou osobou, jejichž seznam naleznete například na na internetových
stránkách http://www.aptt.cz/ v záložce „kontroly kotlů“. Tento doklad pak může být vyžadován k předložení
úřadem obce s rozšířenou působnost, v našem případě MěÚ Vrchlabí. Případné nepředložení tohoto dokladu
je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné sankcionovat až do výše 20 000 Kč.
Dále upozorňujeme, že v lokálních topeništích je zakázáno spalovat chemicky ošetřené dřevo (dřevo
nalakované, dřevotřísky apod.), oleje nebo jakýkoliv jiný odpad.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ Rudník

PODĚKOVÁNÍ ZA HLASY
Moc vám všem děkuji za hlasy ve volbách do krajského zastupitelstva.
V Rudníku mě volilo 185 voličů a v rámci našeho kraje jsem dostal celkem 528 hlasů.
Ještě jednou děkuji. Aleš Maloch
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DOTAČNÍ OKÉNKO
STABILIZACE VYBRANÝCH SESUVŮ
PO POVODNI V ČERVNU 2013

Ministerstvo dopravy poskytlo obci
Rudník dotaci na obnovu mostů poškozených povodní v červnu 2013. Opraveny
byly mosty M-8 u Hronků v Arnultovicích,
M-9 u Horníků tamtéž, M-10 u Křičků rovněž v Arnultovicích a M-19 u pily Švehla
v Javorníku. Výše poskytnuté dotace byla
2 538 990 Kč. Celkové náklady na obnovu
mostů byly 3 901 005 Kč včetně DPH.
Stavba byla dodavateli předána řádně
a včas. Stavební práce na mostních objektech byly provedeny dle harmonogramu.
Projektová dokumentace k mostnímu
objektu M-19 byla zhotovena firmou OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, Vysoké
Mýto 566 01, IČ: 15030709.
V průběhu realizace stavby byly zjištěny chyby v projektové dokumentaci, na
základě které nebylo možné pokračovat
ve stavbě. Firma OPTIMA spol. s r.o. byla
vyzvána k odstranění chyb, komunikace
byla velmi špatná. Po zdlouhavém jednání
a připomínkování byly chyby v projektové
dokumentaci odstraněny. S opravou projektové dokumentace vznikly vícenáklady
dokončeného díla. Jedná se o větší výměru
základů stavby s ohledem na špatné geologické poměry v místě pravobřežní opěry.
OBNOVENÍ MOSTŮ
PO POVODNÍCH V ČERVNU 2013

Po ničivé povodni v červnu 2013 bylo
v obci Rudník poškozeno celkem 21 mostních objektů a pět přístupových lávek. Některé mosty byly opraveny okamžitě v rámci havarijního stavu. Rekonstrukce většiny
mostů nás zdržela kvůli nutnosti zhotovit
projektovou dokumentaci a vydání stavebního povolení. Nejdůležitějším úkolem
bylo hledání finančních prostředků.
K dnešnímu dni můžeme spokojeně
říct, že se nám povedlo opravit 19 mostních objektů a tři lávky.
Celkové náklady na obnovu mostních
objektů činily 16 232 534 Kč s DPH
Získané dotace z národních zdrojů a zdrojů Evropské unie činily 12 847 537 Kč.

Díky získané dotaci z ministerstva životního prostředí v rámci programu Likvidace škod po živelních pohromách byly započaty práce na asanaci vybraných sesuvů.
Staveniště bylo předáno 14. 3. 2016. Asanační práce provádí firma Ing. Pavel Landsperský. Celkové náklady jsou 5 272 628
Kč bez DPH. Asanováno je celkem 8 sesuvů. První sesuv č. 4 u Rychterů, na p. p. č
490/3, k. ú. Arnultovice, je již hotový, práce byly náročné, vesměs provedené ručně.
Sesunutá zemina byla odtěžena, svah byl
zajištěn protierozní rohoží a v patě svahu
byla vystavěna gabionová zeď.
V současné době jsou zahájené práce na
sesuvu č. 3 u Kracíkových na p. p. č. 491/3
v k. ú. Arnultovice, sesuvu č. 6 u pana Gažika, p. p. č. 376/3 v k. ú. Arnultovice, a sesuvu
č. 9 u Rodrových na p. p. č. 559 v k. ú. Rudník. Následovat bude sesuv č. 2 na p. p. č.
274/6 v k. ú. Arnultovice za hasičárnou, sesuv č. 8 na p. p. č. 2757/2 v k. ú. Rudník a sesuv č. 7 na p. p. č. 618 v k. ú. Rudník v rokli.
Jako poslední bude provedena asanace na
sesuvu č. 5 na p. p. č. 3712 v k. ú. Rudník
za garážemi v části Terezín. Při stabilizaci
sesuvů byla navržena následující opatření:
odvodnění svahů pomocí drenážních žeber
a svedením do vsakovacích studní, upevnění
trojrozměrné protierozní rohože a výstavba
ochranných gabionových zdí v patě svahu.
Projektové dokumentace jednotlivých sesuvů jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadě na majetkovém odboru. Fotodokumentace z akce bude průběžně zveřejňována na internetových stránkách obce Rudník.
Připravila Martina Poláková
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OTÁZEK PRO
KARLA BLAŽKA
Je to mistr myslivecké lorny. Guláš nebo žebírka z jeho kuchyně
neodmyslitelně patří téměř ke všem kulturním a společenským akcím, které v Rudníku probíhají, a nějaký ten
kousek ochutnal už snad každý. Zároveň je také předsedou mysliveckého spolku Janovice-Rudník.
1 Začneme zostra: Piješ myslivce?
Vypiju ho, ale moc si ho nevychutnám. V tuhle chvíli je
mým favoritem naše „barva zelená“. S citronem.
2 Je zvěřina tvoje oblíbená krmě, nebo je něco,
čemu před ní dáš přednost?
Pokrmy ze zvěřiny, když jsou dobře udělané, jsou luxusní. Je to lesní bio. Zvěř si umí vybrat, co sežere. Takže jo!
3 Teď už k té myslivosti. Co tě k ní přivedlo?
Táta, jak to tak bývá. Už tenkrát byl řadu let myslivcem
a vedl mě k ní. Potatil jsem se.
4 Když to srovnáš s původními ideály, jak myslivost
vnímáš teď?
Lov je pořád stejný, musí se dodržovat plán a důležité je
dodržovat mysliveckou etiku. O tom, že je s tím spojena
spousta práce, jsem věděl. Mým učitelem v začátcích
byl pan Kos. To byl můj patron a já jeho adept. O myslivosti mě toho naučil hodně.
5 Jak probíhá myslivecký rok?
Začínáme jarem, kdy končí přikrmování. V květnu probíhá odstřel srnců, prasata se střílejí celoročně. Navazuje odlov vysoké a srnčí holé. Přes léto je potřeba opravit posedy a vše, co je v revíru potřeba. V září se střílejí
kachny, pokud nějaké jsou, v listopadu přijde na řadu
drobná zvěř – zajíci, bažanti a podobně. A už v říjnu začíná přikrmování a běží to zase až do jara.
6 Zastavme se u toho přikrmování přes zimu. Může
veřejnost nějak přispět?
Každý člen má mít připraveno jadrné krmivo, kopřivy,
maliníky, žaludy, kaštany a kvalitní – to zdůrazňuji –
seno, také vozíme krmnou řepu. Léta letoucí vykupuju
kaštany a žaludy. Jeřabiny sbíráme sami. Největší průšvih ale je, když někdo neznalý přinese do krmelce pečivo. To není pro zvěř ideální. Raději by měli nosit jablka
nebo mrkve.
7 Co když narazíme na uhynulou srnu, zajíce
apod.? Máš nějaké doporučení?
Nikdo nezná příčinu úmrtí. Pokud je to do půl kilometru od silnice, je pravděpodobné, že je to následek srážky
s autem. Nikdy to ale nemůžete vědět jistě. Jakmile narazíte na uhynulý kus, u silnice i v hloubi lesa, obraťte se na
členy mysliveckého spolku, případně na obecní úřad.
8 Jak je to s pejskaři? Dělají vám v lese problémy?
Velký problém jsou psi volně puštění v lese nebo i na
přilehlých loukách. Zvěř potom nemá klid. V zimě se
třeba užene a pak to má následky. Chtěl bych pejskaře
poprosit, aby měli své miláčky na vodítku.
9 Jsou v Rudníku pytláci?
Nějaké náznaky tu byly, hlavně v minulosti. Samozřejmě nikdy nemůžu vědět, co znamenají ta auta u lesa.
I když to jsou v naprosté většině houbaři, pytláka vyloučit nemůžu. Ale doufám a pevně věřím, že ne.
10 Na závěr jedna o tvých snech: Zajel by sis na safari?
Na safari ne, tam je na mě moc teplo. Spíš tak někam na
sever, třeba na Sibiř na medvěda nebo na losa.
Ptal se Pavel Voňka
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PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE JAK DOPADLY VOLBY
K EVIDENCI TRŽEB
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2016

Územní pracoviště finančních
úřadů již vydávají přihlašovací
údaje k evidenci tržeb.
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že od
1. 9. 2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných
pro evidování tržeb.
Získání přihlašovacích údajů
je prvním a důležitým krokem
k evidenci tržeb. Je důležité, aby
podnikatelé nebo jejich zástupci nenechali podání žádosti na
poslední chvíli. Přestože jsou
územní pracoviště na vydávání
těchto údajů připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty
s blížícím se prosincem. Přijďte
tedy včas!
Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci tržeb
je možné podat pouze dvěma
způsoby, a to buď elektronicky,
prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím
přihlašovacích údajů do datové
schránky (tj. s ověřenou identitou
osoby způsobem, kterým se lze

přihlásit do její datové schránky),
nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu v době
úředních hodin (pondělí a středa 8:00–17:00 hod, v úterý a ve
čtvrtek 8:00–15:30 hod a v pátek
8:00–14:00 hodin).
Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či
zaslané prostřednictvím datové
schránky nejsou podporované
zákonem.
Od 1. 12. 2016 nastupuje první
fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé s NACE činností
ubytovací a stravovací služby (více
informací na www.etrzby.cz).
V působnosti Finančního úřadu
pro Královéhradecký kraj by mělo
v této první fázi začít evidovat cca
11 tisíc fyzických osob a cca 2 300
právnických osob. Za prvních čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji vydáno 190
přihlašovacích údajů.
Romana Barešová
tisková mluvčí FÚ
pro Královéhradecký kraj

VOLEBNÍ ÚČAST ZA OBEC RUDNÍK:

Voliči
v seznamu

Okrsek

Vydané
obálky

Volební
účast

Arnultovice

261

114

43,68 %

Základní škola

650

191

29,38 %

Heřman

277

110

39,71 %

DPS

516

176

34,11 %

1 704

591

34,68 %

Celkem
A JAK SE HLASOVALO…

50,08 % (celkem 292 hlasů)..........STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI
15,43 % (celkem 90 hlasů)...................................................ANO 2011
8,74 % (celkem 51 hlasů)..................Komunistická str. Čech a Moravy
7,37 % (celkem 43 hlasů)............................................................ČSSD
4,80 % (celkem 28 hlasů)....................... Koalice pro Královéhrad. kraj
4,28 % (celkem 25 hlasů)....................................... Koalice SPD a SPO
3,08 % (celkem 18 hlasů)..............................................................ODS
2,40 % (celkem 14 hlasů)......................... Koalice Piráti a SZ pro KHK
1,54 % (celkem 9 hlasů)........................................................... TOP 09
1,02 % (celkem 6 hlasů).................................Svobodní a Soukromníci
0,68 % (celkem 4 hlasy)............NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
0,17 % (celkem 1 hlas)......................... Volte Pr. Blok www.cibulka.net
0,17 % (celkem 1 hlas)......................................................NEZÁVISLÍ
0,17 % (celkem 1 hlas)............... SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
Zdroj: www.volby.cz

SLOVENŠTÍ STAROSTOVÉ SE ZAJÍMALI
O KRAJSKOU VESNICI ROKU
Starostové vpředu, uprostřed
i vzadu. Prostě celý autobus. Tři
desítky představitelů slovenských
obcí a měst se vydaly na zkušenou
k českým kolegům a při cestě po
republice nevynechaly ani letošní
vesnici roku Královéhradeckého
kraje. „Bylo to trochu narychlo,
ale výsledek je velmi dobrý. Slováci byli bezprostřední, veselí,
přitom se ale o dění u nás hodně
zajímali,“ spokojeně konstatoval
rudnický starosta Aleš Maloch.
Ten v jídelně pečovatelského
domu hostům vysvětlil strukturu
úřadu, představil obec, dosavadní dění i plány. A ty nejsou v Rudníku malé. „Nejpalčivější problém v naší hodně rozlehlé obci je
kanalizace. Připraveny máme dvě
etapy, první s investicí 54 milionů přijdou na řadu Arnultovice.
Chceme i nový přestupní autobusový terminál, plánujeme zateplování dalších budov, výstavbu
cyklostezky, rádi bychom, aby
obec před povodněmi chránily
takzvané suché poldry. Ty by měly
zachytit i stoletou vodu, odhadovaná cena je ale 170 milionů.
V Bolkově pak máme zanedbaný
4

evangelický kostel, který už je téměř nebezpečný, rádi bychom ho
alespoň zakonzervovali, nejlépe
dali trochu dohromady. Čekají
nás chodníky kolem frekventované hlavní silnice, multifunkční
hřiště a tak dále,“ nahlédl do seznamu Aleš Maloch.
Hodně se diskutovalo také
o počtech úředníků. „Máme jich
mnohem méně. Souvisí to především s obecními rozpočty, které
jsou u nás celkově o dost nižší,“
podotkl starosta Dušan Mydlo z obce Nemce. „Vyšší počet
úředníků však neznamená vyšší
byrokracii. Potřebujeme schopné lidi, kteří dokážou získat pro
obec peníze. Na našem příkladu
je vidět, že se to vyplatí. Z krajských, státních i unijních dotací
dokážeme získat desítky milionů
a realizovat věci, na které by rozpočet Rudníku nikdy nestačil,“
připomněl Aleš Maloch. „Nedovedu si dost dobře představit, jak
celou agendu zvládají, nehledě na
získávání dotačních peněz. Valí
se na nás čím dál víc byrokracie,
na Slovensku to určitě není jiné
a mít na úřadě dostatečný počet

kvalitních lidí je velkou výhodou,“ dodal tajemník rudnického
úřadu Jiří Jirásek.
„Jsme zhruba stejně velká obec
jako Rudník, co do rozlohy i počtu obyvatel. Mám ale v rozpočtu
k dispozici zhruba 650 tisíc eur
(17,7 milionu), což je proti vašim
26 milionům výrazně méně. A to
nás velmi limituje. Samozřejmě
bych byl rád, kdybych měl samostatný odbor na každou agendu,
ale nejde to a určitě je to na úkor

rozvoje. Vždyť náš jediný pracovník stavebního úřadu má na starosti ještě 14 okolních obcí,“ poznamenal Pavol Hric z obce Badín.
A jak vlastně k exkurzi slovenských starostů došlo? „Hodně do
Čech jezdím, i do Krkonoš a byl
jsem i v Rudníku. Sleduji také
soutěž Vesnice roku, a proto jsem
kolegy z banskobystrického regionu vzal sem,“ přiznal Dušan
Mydlo.
Aleš Vaníček
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ZMIZELÝ FRIESHOF
Po druhé světové
válce bylo zejména v okrajových
částech naší obce zlikvidováno
mnoho staveb včetně historicky
a architektonicky cenných objektů. Jedním z nich byl bezesporu
Frieshof – hospodářský dvůr
rodiny Friesů č. p. 180, který
patřil k nejstarším dochovaným
stavbám v Krkonoších. Díky své
výstavnosti a velikosti byl nepřehlédnutelnou stavbou údolí Bolkovského potoka. Rozkládal se
nedaleko evangelického kostela
výše proti proudu potoka za druhým mostkem vlevo na odbočce
do postranního údolí. Místu dnes
vévodí dvě mohutné lípy, za nimiž
stojí na místě někdejšího dvora
nenápadná novostavba.
Za zakladatele dvora je považován Hans Fries narozený roku
1599, k jehož jménu se jako k nejstaršímu dopátrali při tvorbě rodokmenu jeho potomci, a navíc
mu zřejmě náležejí iniciály H F
vytesané v kameni objeveném při
přestavbě topeniště v hlavní a nejstarší budově dvora. S posledním
hospodářem Walterem (1913–
1994), který dvůr opustil při odsunu v červnu 1945, Hanse spojuje
10 generací, během nichž byl Frieshof předáván z otce na syna.
Starobylý původ dvora evokovala sgrafitová výzdoba v jeho
průčelí hned vedle vstupní brány.
Druhou část průčelí tvořila štítová
strana hlavní budovy, jejíž kamenné přízemí sloužilo jako chlévy
a roubené patro s velkorysou světnicí a třemi komorami obývala
rodina hospodáře a děvečky. Na

jižní a východní straně dům obíhala pavlač, která zpřístupňovala
i rozlehlou půdu k ukládání sena
nad vstupní bránou a vedlejší hospodářskou budovou. Ve stejném
stylu, včetně pavlače, byla k hlavní
budově směrem do dvora přistavěna nová část se stájemi a prasečím chlívkem v přízemí a komorami pro čeledíny v patře. Zadní část
dvora zaujímala kolmo k hlavní
budově orientovaná stodola se
středovým průjezdem spojujícím
dvůr s přilehlými polnostmi. Zde
se nacházel až do roku 1910/11,
tedy do zavedení elektrické energie, koňmi poháněný žentour
k mletí obilí. Na jižní straně dvůr
pomyslně uzavírala zahrada.
Díky sepsaným vzpomínkám
posledního hospodáře Waltera
Friese víme, že Frieshof měl ve
své době jedno z nejmodernějších
hnojišť v obci, a dokonce dvě betonová sila k uskladnění obilí. Tyto
novoty zaváděl jeho otec Vinzenz
(1875–1944) poté co absolvoval
Odbornou zemědělskou školu
v Trutnově. Walterův dědeček,
také Vinzenz (1843–1916), vystavěl za dvorem velkou stodolu pro
vozy, která v době sklizně pojala
až 4 fůry sena nebo jetele. V jejím
sousedství stála malá roubenka,
kterou si jako výměnek postavil
v roce 1865 Walterův pradědeček
Franz, který mimochodem sázel
jako mladý ony dvě dodnes dochované lípy. V roce 1866 se chtěl do
výměnku nastěhovat, ale 29. června zemřel. A protože v těch dnech
zuřila v okolí prusko-rakouská
válka, místní muži se skrývali,

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážení návštěvníci knihovny, letní měsíce utekly jako voda a máme
tu zase podzim. Bohužel, jako každé prázdniny chodilo do knihovny
málo dětí. Je to škoda, v dětském
oddělení je spousta krásných knížek a školáci zde najdou tituly, které potřebují jako povinnou četbu
v novém školním roce. Opět na vás
čekají nové knihy z výměnného
fondu Městské knihovny Trutnov,
podívejte se do on-line katalogu naší
knihovny – www.knihovnarudnik.
webk.cz a http://online.mktrutnov.cz/rudnik.
Od listopadu knihovna nabízí novou službu svým starším
občanům, a to rozvážku knih
do domu. Pokud máte doma někoho, o kom víte, že by rád četl,
ale není schopný si pro knihy sám
zajít, volejte na číslo 702 292 414
a domluvíme se na dalším postupu.

Doufáme, že vás po skončení
všech podzimních zahradních
a polních prací v ještě větší míře
uvidíme v knihovně a popřípadě
nám přibudou i noví čtenáři.
Upozornění:
od 25. 10. 2016 (úterý) bude
dočasná změna půjčovní
doby (pouze tři dny v týdnu).
úterý............... 15.30–18.30
čtvrtek............. 13.30–18.30
pátek............... 13.00–15.00
Od 23. 11. 2016 (středa)
bude provoz knihovny opět
v původním rozsahu.
Využijte možnosti vyhledávání dokumentů v našem on-line
katalogu!
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Vaši knihovníci

aby nebyli odvedeni, a tak nebylo
v obci nikoho, kdo by ho odnesl na
hřbitov a pohřbil. Stalo se tak až
po několika dnech. O této a jiných
událostech z rodinné historie, ale
i o dějinách obce vyprávěla dětem, jak vzpomíná Walter Fries,
za zimních večerů jejich babička.
Prastará světnice Frieshofu byla
vůbec důležitým středobodem
v životě hermannseifských obyvatel. V době tvrdé rekatolizace
se v ní scházeli místní evangelíci
k tajným bohoslužbám. V mohutném stropním trámu, který měl
úctyhodné rozměry 50 x 40cm
a probíhal středem celé hlavní
budovy, byly vytesány dvě skrýše,
do nichž se schovávaly zakázané
modlitební knihy a zpěvníky. Na
pozemku Friesových, asi 300 metrů za dvorem, chráněná okolními
kopci před zraky nezvaných, se
nacházela přírodní modlitebna
tvořená do kruhu vysázenými
lípami, kde se odehrávaly tajné
bohoslužby mimo zimní období.

O významu Frieshofu svědčí nebývale velké množství dochovaného obrazového materiálu. Nejen
fotografií, ale také kreseb včetně
průřezu hlavní budovou a půdorysu dvora s popisem a rozměry jednotlivých místností. Vnitřní prostory dvora dokonce zachytil roku
1914 malíř Fritz Hartmann.
Když v roce 1967, poprvé od
konce války, navštívil Frieshof
Walter se svou ženou Elsou, našli jen rozpadající se stodolu pro
vozy a výměnek, samotný Frieshof už nikoli. Do dnešní doby přežily pouze zmiňované lípy a zbytky betonových sil. Zničenou přírodní evangelickou modlitebnu,
která roky sloužila k pořádání
táboráků, obnovil nedávno výsadbou nových lip spolek Přátelé
Bolkova. Frieshof už neobnoví
nikdo. Věříme však, že světlé
zítřky čekají torzo evangelického
kostela. Ale to už je jiný příběh.
Olga Hájková

VÝZVA
Vážení přátelé, obec Rudník připravuje novou
publikaci o Rudníku a shání do ní historické snímky
obce. Pokud máte nějaké své fotografie, pohlednice
nebo filmy týkající se historie Rudníku (Heřmanových
sejfů), budeme rádi, pokud nám je poskytnete
a pomůžete nám vytvořit unikátní publikaci o naší obci.
Náměty můžete zasílat na e-mail obec@rudnik.cz
nebo volejte na tel.: 606 121 904.

Neslyšeli jste poslední hlášení rozhlasu?
Nevadí. Zavolejte na číslo 732 827 395
a bude vám přehráno poslední hlášení.
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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Poslední sobotu v září nám
opět sv. Václav zařídil krásné
počasí, které přilákalo mnoho
návštěvníků na naše tradiční
Svatováclavské slavnosti.
A opět bylo o co stát. Pro první
příchozí zahrála kapela Podzvičinka. Pan Hannibal z Valdštejna
s chotí se ani tentokrát nezapomněli zastavit a spolu s panem
starostou zahájit zábavné odpoledne. Hostem na pódiu byla
také paní poslankyně Martina
Berdychová, která popřála Rudníku k vítězství v krajském kole
Vesnice roku 2016.
Slovo bylo poté předáno Slávku Šmídovi, který celou akci moderoval. Na pódiu se vystřídalo
mnoho kapel různých žánrů, na
své si zkrátka přišli všichni. Zahrály kapely Big Band Dvorský,
Saxy Baby, Špuntkvaně, Benjaming’s Clan a v neposlední řadě
legendární kapela Sto zvířat.
Velkým překvapením byl příjezd rudnických akvabel v limu-
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zíně a jejich následné ztvárnění
Labutího jezera, které nadchlo
zejména ženskou část publika.
Slavnosti ale nebyly jen o hudbě.
V chodbě obecního úřadu proběhla výtvarná soutěž žáků naší
školy. Děti se vyřádily na skákacích hradech, kolotoči nebo lanovce. Nechybělo ani malování
na obličej.
Nově se na slavnostech prezentovaly místní spolky, které
měly připravené různé soutěže
a vyrábění pro naše nejmenší
a také předvedly své kulinářské
umění. Své místo zde tradičně
zaujaly stánky s různými výrobky
a občerstvením. V DPS proběhla
tentokrát výstava dvou talentovaných malířek Markéty Lhotové
a Evy Dubské.
Děkujeme všem, kteří se na
slavnostech podíleli nebo se jen
přišli pobavit a strávit s námi příjemné odpoledne. Těšíme se na
příští rok.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková
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Více fotek a videa na www.anves.rajce.idnes.cz

SELSKÉ KLÁNÍ 2016
Kruh se uzavřel. Letošní Selské klání nás zaválo na poslední
putovní štaci, do Janovic. V příštím roce se opět vrátíme do míst,
kde jsme vše odstartovali. Tušíte
správně, sejdeme se v Javorníku.
Odpoledne jsme zahájili tradičním rozhovorem s jedním
z nejstarších občanů Janovic
panem Vladislavem Plichtou.
Letošní klání bylo i v mnohém
jiné než klání předešlá. Měli jsme
připravené perfektní zázemí na
hřišti u Kordů a spolu se spolkem
„Osada Janovice“ jsme vytvořili
funkční přípravný tým. Podařilo se nám i na zdánlivě malém

prostoru vykouzlit dostatek místa pro čtyři soutěžní disciplíny
– zatloukání hřebíku, zkrocení
elektrického býka, hod holínkou
a nošení vody. Zapůjčení elektrického býka do soutěže přilákalo
mnoho adrenalinu chtivých lidí,
což se odrazilo na startovních
listinách. Soutěžilo 16 mužů, 11
žen a rekordních 20 dětí.
Celkovou atmosféru slunného
a na září nezvykle teplého odpoledne dotvořil harmonikář Michal
Baží Pružinec. Děkujeme všem
soutěžícím a těšíme se za rok.
DOMOV z. s.

DEN PSÍCH SPORTŮ
2016 V RUDNÍKU
Dne 10. září 2016 uspořádala
místní kynologická organizace na
cvičišti v Terezíně již třetí ročník
charitativní akce s názvem Den
psích sportů 2016. Cílem bylo
ukázat široké veřejnosti, jaké psí
sporty kynologie nabízí, a samozřejmě podpořit dobrou věc.
Na úvod představila svou profesionalitu a připravenost Policie
České republiky, která předvedla několik dynamických ukázek
a zákroků hlídky za pomoci služebního psa proti nebezpečnému
pachateli. Po policii přišla vysoká
škola poslušnosti a ovladatelnosti
zvaná obedience, kde se představily borderky Kety a Medy Lady
Rychterové a Dany Valešové
z Trutnova. Borderky vystřídal

statný pětiletý labradorský retrívr s vůdcem Josefem Stránským
z MS Horalka z Prosečného, který nám předvedl ukázku lovecké
kynologie, a to dohledání pernaté
zvěře po pachové stopě. Další jeho
ukázkou bylo vyhledání a přinesení zvěře ve volném terénu.
Přestávky nám svou adrenalinovkou vyplnila skupina Feel
The Freedom z Vrchlabí, která
nám ukázala něco z volného stylu
skokového parkuru, a kdo je viděl,
tak se mu určitě při jejich saltech,
přemetech a skocích tajil dech.
Chvilky mezi jednotlivými ukázkami nám hudebně zpříjemnilo
saxofonové kvarteto Saxy Baby ze
ZUŠ z Hostinného a zahrálo nám
několik svých krásných melodií.
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Dalšími psími ukázkami, které
bych rád zmínil, byla ukázka dogdancingu – tance se psem, který
nám přijela předvést s velkou kníračkou Jenny Zuzka Kvasničková.
Toto plemeno je pro tento druh
sportu velmi neobvyklé a tato krasavice se mimo jiné tituly pyšní titulem Master of Dogdancing 1. stupně jako jediná v České republice.
Kníračku vystřídala Záchranná
brigáda kynologů Královéhradeckého kraje, která předvedla
nádherné ukázky svých čtyřnohých svěřenců, a to vyhledání
pohřešované osoby v imitovaných
sutinách a vyhledání pohřešované teprve dvouleté Anežky ve
volném terénu. Psi a psovodi této
brigády předvedli velmi profesionální přístup a připravenost
a jsou právem nedílnou součástí
Integrovaného záchranného systému. Kynologických ukázek bylo
opravdu mnoho a samozřejmě
jsme nemohli vynechat místní
kynologickou organizaci, která si
připravila ukázky ovladatelnosti
a obranných prací za pomoci pozvaného hosta Jeroma Roberta
z Francie, který nám sám mimo
svou figurantskou práci předvedl
krásnou ovladatelnost se svým
belgickým ovčákem jménem Bidi.
Nesmím samozřejmě zapomenout poděkovat všem, kteří

pomohli tuto akci zorganizovat
a podpořit, zejména Petrovi Spurnému za jeho vysochané překvapení motorovou pilou v podobě
hlavy psa, Lubomíru Chuťkovi za
vybroušené sklo, Petře Vrkoslavové a jejímu týmu za občerstvení, za technickou pomoc pánům
Nedvídkovi a Bendovi, obci Rudník za propůjčení stanu a příslušenství, za přítomnost koníků ze
Zámečku a jejich doprovodům,
které bezpečně povozily naše
děti. Pokud jsem na někoho zapomněl, omlouvám se, prostě díky
všem za jakoukoli pomoc. Celé
odpoledne se opravdu bylo na co
koukat a již nyní připravujeme
program na další ročník, na kterém uvidíte spoustu zase jiných
psích kousků a dovedností.
Jako každý rok bude výtěžek z dobrovolného vstupného,
z dražby vysochaného překvapení a vybroušeného skla použit
na volnočasové sportovní aktivity pro handicapované studenty
z Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních.
V letošním ročníku jste společně přispěli na dobrou věc
krásnou částkou 6856 Kč. Děkujeme!
Za kynologickou organizaci
Michal Šindelář
http://zkorudnik.webnode.cz
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OBNOVA PAMÁTNÉHO KRUHU
V Bolkově, resp. hořením Rudníku, byli lidé evangelického vyznání a v době rekatolizace museli svou víru praktikovat tajně.
V zimě se scházeli ve stodolách
a velkých světnicích, v létě v místě zvaném Gründel, tedy Kruh,
což byly do kruhu vysázené lípy
v jednom z postranních údolí nedaleko později vystavěného evangelického kostela. Po vysídlení
německého obyvatelstva došlo ke
ztrátě paměti tohoto místa, které
začalo být využíváno k pořádání
táboráků. Jeden z nich se Kruhu stal osudným. Lípy ohořely
a v roce 2010 poškozené kmeny
padly za oběť vichřici. Z původních deseti lip zůstaly zachovány
čtyři, a to ve velmi špatném stavu.
Spolek Přátelé Bolkova si vytkl
za cíl toto památné místo rehabilitovat. V roce 2014, po vydání sou-

hlasu s realizací projektu majitelem pozemku Správou KRNAP
a po vydání povolení k vykácení
zbylých lip, započali členové spolku s postupným úklidem místa,
který spočíval ve vyřezání okolí
od náletových dřevin tak, aby se
budoucí Kruh ocitl ve volné krajině jako kdysi a v terénních úpravách. V sobotu 15. října byl Kruh
výsadbou nových lip obnoven.
Účast patnácti dospělých a takřka stejného počtu dětí je dobrým
příslibem opětného oživení místa
a zachování jeho paměti. Na jaro
příštího roku jsou naplánovány finální terénní úpravy a zatravnění.
Do budoucna by místo mělo být
opatřeno infotabulí a posezením.
Za z.s. Přátelé Bolkova
Michael Čakrt, Olga Hájková
a Lubomír Jíra

ZÁJEZD KLUBU DŮCHODCŮ
Jako každý rok se rudnický
Klub důchodců Avon Automotive i letos rozhodl uspořádat pro
své členy a ostatní zájemce poznávací zájezd za krásami naší
malé země. Program zájezdu byl
rozdělen do dvou dnů a všech 37
účastníků si ho moc užilo.
Hned ráno 7. června nabral
autobus postupně všechny cestovatele od Vrchlabí přes Rudník až
po Hostinné a vyrazil s nimi na jih
republiky do Českých Budějovic.
Tam následoval rozchod, během
kterého si účastníci sami prošli
historické centrum města a obdivovali jeho zachovalé památky. Po obědě se pak celý autobus
vydal na zajištěnou exkurzi do
chlouby jihočeského kraje – pivovaru Budvar. Z komentované
prohlídky historie budvarského

piva i samotného pivovaru si
účastníci odnesli – kromě nových
poznatků – především mnoho suvenýrů a upomínkových předmětů z místní prodejny. Nejvíce ale
všechny, podle slov jedné z účastnic, zaujalo samotné vaření piva
a jeho následná ochutnávka:
„Nejzajímavější z celé prohlídky,
kromě vaření, mi přišlo nalévání
piva do lahví, jeho následné balení a expedice. Také ochutnávka
uvařeného tzv. kroužkového piva
byla velmi dobrá. Pivo bylo sladší, než jsme zvyklí třeba u našeho
Krakonoše,“ dodala. Po konci
prohlídky odvezl autobus zájezd
na hotel, kde po večeři strávili
výletníci příjemný zbytek dne při
posezení a zpívání s kytarou.
Druhý den navštívili cestovatelé jeden z nejkrásnějších zámků

v naší zemi – zámek Hluboká.
Na něm absolvovali prohlídkový
okruh nazvaný Reprezentační
pokoje, kde se pokochali krásami ranního a kuřáckého salonu,
malé a velké jídelny, čítárny,
knihovny spolu s osobními pokoji kněžny Eleonory a zámecké
zbrojnice. Nejvíc ale účastníky
zaujaly především okolní zámecké zahrady, u kterých nejedno
oko zkušeného zahradníka ocenilo jejich kultivovanost a perfektní udržovanost.
Pak už následoval jen společný oběd a odjezd domů. I díky
krásnému počasí, které oba dva
dny provázelo, si výlet všichni
moc užili a pochvalovali.

RAK
KAMENÁČ

Za klub důchodců
Zuzana Vachková

V úterý 4. října jsme ve spolupráci s Klubem 51 odstartovali
3. cyklus přednášek. Tentokrát
k nám zavítala paní RNDr. Jitka
Svobodová a pan Mgr. David Fischer, kteří nás zasvětili do morfologie, etologie a možnosti ochrany
raků. Dozvěděli jsme se více o tom,
které druhy raků žijí v České republice, jak je rozeznávat a jak zamezit šíření račího moru. Na závěr
přednášky nás paní doktorka seznámila s kvalitou vody v rudnických potocích. I přesto, že některé
naměřené hodnoty byly alarmující, lze říci, že zdejší voda je čistá.
Se stejnou přednáškou zavítali
oba aktéři už v dopoledních hodinách na naši ZŠ.
DOMOV z. s.
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Více fotek a videa na www.anves.rajce.idnes.cz

JAVORNIČTÍ HASIČI NA STARTOVNÍ ČÁŘE
Ještě před pár lety to vypadalo, že javornické hasičské
sdružení je mrtvé. Dnes se zdejší hasiči účastní soutěží, spolupracují s obcí při kulturních
a sportovních akcích a sami je
pro své sousedy pořádají.
Situace v Javorníku byla před
časem opravdu tristní. Zbrojnice
v nevyhovujícím stavu, technika
katastrofální. Díky pomoci obce
a sponzorů, kterými jsou DS
Transport Beton Gabriel, Aleš
Zelený – Lesní školky Hostinné,
Stavybo a Miloslava Hanzelová
České Budějovice, se podařilo ty
nejhorší nedostatky odstranit, doplnit výstroj a javorničtí hasiči se
letos poprvé po dlouhé době zapojili do závodů v požárním útoku.
Technika sice není v ideálním stavu, ale v provozuschopném, takže
dovolila, aby se Javorničtí zúčastnili sedmi z dvanácti závodů 7.
okrsku – Hostinska. Úspěch pro
ně představuje umístění v první
polovině startovního pole, což vůbec není k zahození, a není vyloučeno, že v příští sezoně vyšplhají
i výš. Předtím je ale čeká spousta
práce. „Jak dobře jsme letos za-

čali, tak špatně končíme,“ říkají
a narážejí tím na fakt, že ačkoli byl
start úspěšný, ke konci sezony je
začala zrazovat technika – naposledy vypovědělo službu čerpadlo.
Javornická jednotka ale vyvíjí
i další různorodou aktivitu. Lesními brigádami se snaží vylepšit rozpočet, úzce spolupracují
s obecním úřadem při pořádání
kulturních akcí i při údržbě obce,
provádějí čištění kanálů či studní,
velmi dobrá spolupráce funguje
i s arnultovickými hasiči – třeba při motokrosových závodech
v Rudnické rokli. Samostatně
pak v Javorníku každoročně pořádají pálení čarodějnic a v zimě
rozsvěcení vánočního stromku
(na začátku prosince se na vás
budou opět těšit).
OTÁZKA POKLADNIČKY

Jak už to bývá snad v každém
oboru lidského podnikání, kamenem úrazu jsou peníze. Hasičská
zbrojnice sice poskytuje základní
přístřeší, ale jako zázemí je sotva
dostačující, o reprezentativnosti
nemluvě. Stejně tak vozový park
– avia z roku 1978 je starší než

DRAKIÁDA
V sobotu 15. října se u základní školy sešlo na 30 drakiádníků,
kteří byli přesvědčení, že draci
létat budou. Letos to byl velký boj
s přírodou, protože nám nefoukalo a nepřálo nám ani moc počasí.
Drakům se do vzduchu moc nechtělo, zatímco drakiádníkům se
běhat chtělo, a tak pokusů o vzlétnutí bylo nepočítaně, stejně jako
naběhaných metrů. Sem tam se
nějaký drak ocitl ve vzduchu, ale

bývalé prodejně, která je na prodej a stojí hned naproti.
Změnu ve finančních a majetkových poměrech by SDH Javorník mohlo přinést zařazení do
struktury JPO – jednotky požární
ochrany. Sbor by tak získal vyšší
status a s ním by mohly přijít i další finanční prostředky nebo materiální vybavení. Držme jim palce!
Pavel Voňka

RUDNIČTÍ GLADIÁTOŘI

bylo to opravdu jen na chvilku.
Poručit větru a dešti ještě neumíme, ale umíme se pořád v hojném
počtu sejít a užít si spolu krásné
sousedské odpoledne. Všem, kteří
to nevzdali, patří uznání. Pro děti
byla připravena sladká odměna
a pomalovaný kamínek na památku od fotografky Andělky. Těšíme
se, že se na kopci u pouštění draků
potkáme i v dalších dnech.
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mnozí členové SDH, stříkačka
PPS 12 také není z nejnovějších.
Hasiči však postupně zvládají
spoustu oprav svépomocí, některé díly se renovují u dodavatelů a montáž už probíhá přímo
ve zbrojnici. Drobné renovační
práce na budově si provádějí
také sami, na větší rekonstrukci
objektu zatím prostředky nejsou.
„Nápadů je spousta, ale chybí
peníze,“ konstatují a pokukují po

Jana Stuchlíková

V sobotu 3. září se v Rudníku
schylovalo k novým komunálním
volbám. Hned čtyři zastupitelé,
z toho dva radní a z nich jeden starosta, se spolu s dalšími Rudnickými postavili na start závodu Gladiator Race v pevnostním městě
Josefově. A hrozilo, že nepřežijí :-)
Během ultimátního závodu
borci a borkyně uběhli 10 kilometrů a překonali 32 překážek. Některé z nich byly (alespoň na první
pohled) jednoduché – třeba převalování pneumatiky od traktoru –,
jiné se zdály být nepřekonatelné –
jako ochutnávku můžeme zmínit
bariéru překlopenou proti směru
běhu, která na soutěžící číhala
takřka v samém závěru trati.
Základ rudnického zastoupení
tvořil Pepina Team Rudník, který

se svými rudými triky s nezaměnitelnou kresbou prasete od Míry
Sedláčka nesmazatelně vryl do
paměti protivníků. „Přede mnou
je další čuník,“ ozývalo se občas
na trati. Tým tvořili Aleš Maloch,
Jirka Vondrák, Míra Sedláček,
Jarda Urban a Honza Lhota. Ty
pak doplnil Tadeáš Petera a smíšená dvojice Ondra Moupic
a Pája Škaldová.
Netřeba čtenáře napínat, přežili všichni. Nejrychlejší z rudnického týmu byl Jirka Vondrák
(ačkoli s sebou neměl své psy)
s úctyhodným časem 1:14:51.
Pod dvě hodiny se vešli všichni,
dokonce i starosta, ačkoli ten si
jen pár týdnů před závodem natrhl vazy v kotníku.
Pavel Voňka
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INVESTICE DO VĚDĚNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Tato slova jsem si vypůjčila od
Benjamina Franklina, amerického státníka. Jsme už navyklí
zahajovat nový školní rok novinkami a vyjmenováváním toho, co
se vylepšilo za prázdniny. Nejviditelnější změnu zaznamenali
všichni, kteří ke konci prázdnin
prošli kolem školy. Výměna hlavních dveří a oken u vchodu nemůže zůstat nepovšimnuta. A odstraněním vnitřní prosklené stěny
jsme získali místo, které se hodí.
Žáci 1. až 4. třídy od září využívají nové šatní boxy v upraveném prostoru šaten. Většina
drátěných kójí byla odstraněna,
protože jejich službě již odzvonilo. Chodby školy se rozsvítily barvami a dotváří tak milé prostředí
naší budovy. V první třídě mají
žáci i paní učitelka nové skříně
na školní pomůcky. Proběhly také
nutné opravy, týkající se prací
instalatérských, elektrikářských
i zednických. Vymalovány jsou
tři kanceláře. Další nepřehlédnutelnou změnou byla výměna podlahové krytiny ve školní jídelně.
Opotřebované lino jsme nahradili kvalitní dlažbou, která určitě

vydrží každodenní zátěž mnohem
lépe. Vedoucí školní jídelny má
novou vestavěnou kancelář.
Tato materiální podpora rudnickému vzdělávání je příkladná
a chvályhodná. Však se mi s nemalou mírou hrdosti provázela komise soutěže vesnice roku školou
i školním areálem. Domnívám se,
že se opravdu máme čím pochlubit. Letos dokonce i počtem žáků,
kterých je 180. Přivítali jsme u nás
i několik žáků z okolních obcí.
V pedagogickém sboru nás posílily Mgr. Barbora Jindřišková na
základní škole a Lea Vavřenová,
DiS., v mateřské škole. Mateřská
škola má ještě další novinky. Na
zahradě je nová šplhací stěna, vyměnily se hlavní dveře a nově vymalovaná je chodba.
Snaha o podnětné a stále se vylepšující prostředí pro děti a žáky je
viditelná. Naším přáním je každodenní pohoda dětí a spokojenost
rodičů. K té určitě přispěje i úprava webových stránek školy. Také
v tomto školním roce nabízíme
ve škole zájmové kroužky DDM
Hostinné: Keramika – Markéta
Lhotová, Kuchaříci – Martina

Kubátová, Střelci – Petr Holubka,
Step aerobic a dance aerobic –
Petra Dikorasová, Pěvecký sbor –
Petra Dikorasová, Sportovní hry
pro mladší – Barbora Jindřišková,
Sportovní hry – Vladimír Tremer,
Zdravotnický kroužek – Ilona
Koderičová, Šachy – Tomáš Ulman (Tatran Hostinné) a Karate
Okami team – Miroslav Khuda.
Věřím, že přihlášeným se budou
činnosti na kroužku líbit a třeba
se k nim ještě někteří další přidají.

Škoda, že není zájem o kroužek
volejbal, neboť je v Rudníku letitou tradicí a mladé generace bude
třeba.
Přeji nám, ať nás školní rok
2016/17 baví, ať školní docházka
není jen obyčejnou povinností, ale
také obdobím radosti a těšení se.
Děkuji už teď všem, kteří k tomu
pomáhají.
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

PRVŇÁČCI VE ŠKOLE
První školní den nastoupilo do
naší školy 22 prvňáčků, všichni
se těšili, protože se se svou paní
učitelkou znali z častých schůzek
v MŠ. Na jejich slavný den přišlo
kromě rodičů i několik babiček
a dědečků. Paní učitelka je přivítala a zahájila první hodinu krátkým divadélkem. Děti netrpělivě
čekaly na pana starostu a paní
ředitelku, protože už jim maňásci
oznámili, že dostanou dárečky.
Obdržely sladkosti a pamětní list
od Obecního úřadu Rudník a od
státu sešity, pomůcky a drobnosti, které bude paní učitelka rozdávat během roku příležitostně.
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Druhý den si noví žáčci prohlédli školu a seznamovali
se s jejím chodem, ostatními
učiteli, školní družinou a spolužáky. Na konci září už děti
uměly dvě písmenka a velmi
dobře se přizpůsobily novému
režimu, za což určitě patří dík
rodičům i učitelkám v MŠ. Přejeme všem prvňáčkům hodně
školních úspěchů, pevné zdraví
a chuť do plnění školních povinností a rodičům hodně trpělivosti a hlavně důslednosti.
Marcela Pavlíková,
třídní učitelka
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
„Moje nejoblíbenější místo
v Rudníku“, tak znělo letošní
téma výtvarné soutěže, která proběhla o Svatováclavských slavnostech. Žáci 2.–9. ročníku malovali
v hodinách výtvarné výchovy své
obrázky. Z každé třídy bylo poté
vybráno 6 nejlepších prací. Ty
byly vystaveny v sobotu 24. září na
chodbě obecního úřadu, kde mohli návštěvníci slavností hlasovat
a vybrat tak 3 nejlepší z každé kategorie. Hlasování to nebylo vůbec
lehké, protože se všechny obrázky
dětem moc povedly. Po sečtení
hlasů byli vyhlášeni vítězové. Ně-

kteří si svou cenu vyzvedli přímo
na místě, jiným byla předána ve
škole. Moc děkujeme všem dětem
za jejich krásné obrázky a těšíme
se na příští rok.

2.–4. ročník

Petra Sekerková

5.–7. ročník

8.–9. ročník

PROJEKT „LES“
Projekt „LES“ na naší základní
škole probíhá již několik let.
Letos, 20. 9. 2016, se žáci 1.–5.
třídy vydali do Harrachova, který
je jedním z nejznámějších turistických a sportovních středisek
západních Krkonoš.
Naším cílem bylo muzeum
Šindelka, kde jsme se seznámili
s lesnickou a mysliveckou problematikou. Dětem se nejvíce líbila
„přezimovací obůrka“, kde se kolem krmelce sešlo několik lesních
zvířat – vycpanin.
Expozice je umístěna v žulové
budově. Šindelová střešní krytina
se zde vyráběla od 19. století až
do 30. let 20. století. Proto název
Šindelka.
Po prohlídce muzea jsme vyrazili k Mumlavskému vodopádu. Na

UMÍSTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:

počátku trasy jsme odbočili do lesa
na dětskou zábavnou Liščí stezku,
kde děti plnily řadu úkolů.
Zanedlouho
jsme
přišli
k Mumlavskému vodopádu, který
je jedním z nejvodnatějších vodopádů v Česku.
Při návratu do centra města
jsme udělali zastávku na dětském
přírodním hřišti.
Ten, kdo byl někdy v Harrachově, musel navštívit alespoň úpatí
skokanských můstků. Mamutí
můstek patří mezi 6 největších na
světě.
Počasí nám přálo, proto jsme
jen neradi odjížděli domů. Určitě
někdy návštěvu Harrachova zopakujeme.
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Hana Filipčíková

1. místo: Zuzana Turynová

3. třída

2. místo: Johanka Teplá

2. třída

3. místo: Tereza Klacková

3. třída

1. místo: Adéla Blažková

7. třída

2. místo: Standa Fišar

7. třída

3. místo: Karla Nováková

6. třída

1. místo: Karolína Veselá

9. třída

2. místo: Míša Tůmová

9. třída

3. místo: Markéta Pěničková

8. třída

PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ
Letošní překrásné zářijové počasí lákalo nejen k opožděnému
koupání, ale přimělo nás i k trochu předčasnému uspořádání
projektového dne „Atletický den
pro I. a II. stupeň“. A tak jsme
se autobusy vydali na Atletický
stadion manželů Zátopkových
ve Vrchlabí, který nám byl i jako
jiné roky poskytnut zcela zdarma. Po oba dny proběhla klání
všech našich dětí v jednotlivých
kategoriích a atletických disciplínách. Nejlepších výkonů dosahovali žáci již tradičně ve skoku
vysokém a v běhu. Důležitější než
vítězství je však jistě pocit dětí, že
se účastní opravdových závodů
na opravdovém atletickém stadionu. A úplně největším vítězstvím
všech je, že žáci přistupovali k závodění aktivně a s chutí a i tím dokázali, že jim pohyb a sportování
není cizí.

Poděkování tedy patří nejen
všem žákům za jejich skvělé výkony, ale i učitelům na jednotlivých
stanovištích a zejména panu učiteli Kulhánkovi ze ZŠ náměstí Míru
ve Vrchlabí, který nám propůjčení
stadionu zprostředkoval.
Není od věci připomenout, že již
brzy čekají na sportovně nejnadanější žáky Krkonošské atletické závody, na kterých jsme vždy obsazovali přední místa. Dále jmenujme
z podzimních sportovních akcí
alespoň tradiční celostátní fotbalový Coca-Cola školský pohár, první
z turnajů Sportovní ligy ZŠ O pohár ministryně školství, tentokrát
v minikopané, a okrskové turnaje
ve florbalu. Nezbývá než popřát
našim žákům hodně úspěchů
a doufat, že se své reprezentace
zhostí opět se ctí.
Vladimír Tremer
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RADNICE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 37. jednání rady obce
dne 19.05.2016
RO schvaluje:
2a/37/2016 – dotaci Královéhradeckému kraji, Pivovarské
nám. 10454, Hradec Králové,
IČ: 70889546, ve výši 34.335 Kč
z rozpočtu obce Rudník na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování: 5-0-0
2b/37/2016 – veřejnoprávní
smlouvu č. 4/2016 o poskytnutí
dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám. 1045, Hradec Králové, IČ: 70889546, ve
výši 34.335 Kč z rozpočtu obce
Rudník na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 38. jednání rady obce
dne 13.06.2016
RO schvaluje:
1a/38/2016 – uzavření smlouvy
o využití systému zavedeného
obcí o nakládání s KO s pí Ludmilou Rosiovou zastupující organizaci JUNÁK – český skaut,
Středisko Hraničář Trutnov, se
sídlem Horská 73/5 Trutnov
54101, na dobu určitou od 01.7.
do 16.7.2016, za cenu 118 Kč
(poměrná část roční sazby za
využívání systému zavedeného
obcí o nakládání s KO).
Hlasování: 4-0-0
1e/38/2016 – dodatek č.1 k odpisovému plánu na rok 2016,
kde se mění roční odpis lesního
hospodářského plánu.
Hlasování: 5-0-0
1f/38/2016 – smlouvu o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku ke stavební činnosti mezi obcí Rudník a SÚS.
Nájem za pozemek ve výši
21.000 Kč je splatný po podpisu
smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
1g/38/2016 – smlouvu o právu
provést stavbu – kanalizace II.
etapa, kde úhrada za omezení
užívání nemovitosti (komunikace II/325) bude ve výši 1.791.284
Kč splatná při podpisu smlouvy,
nejpozději 5 dnů před zahájením
stavby.
Hlasování: 5-0-0
2/38/2016 – účetní závěrku ZŠ/
MŠ Rudník za rok 2015.
Hlasování: 5-0-0
RO bere na vědomí:
1b/38/2016 – odpis pohledávky
zemřelého, za dlužné nájemné
v celkové výši 130.586 Kč a doporučuje ZO ke schválení.
Hlasování: 4-0-0
1h/38/2016 – informace o kostele Sv. Martina v Javorníku
Hlasování: 5-0-0
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RO doporučuje ZO:
1d/38/2016 – ke schválení jednotlivé smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro nájemce 18 b.j.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 39. jednání rady obce
dne 11.07.2016
RO schvaluje:
1a/39/2016 – „Souhlas vlastníka sousedního pozemku a staveb
na nich podle § 96 odst. 3 písm.
d) stavebního zákona“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1b/39/2016 – „Smlouvu o právu k provedení stavby – zpevněný sjezd přes pozemek p.p.č.
939/1 , v k.ú. Rudník a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1c/39/2016 – zveřejnění záměru pronájmu/pachtu části
pozemku p.p.č. 658/2 – ostatní
plocha o výměře 100 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1d/39/2016 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.
p.č. 424/1 – trvalý travní porost
o výměře 160 m2, v kat. území
Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1e/39/2016 – pronajmout (propachtovat) pozemek p.p.č. 3696
– zahrada o výměře 225 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: 4-0-0
1f/39/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.p.č. 939/18
o výměře 48 m2, v kat. území
Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1g/39/2016 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.
523/1 – ostatní plocha o výměře cca 200 m2 (bude upřesněno
GP), v kat. území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1h/39/2016 – zveřejnění záměru prodeje pozemků části p.p.č.
523/1 – ostatní plocha o výměře
cca 140 m2 a části p.p.č. 1782 –
ostatní plocha o výměře cca 300
m2 (bude upřesněno GP), v kat.
území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1i/39/2016 – pronájem bytu č.
25 v Rudníku čp. 75 na dobu určitou do 31.12.2016.
Hlasování: 4-0-0
1j1/39/2016 – ukončení nájemní smlouvy na řadový RD čp.
563. Smlouva bude ukončena
dohodou, po doplacení dlužného
nájemného a pod podmínkou
vzájemného vyrovnání a schválení ZO.
Hlasování: 4-0-0
1j2/39/2016 – uzavření nájemní
smlouvy na řadový RD čp. 563,
Rudník.

Hlasování: 4-0-0
1j3/39/2016 – zveřejnění záměru prodeje st.p.č.1094 k.ú. Rudník, na kterém se nachází stavba
řadového rodinného domu čp.
563.
Hlasování: 4-0-0
1k/39/2016 – smlouvu o poskytování služeb při zajištění
odděleného soustřeďování biologických odpadů rostlinného
původu s poskytovatelem služby
Ing. Ivanou Čílovou, se sídlem
Rudník 204, Rudník 543 72, IČ:
67809413, včetně ceníku za poskytování služeb a provozního
řádu.
Hlasování: 4-0-0
RO odkládá:
2/39/2016 – žádost o čerpání
přeplatku plynu ZŠ/MŠ Rudník
do příštího jednání rady.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 40. jednání rady obce
dne 27.07.2016
RO schvaluje:
1a/40/2016 – pronájem bytu
č. 8 v Rudníku čp. 494, na dobu
určitou, do 31.12.2016, podmínkou pro přidělení bytu je složení
kauce (dvouměsíční nájemné vč.
plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3-0-0
1b/40/2016 – podání žaloby
k soudu za dlužné nájemné, prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
Hlasování: 3-0-0
2a/40/2016 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene číslo 6DHM160270
s Povodím Labe, státní podnik
v souvislosti s výstavbou II. etapy
kanalizace a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: 5-0-0
2b1/40/2016 – text výzvy k zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Snížení
světelného znečištění veřejného
osvětlení“.
Hlasování: 5-0-0
2b2/40/2016 – složení komise
pro otevírání obálek s nabídkami
a komise pro hodnocení nabídek:
rada obce, Lukáš Skalský a TDI
Hlasování: 4-0-0
2b3/40/2016 – seznam obeslaných firem k zakázce „Snížení
světelného znečištění veřejného
osvětlení“:
1) SIGNALBAU a.s., Moštěnská
60/4 a, Přerov III-Lověšice 750
02,
2) RAISA spol. s.r.o., Havlíčkova
822, Kolín 280 02,
3) ELEKTROCENTRUM KRKONOŠE s.r.o., V.Nováka 219,
Trutnov 541 01,
4) ERMO, spol. s.r.o. Na Střezině 694/1, Hradec Králové 500
03,
5) ELTODO-CITELUM s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, Praha 4,

142 00
Hlasování: 5-0-0
2e/40/2016 – pořízení spotu na
rádiu Černá Hora na Svatováclavské slavnosti.
Hlasování: 5-0-0
RO pověřuje:
2c/40/2016 – MO odpovědět na
žádost.
Hlasování: 4-0-0
RO ukládá:
2d/40/2016 – oslovit vlastníky
pozemků za účelem směny pozemku.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 41. jednání rady obce
dne 22.08.2016
RO schvaluje:
1b/41/2016 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.
234/1 o výměře cca 40 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1c/41/2016 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor
( dvou místností + WC) v čp.75
– DPS.
Hlasování: 4-0-0
1d/41/2016 – opravu sjezdu
z obecní komunikace na pozemku p.p.č. 866 k domu čp. 31 na
p.p.č. 639/1, vše v k.ú. Arnultovice.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
1a/41/2016 – ke schválení
smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na řadový RD čp. 563
v Rudníku s novým nájemcem.
Hlasování: 4-0-0
2a/41/2016 – schválit dodavatelem zakázky pro akci „Snížení
světelného znečištění veřejného
osvětlení“ firmu ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská
1010/14, Praha 4, 142 00, za
nabídkovou cenu 1.389.887,81
Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 42. jednání rady obce
dne 14.09.2016
RO schvaluje:
1a/42/2016 – pronájem bytu
č. 2 v Rudníku čp. 411, na dobu
určitou, do 31.12.2016, podmínkou pro přidělení bytu je složení
kauce (dvouměsíční nájemné vč.
plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
1c/42/2016 – pronajmout/propachtovat část pozemku p.p.č.
658/2 – ostatní plocha o výměře
100 m2, v kat. území 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/42/2016 – pronajmout/
propachtovat část pozemku p.
p.č. 424/1 – trvalý travní porost
o výměře 160 m2, v kat. území
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
1h/42/2016 – zveřejnění záměru směny částí pozemků geometricky oddělená část p.p.č.
639/1 o výměře 47 m2 a část
p.p.č. 931/1 o výměře 8 m2 za
část p.p.č. 908 o výměře 69 m2
a geometricky oddělená část p.
p.č. 640/2 o výměře 23 m2 za část
p.p.č. 866 o výměře 11 m2 a 5 m2,
vše v k.ú. Arnultovice.
Hlasování: 5-0-0
1i/42/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.p.č. 532/1 –
orná půda o výměře 689 m2, kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1j/42/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p.p.č. 2070/6
– ostatní plocha o výměře 389
m2, kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1k/42/2016 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.p.č.2352/6 o výměře cca 30 m2
(bude upřesněno GP), kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1l/42/2016 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.p.č.259/1 o výměře cca 580 m2
(bude upřesněno GP), kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1m/42/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat)
část pozemku p.p.č. 574/1 – zahrada o výměře 315 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
1n/42/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat)
část pozemku p.p.č. 574/1 – zahrada o výměře 174 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2a1/42/2016 – text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Administrace žádosti o dotaci
k akci výstavba kanalizace v obci
Rudník“.
Hlasování: 5-0-0
2a2/42/2016 – seznam obeslaných uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Administrace žádosti o dotaci
k akci výstavba kanalizace v obci
Rudník“ takto:
– Čistá příroda Východních
Čech, o.p.s. Tovární ulice 1112,
Chrudim 537 01
– KONCEDO s.r.o., Chelčického 733/28, Hradec Králové
500 02
– Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5
– Smíchov 150 56
Hlasování: 5-0-0
2b1/42/2016 – text výzvy k podá-
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ní nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem: „Administrace zadávacího řízení pro
výběr dodavatele stavby k akci Výstavba kanalizace v obci Rudník“
Hlasování: 5-0-0
2b2/42/2016 – seznam obeslaných uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
„Administrace zadávacího řízení
pro výběr dodavatele stavby
k akci Výstavba kanalizace v obci
Rudník“ takto:
– Čistá příroda Východních
Čech, o.p.s. Tovární ulice 1112,
Chrudim 537 01
– KONCEDO s.r.o., Chelčického
733/28, Hradec Králové 500 02
– Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5
– Smíchov 150 56
Hlasování: 5-0-0
3a/42/2016 – finanční dar
Základní kynologické organizaci Rudník č. 436, zastoupené
předsedou ZKO Michalem Šindelářem, bytem Rudník 84, 543
72 ve výši 5.000 Kč (slovy pěttisíckorunčeských) jako příspěvek
na částečnou úhradu nákladů
spojených s uspořádáním akce
„Den psích sportů 10.09.2016“
Hlasování: 5-0-0
3a/42/2016 – finanční dar spolku Domov – pro náš Rudník z.s.
ve výši 5.000 Kč (slovy pěttisíckorunčeských) jako příspěvek
na částečnou úhradu nákladů
spojených s uspořádáním akce
„Selské klání 10.09.2016“
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1e/42/2016 – prodej pozemku
p.p.č. 939/18 – travní porost o výměře 48 m2, v kat. území Rudník
(3.600 Kč, ÚP – SV bydlení venkovského typu 75 Kč/m2 ), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (4% daň
a kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
1f/42/2016 – prodej části pozemku p.p.č. 523/1 – ostatní
plocha o výměře cca 200 m2
(bude upřesněno GP), v kat.
území Javorník v Krkonoších,
(ÚP – SV bydlení venkovského
typu 75 Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (4% daň a kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
1g/42/2016 – prodej pozemků
části p.p.č. 523/1 – ostatní plocha
o výměře cca 140 m2 a části p.p.č.
1782 – ostatní plocha o výměře
cca 300 m2 (bude upřesněno GP),
v kat. území Javorník v Krkonoších, (ÚP – SV bydlení venkovského typu 75 Kč/m2 ), ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (4% daň a kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
RO neschválila:
1b/42/2016 – podání návrhu na
zastavení exekuce proti paní XY na
dlužné nájemné ve výši 17.776 Kč.
Hlasování: 0-0-5

Výpis usnesení z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 23. června 2016
ZO schvaluje:
1a/16/2016 – 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 (4% daň a kolek KN).
HLASOVÁNÍ: 9-0-0
1b/16/2016 – vyřazení movitého majetku v hodnotě 65.499 Kč.
HLASOVÁNÍ: 9-0-0
1c/16/2016 –odpis pohledávky
zemřelého, za dlužné nájemné
v celkové výši 130.586 Kč.
HLASOVÁNÍ: 9-0-0
1d1/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1081
o výměře 52 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 555.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d2/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1084
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 552.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d3/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1085
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 551.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d4/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1086
o výměře 52 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 550.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d5/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1087
o výměře 52 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 556.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d6/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1088
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 557.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d7/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1089
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 558.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d8/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1090
o výměře 48 m2, jehož součástí
je stavba RD čp. 559.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d9/16/2016
–
smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1091
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 560.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d10/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1093
o výměře 51 m2, jehož součástí je
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stavba RD čp. 562.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d11/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1094
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 563.
HLASOVÁNÍ: 10-0-0
1d12/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1095
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 564.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
1d13/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1096
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 565.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1d14/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1097
o výměře 48 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 566.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1d15/16/2016 – smlouvu
o smlouvě budoucí kupní, jejíž
text je přílohou, na st.p.č. 1098
o výměře 52 m2, jehož součástí je
stavba RD čp. 567.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1e/16/2016 – podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků
p.č. 105/1 v k.ú. Arnultovice
a pozemků p.č. 317/1, 317/2,
318/1, 381/1, 517/1, 729
a 1019/6 v k.ú. Rudník dle § 7
zákona č. 503/2012 Sb. zákon
o Státním pozemkovém úřadu.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/16/2016 – přijetí dotace ze
Státního fondu Životního prostředí k akci „Stabilizace vybraných sesuvů v obci Rudník“ ve
výši 4.457.702,41 Kč
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2b1/16/2016 – přidělení dotace
pro SK OKAMI Team z.s. ve výši
19.792 Kč na pořízení sportovního vybavení pro tréninky dětí.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
2b2/16/2016 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2016 mezi obcí
Rudník a SK OKAMI Team z.s.
na poskytnutí dotace na nákup
sportovního vybavení pro děti.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
2b3/16/2016 – přidělení dotace pro SMX racing team, z.s. ve
výši 50.000 Kč na motokrosový
závod „O PUTOVNÍ POHÁR
RUDNICKÉ ROKLE“, kde finanční prostředky budou použity na prémie HOLESHOT v každé rozjížďce a nákup pohárů.
HLASOVÁNÍ: 9-0-2 (jmenovitě
Šmahelová, Lhota)
2b4/16/2016 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2016 mezi obcí
Rudník a SMX racing team, z.s.
na poskytnutí dotace na motokrosový závod „O PUTOVNÍ
POHÁR RUDNICKÉ ROKLE“.
HLASOVÁNÍ: 9-0-2 (jmenovitě
Šmahelová, Lhota)
2d/16/2016 – celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný
účet za rok 2015 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2015 s výhradou,
vzhledem k zjištěnému nedo-

statku dle § 10 odst. 3 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2e/16/2016 – účetní závěrku
obce Rudník za rok 2015.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2f/16/2016 – rozpočtové opatření č. 4/2016, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 4.529.293,86
Kč a rozpočtové výdaje se zvýší
o 4.873.757,90 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží
o 344.464,04 Kč.
HLASOVÁNÍ: 10-0-1
3a/16/2016 – uzavření smlouvy
o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a obcí Rudník.
Předmětem smlouvy je sjednání
společného postupu zadavatelů
a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při
zadávání veřejné zakázky na stavební práce – rekonstrukce silnice II/325 na trase Hostinné –
Rudník, realizace výstavby kanalizace I. a II. Etapa, rekonstrukce
veřejného osvětlení a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
Výpis usnesení ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Rudník
dne 8. září 2016
ZO schvaluje:
1a/17/2016 – prodej části pozemku p.p.č. 234/1 o výměře
cca 40 m2 (bude upřesněno GP),
v kat. území Rudník, (ÚP SV –
plochy smíšené obytné venkovské 75 Kč/m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1b2/17/2016 – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
ŘRD čp. 563.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1c/17/2016 – smlouvu o právu
provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti
k akci VO Rudník Arnultovice –
rekonstrukce VO se správou silnic
Královéhradeckého kraje. Výše
jednorázové peněžní náhrady činí
387.442 Kč s DPH. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1d/17/2016 – smlouvu o dílo
na zpracování projektové dokumentace k akci VO Rudník-Bělidlo-směr pošta s firmou SB Projekt s.r.o. dle předložené nabídkové kalkulace za cenu 131.925
Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1e/17/2016 – smlouvu o právu
provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti
k akci Kanalizace II.etapa Rudník-Terezín-pošta se správou
silnic Královéhradeckého kraje.
Výše jednorázové peněžní náhrady činí 1.791.284 Kč s DPH.
ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
HLASOVÁNÍ: 11-0-0

1f/17/2016 – dodatek č.1 smlouvy
č. 39/TU/Kr/OUN/13/N k č.j.
SUSKHK/5241/13/PO-Kr o podmínkách zřízení stavby a provozu
vodárenského vedení a zařízení
a omezení užívání nemovitosti
v souvislosti s výstavbou kanalizace I. etapy Arnultovice ze dne
18.9.2013. Dodatek č.1 upravuje
rozměry konstrukčních vrstev
vozovky a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
1g/17/2016 – uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo
6DHM160280“ mezi Povodím
Labe, státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500
03 Hradec Králové, zastoupený
Ing. Marií Duškovou, finanční
ředitelkou a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2a/17/2016 – k zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci „Snížení
světelného znečištění veřejného
osvětlení“ dodavatelem firmu:
ELTODO Citelum a.s., za nabídkovou cenu 1.389.887,81
Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo
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 Energy Solutions
and Saving s.r.o. s nabídkovou
cenou 1.649.300 Kč bez DPH,
popřípadě ze stejných důvodů
s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí firma Efektivní
Osvětlování s.r.o. s nabídkovou
cenou 1.875.129 Kč bez DPH.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2b/17/2016 – přijetí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k projektu „Revitalizace sběrného dvora pro obec
Rudník“ – zhotovení projektové
dokumentace, částka 88.000 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
2c/17/2016 – přijetí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje k projektu „Cyklotrasa Rudník“ – zhotovení
projektové dokumentace, částka
209.000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
2d/17/2016 – rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 297.000,00
Kč rozpočtové výdaje zvýší
o 332.000,00 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží
o 35.000,00 Kč.
HLASOVÁNÍ: 11-0-0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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50 LET RUDNICKÉ ROKLE
pokračování ze str. 1
SHOW ZAČÍNÁ

Po uspořádání úspěšných i neúspěšných závodů ve třech předešlých sezonách jsme pochopili, co
zažívali všichni ti, kteří pořádali
závody 20 let. Proto jsme se rozhodli, že letos uspořádáme II. ročník závodu o Putovní pohár Rudnické rokle ve spojení s velkou
oslavou rudnického motokrosu.
Chtěli jsme poděkovat všem, kteří
tady v Rudníku tvořili úspěšnou
historii, i těm, kteří v práci stejně
úspěšně pokračují. Úmyslně píši
o práci, protože pro nás pořadatele je to opravdu hromada práce a zodpovědnosti. Výsledkem
našeho snažení měla být spousta
zábavy, adrenalinu, vzpomínek
a setkání. Jsem přesvědčený, že
se nám vše povedlo na jedničku.
Slavnostní víkend jsme zahájili
v pátek večer taneční zábavou,
kde hrála regionálně známá kapela Spektrum z Hradce Králové.
V sobotu se od rána závodilo ve
sprint motokrosu pod hlavičkou
SMS Pardubice. Dopoledne diváci sledovali s velkým nadšením
závodníky ve třídách 50, 65 a 80
ccm. Těmto chlapcům (závodníkům) je 5 až 14 let, někteří nechodí ještě ani do školy, ale když sednou na motorku, neznají bratra
a opravdu tvrdě závodí. Zdá se to
až neuvěřitelné, s jakou bravurou
chlapci zvládají tak těžkou trať,
jaká je v Rudníku. Je moc dobře, že je diváci přišli podpořit už
v dopoledních hodinách, protože
si tito kluci za své výkony podporu opravdu zaslouží. Ve třídě 80
ccm skončil na pěkném 2. místě
Jaroslav Vopršal z místního SMX
racing teamu Rudník. Ceny těmto
malým závodníkům předal Petr
Kuchař st. se svým synem, velkým
showmanem a legendou světového freestylu Petrem Kuchařem
ml. Byl to zážitek nejen pro malé
jezdce, ale i pro diváky a samotné
aktéry, protože se v Rudníku cítí,
jak se říká, na domácí půdě.
MYRIÁDY HVĚZD

S Petrem Kuchařem jsme se
domluvili na tom, že přijede s vycházející hvězdou Matějem Česákem, ale ten se těsně před víkendem zranil, a proto Petr musel vše
zvládnout sám. Když ve čtvrtek
odpoledne přijel sám v kamionu
do Rudnické rokle na startovací
plochu, ještě než vystoupil ven
z kabiny, prohlásil: „Rudnická
rokle, to je bomba, mám husí
kůži.“ Protáhl se po dlouhé cestě
a s bratrem Zdeňkem šel stavět
rampy. Asi po třech hodinách mě14

ření, krokování a stavění Petr nastartoval nablýskanou motorku
a začalo soukromé představení
pro pořadatele. Nikdo nic nedělal
a jenom jsme sledovali, co dokáže. Byla to pecka a všichni jsme
byli přesvědčení, že v sobotu to
nebude mít chybu. A taky nemělo. Po hlavním zahájení, kde místostarosta Jiří Stuchlík poděkoval
všem bývalým i současným zakladatelům, členům, jezdcům a divákům za práci a přízeň, předvedl
Petr Kuchař opravdovou show.
Nechyběl ani pověstný back flip
(salto s motorkou).
Zatímco se Petr podepisoval
nadšeným fanouškům na různá
místa na těle, rozjely se závody
sprint motokrosu ve třídách Hobby, MX2, MX1 a Veterán. Diváci se bavili, protože viděli hodně
startů a soubojů v krátkých rozjížďkách rychle za sebou. Komentář Petra Kováře (komentátor MS
v Lokti 2016) byl na profesionální
úrovni a diváky dostal opravdu do
varu. Rudničtí diváci mohli fandit
jezdcům z místního SMX racing
teamu Rudník. Ve třídě MX2 Licence se umístil na 2. místě Pavel
Dvořáček, v třídě Hobby skončil
na 1. místě Tomáš Nývlt, na 3.
místě Michal Plíhal. Dalšími jezdci místního týmu, kteří se zúčastnili sobotního závodu, byli Pavel
Šmahel, Radim Nossek, Robert
Kadlec, Tomáš Fajgl, Martin Beran, Jan Hlubuček, Maxmilián
Baierl. Ceny vítězům v těchto kategoriích předali Miroslav Halm,
Antonín Baborovský a Jaroslav
Falta, kterým se po právu říká
„zlatá generace československého motokrosu“. Jsou to totiž nejlepší a nejúspěšnější motokrosoví
jezdci naší historie. Po celý víkend
si mohli diváci prohlédnout výstavu historických motokrosových
závodních strojů pana Zítky a výstavu dobových materiálů z rudnického závodiště.
V podvečer po vyhlášení sprint
motokrosu zahájil známý sportovní komentátor Jiří Hejtík besedu
s již zmiňovanými legendami motokrosu. Diváci, kteří se zúčastnili
besedy v hojném počtu, s nadšením poslouchali zážitky bývalých
závodníků až do večerních hodin
a vyslechli hodně opravdu zajímavých historek. Prostě pohoda
a klid po dni plném adrenalinu.
Jak se říká, „zdání klame“, byl to
totiž klid před bouří.
NOKTURNO

S rozsvícením reflektorů, které
rozzářily celou startovní plochu
s rampami, a s hlučným zvukem
motokrosové motorky Petra Kuchaře bylo po klidu. Pro diváky

byla večerní atmosféra úplně
jiná než ta odpolední. Světla, řev
motorky, hlasitá hudba a ohňové
fontány na dopadové rampě, mezi
kterými seděl na motorce Petr
Kuchař, zdvihly všem přítomným
adrenalin na maximum. I Petr
vnímal, že to pro něj samotného
nebude nic jednoduchého, protože rosa na odrazu je hodně nebezpečná, ale s přibývajícími skoky
rostla jeho chuť a přestal vnímat
nebezpečí. Do toho trochu hecu
od komentátora Petra Kováře,
a už to bylo. Petrův táta, který stál
vedle mě, povídal „hlavně, aby se
nedostal do transu, pak nevnímá
nebezpečí“ a Petrův bratr Zde-

něk na to potichu odpověděl „už
v něm je“. Když jsem viděl, že se
mu snaží i Petr Kovář naznačit,
že se nemá nic přehánět, pochopil
jsem, že se v Rudnické rokli děje
něco výjimečného. Petr je opravdu profesionál, a když slíbil, že
show udělá sám i bez Česáka, tak
ji opravdu udělal. Několik back
flipů v takových podmínkách je
opravdu úžasná věc. Po skončení celého vystoupení následoval
slavnostní ohňostroj, který asi nikdo nečekal. Sám Petr Kuchař byl
z atmosféry nadšený. Okamžitě po
skončení ohňostroje se na Petra
vrhli nadšení fanoušci a propustili
ho asi až po hodině podepisování.
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Byla to parádní tečka za sobotním
dnem. Po této večerní show se
jezdci, doprovod i diváci přesunuli
do dvou party stanů, kde se jedlo,
pilo, tančilo a vyprávělo až do ranních hodin (ani se nedivím, protože catering byl opravdu na úrovni
a obsluha vždy s úsměvem).
VELKÉ FINÁLE...

To ovšem neplatilo pro nás pořadatele a hasiče, protože jsme
museli přes noc připravit trať na
nedělní závody o Putovní pohár
Rudnické rokle. Podle zpráv z přejímky byli v depu jezdci takových
jmen, že vše muselo klapnout na
jedničku. Když jsme slyšeli jména Smítka, Weschta, bratři Vondráškové, Votroubek, Krč, Bárta, Nedvěd, Drdaj, Procházka,
Dvořáček atd., dodalo nám to už
hodně chybějící energii a makalo
se až do rána. Prostě co jméno,
to pojem, a dokonce i několik reprezentantů. Věřte, že upravit,
naorat a nakropit takhle velkou
trať (délka 1630 m) v tak strmých
svazích je opravdu velká fuška.
Na spolupráci jsme se domluvili
s místními dobrovolnými hasiči

z Arnultovic a Javorníku. Spolupráci si velmi pochvalujeme,
protože kluci i holky jsou skvělí,
obětaví a hlavně pochopili, co to
znamená, nakropit motokrosovou trať. V neděli ráno bylo vše
připraveno a mohlo se začít. Podle
startovního pole jsme věděli, že
to budou opravdu super závody.
První ročník o Putovní pohár vyhrál ve třídě MX1 Petr Bartoš a ve
třídě MX2 Roman Mňuk. Petr nemohl přijet pohár obhájit, protože
měl dobře rozjetý seriál MMSR
a Roman v depu byl, ale přes noc
dostal virózu, a proto ani on nezávodil. Poháry a finanční prémie
tak čekaly na nové majitele. Jezdci
si po tréninku na rozpravě (porada s jezdci) velmi pochvalovali
špičkově připravenou trať a jejich
nadšení bylo zřejmé i při samotném závodě. Sportovní komisař
František Foltýnek z Olomouce
režíroval celý závodní den s klidem a pohodou. Pan MUDr. Vladimír Hadač měl minimum práce,
což je vždycky důležité. Po velkém
boji všech zúčastněných si v prestižní třídě MX1 odvezl skoro metrový pohár a finanční prémii 10
tisíc korun Petr Smítka a ve třídě

HASIČSKÁ SOUTĚŽNÍ
SEZONA UKONČENA
Letošní sezona
v požárním sportu
byla zahájena prověrkami v Čermné, kde se provádí
sání z přírodního zdroje. Také tato
soutěž je zahrnuta do ligy 7. okrsku, v níž se bojuje o putovní pohár. V letošním roce se na start
postavila družstva mužů Arnultovice ,,A“, Arnultovice ,,B“, ženy
a ml. děti. V celém roce 2016 jsme
se účastnili osm soutěží. Na výsledkové tabulce je vidět, že forma
vzrůstala až od první třetiny a vrcholem sezony bylo 3. místo žen
a 2. místo mužů ,,A“ v již zmíněné
lize. Za zmínku stojí, že družstvo
ml. dětí je nejmladší z okrsku č. 7.
Také byly pořádány kulturní
akce, např. průvod na 1. máje
a Hasičská závěrečná. Probíhal též
nácvik na hasičskou fontánu, která
byla k vidění u ZŠ Rudník. Bohužel
již druhé vystoupení se z technických důvodů nepovedlo. V každém
Čermná 1
Čermná 2
D. Kalná
Prosečné
Rudník
H. Kalná
Ždírnice
Hostinné

MUŽI ,,A“
7. místo
6. místo
6. místo
2. místo
7. místo
3. místo
5. místo
2. místo

případě bych ale chtěl všem, kteří
se jakoukoli měrou na nácviku podíleli, poděkovat, že si našli čas. Do
konce roku 2016 se v KD Arnultovice budou pořádat ještě akce Halloween a Mikulášská.
Také jsme pořádali akci pro
děti Hostinské šedesátky, které se
zúčastnilo 133 dětí z okresu Trutnov. Máte-li zájem o soutěžení
a dovednostní úkoly pro své děti,
je možnost se přihlásit do kroužku mladých hasičů Arnultovice na
čísle 723 349 300 (paní Čápová).
Také bych chtěl poděkovat členům JSDHO za odvedený velký
kus práce na opravách hasičské
techniky PS 12, CAS 25 a zázemí
v garážích. Musím také zmínit
pracné očištění krovu a fasády od
exkrementů vlaštovek.
Za SDH Arnultovice přeji všem
obyvatelům krásný podzim.

MUŽI ,,B“
6. místo
11. místo
10. místo
3. místo
5. místo
-------------------

Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
ŽENY
4. místo
3. místo
9. místo
3. místo
3. místo
------5. místo
1. místo
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ML. DĚTI
6. místo
6. místo
12. místo
3. místo
2. místo
4. místo
5. místo
4. místo

... I S DOVĚTKEM

Důkazem toho je, že se čtrnáct
dní po závodech ozval trenér
a manažer reprezentace ČR Jiří
Čepelák s prosbou o uspořádání
posledního soustředění motokrosové reprezentace před odjezdem
na nejslavnější závod v roce, a to
MXoN (Motokros národů) v Itálii (Maggiora). Naši trať si vybral,
protože je profilově podobná trati
v italské Maggioře a protože jezdci
(reprezentanti), kteří se zúčastnili
našeho Rudnického poháru, mu
referovali o tom, jak umíme trať
skvěle připravit. Všichni jsme si reprezentační trénink opravdu užili,
protože to byla skvělá podívaná
a pro nás organizátory velká pocta
na konci sezony 2016. Na závodě
MXoN, který navštívilo přes 85 tisíc diváků a kterého se zúčastnilo
39 zemí, naše reprezentace skončila na skvělém 16. místě.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem výše uvedeným, obci
Rudník, našim dobrovolným hasičům, sponzorům a divákům za
pomoc a podporu.

Jak jsem už jednou zmínil, pro
nás pořadatele to byl důležitý víkend, který se povedl na jedničku.

Pavel Šmahel st.,
SMX racing team Rudník
Foto archiv SMX racing team Rudník

MX2 si vybojoval velký pohár Jan
Vondrášek (oba reprezentanti
ČR). Z našich jezdců SMX racing
teamu Rudník se nejlépe umístil
ve třídě MX2 Pavel Dvořáček, a to
na krásném 3. místě. V dalších třídách se na stupně vítězů probojovali tito jezdci SMX racing teamu
Rudník: na 2. místě Jaroslav Vopršal (80 ccm), na 1. místě Tomáš
Nývlt (MX2 Hobby), na 3. místě Michal Plíhal (MX1 Hobby).
Výsledky z celého dne najdete
na http://casomeric.cz. Putovní
poháry vítězům předal a celý slavnostní víkend krátkým zhodnocením ukončil místostarosta Jiří
Stuchlík. Po závodech odjížděli
všichni jezdci spokojeni a s příslibem, že určitě přijedou i v sezoně
2017. Divák si také musel přijít
na své, protože celý víkend jezdci
předváděli skvělé výkony a bylo
jedno, jestli šlo o děti, hobby, veterány, nebo motokrosovou elitu ve
třídách MX1 a MX2.

TĚLOCVIČNA – MÍSTO,
KDE SE SPORTUJE!
Výstižnější úvod by snad ani nemohl být. Každý den se střídají
skupiny dětí, mládeže i dospělých, a připojují se tak k těm, kteří
umí smysluplně využít svůj volný čas. Těší nás, že vytíženost tělocvičny je veliká. Většina kroužků má již své dlouhodobé „réservé“.
A jestli je ještě vůbec nějaký volný termín? Je, ale neotálejte – nabízíme poslední: středa 15.15 – 16.45. Přidáte se ke všem aktivním?
Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

Přehled aktivit v tělocvičně:
Den

Čas

Zájmový kroužek

pondělí

15.30 – 17.00
17.30 – 19.00
19.30 – 20.30

Karate dětí
Fotbal muži
Cvičení žen

úterý

11.50 – 12.35
15.30 – 17.00
17.15 – 18.15
18.30 – 20.30

Sportovní hry mladších žáků
Karate dětí
Karate dospělých
Volejbal žen

středa

13.30 – 15.05
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00

Step aerobic
Jóga
Florbal

čtvrtek

15.00 – 16.00
17.30 – 19.30
19.30 – 20.30

Cvičení s dětmi
Hasiči – dospělí
Cvičení žen

pátek

12.40 – 13.25
13.30 – 15.05
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 – 19.30

Střelecký kroužek
Sportovní hry starších žáků
Karate dětí
Fotbal nejmladších
Karate dospělých
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

1
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Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných
osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Vítek Port, Klaudie Valentina Kuchařová,
Ladislav Roudenský, Sofie Špičková, Sebastian Šmejdíř,
Benjamín Kaplan, Jiří Kozák. Vítáme tě na svět.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI: Michal Šír a Hana Stránská,
Štefan Oravec a Simona Divišová (foto č.1), Martin Ulrich
a Lenka Kordová (foto č. 2), Jiří Hanold a Tereza Chlumová
(foto č. 3), Martin Černohorský a Tereza Kalinová (foto č. 4).
Novomanželům srdečně blahopřejeme.
ÚMRTÍ: Vlasta Hašková, Ladislav Tesárek, Ludmila Krůlová.
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská, matrika

Touto cestou bychom rádi
poděkovali úředníkům obecního
úřadu v Rudníku za milá blahopřání a dárkové balíčky k našim
životním jubileím.
S díky Květa a Ota Stránští

Sláva hasičům
SDH Rudník-Arnultovice!
Zavolat hasiče k požáru či záplavám
– to všichni známe. My dvě starší
ženy jsme ale byly hned po příjezdu
na chalupu bez kapky vody. Zavolat tyto pomocníky bylo odvážné
rozhodnutí a tak trochu „fata morgána“. Ovšem stálo za to! Nejenže
přijeli rychle s plnou nádrží užitkové vody, ještě přivezli kanystr pitné
vody, kterým jsme byly zásobeny až
do konce pobytu. A nebyla to lehká
akce! Měli jste je vidět! Po krkolomné cestě celým Bolkovem až téměř
pod Hofmanky s cisternou s 3500
litry vody. Naplnili naši sklepní nádrž tak rychle, že jsme nestačily žasnout. A nejen to. Zneškodnili nám
i velmi agresívní sršně. Děkujeme
panu Petru Birtusovi, Zdeňku Zemanovi st., Zdeňku Zemanovi ml.
i těm dalším.
A Rudníku bychom přály opravený
pivovar. Strádá už řadu let a potřeboval by záchranu. Přijely bychom
pomoci při opravách. Třeba to není
opětovná „fata morgána“. Každopádně přejeme další úspěchy, hodně
štěstí a ještě jednou obrovský dík!
Libuše a Ludmila, chalupářky
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Nové ordinační hodiny
dětské lékařky
MUDr. Jarmily Valešové
Pondělí

7.30–11.30

Úterý

11.30–12.30

Středa

7.30–9.30
7.30–11.30

Čtvrtek

9.30–11.30
poradna
pro kojence

Pátek

10.00–11.30

Mimo ordinační dobu
tel. konzultace na čísle
605 166 961, eventuálně
možnost ošetření v ordinaci
ve Vrchlabí (Poštovní 94,
54303 Vrchlabí, Podhůří).
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Dne 23.06.2016 se konalo v Pensionu Zámek vítání
občánků. Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zleva: Laura Blažejová a Jan Hájek.

KALENDÁŘ

SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2016
29. 10.

Dušičková mše
svatá

DOMOV

kostel sv. Václava
začátek 15.00

4. 11.

Stromy
v našem okolí

DOMOV

Dendrologická, arboristická přednáška
Klub 51 – Vinárna

16. 11.

Putování
po Kambodži

DOMOV

cestopisná přednáška
Klub 51 – Vinárna

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

11. 12.

Adventní koncert
spolek Berthold

DOMOV

kostel sv. Václava od
17.00

Uzávěrka Rudnických novin č. 4/2016 je 4. 12. 2016
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