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JUBILEUM OSLAVENÉ GÓLY
a přispěli k dobré úrovni. Škoda že
konec utkání a závěrečný výsledek
ovlivnil necitlivý rozhodčí…
Tak zase za deset let?!
PODĚKOVÁNÍ
Všem těm, bez kterých by se podobné oslavy nemohly konat: hlavním sponzorům – obec Rudník,
Avon, Strojírny Dražice – menším
dárcům a stejně tak nejmenovaným brigádníkům, kteří pomohli.
MÍSTO KYTICE

Těch gólů bylo za celý den 46 (exhibici přípravky nepočítaje), což
představuje pěknou kanonádu.
Pojďme ale pěkně popořádku.
Fotbal v Rudníku slavil sedmdesátiny. Za datum byl zvolen 1.
červenec – po dohrání mistrovských soutěží, těsně před dovolenou a po tradičním Avon Cupu.
Přípravy začaly dlouho před výkopem prvního utkání, možná
začátkem roku. Pravidelné schůze výboru dostaly nový bod. Den
D ve znamení sedmdesátky a starostí nad hlavu. Zajistit soupeře
i rozhodčí, doprovodný program
i kapelu, občerstvení pro děti
i dospělé, pořadatele i výběrčí,
suvenýry i trička se 70, pamětníky i prodavače, fotografa i video,
stany i stánky, vstupenky i plakáty, sponzory i hosty atd.
Na příjezdovou silnici byly
umístěny přenosné dopravní značky – povolená rychlost 30 a nápis
Kulturní akce. Stylovější by bylo
70 a Sportovní akce. Jako první
dorazil personál a „narazil“, mezitím rostla obří nafukovací skluzavka za brankou. Aktéři úvodního duelu se šli převléknout do
sportovního. Rozhodčí zadul do
píšťalky…

ŽÁCI – FK TJ RUDNÍK
VS. FK VRCHLABÍ 0 : 12
Krutý výsledek, hosté nijak
nešetřili mladé oslavence a dokumentovali svoji fotbalovou vyspělost. Na skóre se podepsala také
skutečnost, že Rudničtí neměli za
sebou zkušenost se hrou na velkém hřišti.
GARDA – RUDNÍK
VS. HOSTINNÉ 3 : 2
Garda představuje fotbalisty dříve narozené, zapomeňte
na označení staří páni. Naši se
utkávají s Hostinným každou
porciunkuli, a tak neuslyšíte věty
o počtu kil či vlasů. Balon je ale
poslouchá a svojí rychlostí nahrazuje stejnou disciplínu mužů.
Výsledek sice nestojí na prvním
místě, ale výhra se do pozápasových debat počítá.
DOROST – RUDNÍK
VS. VRCHLABÍ 6 : 5
Velice pohledné utkání s podívanou na příští talenty (stálo by
za to zaznamenat, kolik aktérů se
objeví na trávníku za deset let při
dalším kulatém výročí). Duel jako

zvon, který nabízel skoro všechno,
co k fotbalu patří – množství gólů,
napětí až do konce, vítězství domácích!

Trávník je jak houba
Rozhodčí je trouba
Nepískl nám desítku
Nedostane polívku
Honza Berger přivez Radu
Ten nepřišel na poradu
Odneslo to jeho tělo
Kulhá, skučí, byť se chtělo
Procházka měl po brejku
Nechal doma hokejku
Posilou je sešívaná
Na Petru je podívaná
Šoupne jesle obránci
Hledají se zachránci
Milan M. rád shodil ranec
Hudba, tanec a je konec
Václav Chadraba

KRAJSKÝ PŘEBOR – RUDNÍK
VS. HRADEC KRÁLOVÉ 2 : 4
Domácí v silné sestavě dávající
vzpomenout na boje v krajském
přeboru (nejvyšší soutěž hraná
v historii klubu) a současní funkcionáři jen vzdychali nad umem
někdejších opor (pomohly by ještě dnes?). Jedenáctka „votroků“
z krajského města také pamatuje
lepší a prvoligové časy. Zápas měl
kvalitu a vyrovnaný průběh, pořád
bylo na co se dívat.
A MUŽSTVO – RUDNÍK
VS. VÝBĚR JANA BERGERA 5 : 7
Diváci byli hlavně zvědavi
na tým legendy pražské Sparty
a dlouholetého reprezentanta. Na
složení hostí se trochu nepříznivě
podepsal termín příliš nabitý exhibičními zápasy podobného charakteru. Honza dirigoval jako za
mlada, Rada trénoval hlavně sebe,
Procházka odložil hokejku a útok
posílila střelkyně z konkurenční
Slavie. Domácí odmítli roli diváků

NĚKOLIK MILNÍKŮ
1947 – 30. listopadu se uskutečnila
ustavující schůze Sportovního
klubu Heřmanovy Sejfy; hraje se na
hřišti na bělidle
1948 – zahájeny přípravné práce
na výstavbě hřiště za sokolovnou
1955 – započaly práce na
fotbalovém stadionu, který známe
dodnes; otevřen byl v roce 1961
1961 – Jiskra Rudník postoupila do
I. A třídy
90. léta – pod vedením Pavla
Gašpara se zformovalo amatérské
družstvo žen
1997 – FC AVON Rudník – FK Chmel
Blšany 1 : 1
2000 – FC AVON Rudník – FK
Viktoria Žižkov 3 : 3
2002 – FC AVON Rudník – Benias
Abú Dhabi (SAE) 3 : 0

RADNICE

V

ážení sousedé, přichází
podzim a s ním i pravidelné podzimní číslo
Rudnických novin. Od posledního vydání našeho zpravodaje
uplynuly téměř tři měsíce.
Jaké byly? Ani přes léto se u nás
v obci nezahálelo. Jako tradičně se
pracovníci technické čety obecního
úřadu věnovali nekonečnému boji s obecní zelení. Jako každý rok jsme museli kromě svých
lidí povolat i zálohy ve formě pracovníků najatých
přes úřad práce. Ani to však mnohdy nestačí, proto si upřímně vážíme každého, kdo kromě svého
pozemku upraví i kus toho obecního. Moc za to
děkujeme. V létě jsme pokračovali v rozjetých akcích schválených v rozpočtu na letošní rok, jako
jsou například opravy místních komunikací na
Bolkově ke Kruhu, k Růžičkovým, dále v Leopoldově od rozvodny k polesí, kde nás ještě čeká
penetrační nástřik, udělaly se nejnutnější opravy
silnice za Avonem, aby byl úsek průjezdný. Tuto
silnici však čeká totální rekonstrukce spojená s odvodněním svahu a novým povrchem. Během srpna
začaly práce na kurtech u obecního úřadu. Zakázku vysoutěžila firma Sibera System s.r.o. a hotovo
by mělo být začátkem listopadu. V těchto dnech
by měly začít i práce na školním sportovišti. Tuto
zakázku ve výběrovém řízení získala firma Tubeko.
Pevně věřím, že se oběma firmám podaří dodržet
termíny a kvalitu prací a již brzy se děti i dospělí
budou radovat z nových sportovišť. Projekt velkého multifunkčního areálu v Terezíně na škvárovém
hřišti stále čeká na vhodný dotační titul, takže ani
ten „neusnul“, jak často slýchám. Nový sportovní
kus přibyl i na Janovice. V sobotu 12. 8. tam obec
slavnostně předala janovickým dětem do užívání
nový pingpongový stůl financovaný z darů zastupitelů a částečně i z rozpočtu obce. Během léta
vyrostl i nový plot okolo fotbalového hřiště v Terezíně, opravila se střecha na kulturním domě v Arnultovicích, zrekonstruovala se kotelna základní
školy, která dostala zbrusu nové kotle za více než
milion korun – tuto zakázku ve výběrovém řízení
získala firma Thermona Krkonoše. Probíhají i přípravné práce na přestupním autobusovém terminálu u pošty. V současné chvíli jsme před podáním
žádosti o dotaci a výhled prací je na přelom let
2018/2019. V minulém čísle našich novin jsme
ještě nevěděli, zda budeme úspěšní se žádostí o dotaci na kanalizaci. Teď již víme, že Rudník uspěl,
dotaci dostaneme. V tuto chvíli probíhá náročné
výběrové řízení na zhotovitele, a na jaře již tedy
budeme moci začít s realizací. V běhu jsou rovněž přípravné práce na záchraně evangelického
kostela, ze kterého, jak všichni dobře víme, zůstaly jen kamenné zdi. Zásluhou především spolku
Přátel Bolkova, pana faráře Chlápka a iniciativy
obce vzniklo pár návrhů na zajištění bezpečnosti
a částečné oživení kostela. V listopadu proběhne
veřejná debata s občany o tom, jak by podle nich
mohl v budoucnu kostel fungovat a jak by měl asi
vypadat. Podrobnosti se včas dozvíte.
Jako tradičně u nás i letos v létě proběhly
spousty kulturních i sportovních akcí. Všechny
se povedly a byly hojně navštěvované. Za všechny
uvedu asi nejvýznamnější událost, a sice fotbalové kulatiny. Místní fotbalisté 1. července oslavili
již sedmdesát let své existence v Rudníku. Já jsem
měl možnost oslavy osobně navštívit, zahájit a pogratulovat oslavencům. Přesto si neodpustím ještě
jednou popřát mnoho zdraví, nadšení ať vás neopouští a co nejlepší reprezentaci naší obce.
Přátelé, kamarádi, přeji vám všem pohodový
podzim!
Aleš Maloch, starosta
2

UKONČENÉ INVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Stejně jako v loňských letech i letos nás
zde s nástupem prázdnin čekalo několik
stavebních akcí. Ideální čas pro jejich
realizaci byl právě průběh léta, kdy není
škola tolik obsazená.
1

OPRAVA SKLENÍKU NA POZEMKU

Možná si někdo z vás vzpomene na vyučovací hodiny v něm strávené – i na jeho
stavu se podepsal zub času. Nejprve bylo
potřeba starý a nevzhledný skleník odstrojit.
Poté byla očištěna celá železná konstrukce,
která byla následně i nově nastříkána. Byly
provedeny zednické práce na již rozpadajícím se soklu a mezitím si pan sklenář po
celkovém zaměření vyráběl tu spoustu nových skleněných tabulí. Ačkoliv čas kvapil,
zasklení a instalace nového oplechování proběhlo do konce prázdnin. Opravený skleník
vypadá na rozdíl od toho starého k světu
a nedělá již naší krásné škole ostudu :-)
2

začních kotlů, expanzních nádob, bojlerů,
ventilů a spousty dalších zařízení. Souběžně
s tím probíhalo zpětné napojení na všechny
topné větve a okruhy, které naše velká škola má. Jelikož se během realizace neobjevily
žádné větší komplikace, zhotovitel dodržel
termín dle smlouvy o dílo a spuštění nové
kotelny proběhlo bez problémů. Poděkování patří i zaměstnancům školy, kteří byli do
této realizace zapojeni. Spolupráce zafungovala na jedničku.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

OPRAVA DŘEVĚNÉHO SKLADU

Nevím, kdo z vás si tento objekt na
pozemku vybavuje, ale svým významem
a funkčností si tuto opravu určitě zasloužil.
V posledních desítkách let došlo bohužel
k jeho zchátrání a bylo potřeba nejen z důvodu vzhledu s tím něco udělat. Stejně jako
se skleníkem jsme s touto akcí počítali, takže nic nebránilo tuto akci v červenci také
rozjet. Po odstrojení již shnilého opláštění
z prken a trámů a drobných svářečských
pracích byla kompletní železná konstrukce obroušena a natřena. Na návoz trámů
a nových palubek navazovalo jeho veškeré
opracování a natření. Poté již nic nebránilo
tomu, tento objekt znovu „ustrojit“ a nainstalovat nová vrata. Troufám si říct, že sklad
opravdu prokoukl, a příští rok nás ještě čeká
oprava jeho střechy.
3

REKONSTRUKCE KOTELNY

V předchozím vydání jste byli informováni o této již rozjeté investiční akci, která se
svým finančním objemem a realizací v ZŠ
zařadila mezi ty nejzásadnější. Připomeňme
si tedy, že zveřejněné výběrové řízení vyhrála firma Thermona Krkonoše s. r. o. Dle
dohodnutého harmonogramu se dali její
pracovníci ihned do práce, protože termín
ohledně znovuobnovení dodávky teplé vody
byl neúprosný. Po několikadenním vyřezávání starých rozvodů topení a demontáží
elektroinstalace nastal asi jeden z nejnáročnějších úkolů – dostat staré kotle, každý
o váze cca 500 kg, po schodech nahoru ven
z kotelny. Pak již následovalo dle projektové
dokumentace osazení třech nových kondenRUDNICKÉ NOVINY č. 3 / říjen 2017
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DOTAČNÍ OKÉNKO
POSKYTNUTÉ DOTACE
Z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod byla obci poskytnuta dotace na zpracování projektové
dokumentace 2. etapy kanalizace Rudník–Terezín–pošta ve výši 300 000 Kč.
V rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020 byla obci
poskytnuta dotace k projektu „Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového
plánu pro obec Rudník v celkové výši
493 288 Kč.
V rámci operačního programu Životní prostředí 2014–2020 jsme získali
dotaci na výstavbu kanalizace Rudník ve
výši 77 175 280 Kč. Dále proběhl výběr dodavatele stavby, který byl schválen
na zasedání zastupitelstva obce dne 14.
9. 2017. Realizace akce by měla začít
v březnu 2018 a předpoklad ukončení výstavby v listopadu 2019. Přesný
harmonogram výstavby bude znám po
podpisu smlouvy o dílo. V roce 2018 by
měla být hotová první část kanalizace,
a to ve směru od Hostinného k zámku
na Bělidle. Druhá část od Bělidla do
Terezína až k poště bude zrealizována
v roce 2019.
Prostřednictvím ministerstva zemědělství jsme získali dotaci na údržbu

a obnovu kulturních a venkovských prvků v rámci vzniku míst pasivního odpočinku. Vybudován bude altán u domu
s pečovatelskou službou. Výše dotace
78 029 Kč. Dále ze stejného dotačního
titulu bude vybudován srubový altán na
Hadí vyhlídce. Výše dotace 113 482 Kč.
Ministerstvo vnitra poskytlo dotaci pro jednotky SDH obcí na pořízení
cisternové automobilové stříkačky ve
výši 2 500 000 Kč. Veřejnou zakázku na
dodávku cisterny získala firma KOBIT
spol. s r. o., a tak naši hasiči dostanou
krásný vánoční dárek – cisternovou automobilovou stříkačku značky TATRA
R 55 s výkonem čerpadla 2000 l/min.
Dodávka by měla proběhnout v termínu do 10. 12. 2017. Celkové náklady
na pořízení cisterny jsou 5 250 000 Kč
bez DPH.
Ministerstvo pro místní rozvoj
v rámci programu Podpora rozvoje regionů poskytla dotaci na výstavbu tenisových kurtů v obci, a to ve výši 1 000 000
Kč. Jedná se o vítěznou částku ze soutěže Vesnice Královéhradeckého kraje
roku 2016. Celkové náklady na výstavbu tenisových kurtů činí 1 122 058 Kč
bez DPH. Veřejnou zakázku získala firma SIBERA SYSTÉM, s.r.o., která má
dlouholeté zkušenosti s výstavbou antukových tenisových kurtů.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Ministerstvo pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní
infrastruktury. Výše dotace 70 % uznatelných nákladů. Požádali jsme o spolufinancování výstavby sportovního hřiště
při Základní škole Rudník. V současné
době máme již vybraného dodavatele,
zakázku získala firma TUBEKO SPORT
spol. s r. o. Celkové náklady na výstavbu
činí 1 399 824 Kč bez DPH. Předání staveniště dle harmonogramu proběhla dne
12. 9. 2017 a stavba by měla být dokončena nejpozději k datu 3. 11. 2017.
Pro naše hasiče jsme požádali ministerstvo vnitra o dotaci pro rok 2018 na
pořízení dopravního automobilu. Odůvodněním podané žádosti byla potřebnost dopravního automobilu určeného
k přepravě nezbytně nutných prostředků
na místo zásahu (ošacení, zásobování
vodou, potravinami), zajištění okamžité
pomoci obyvatelům při povodních a živelních pohromách a následně po nich.
Při bleskových povodních v červnu 2013
obec Rudník zajišťovala nouzové zásobování obyvatel pro tento účel pronajatými
automobily od podnikatelských subjektů. Při řešení těchto mimořádných událostí vyvstala potřeba rychle reagovat na
mimořádné události, jako je rychlá evakuace osob a poskytnutí materiální pomoci bezprostředně po živelní události.
Zajištění těchto činností není dostatečně
Rudnické Noviny | 3/2017

efektivní pomocí osobních automobilů. DA poskytuje dostatečnou kapacitu
a podmínky pro přepravu evakuovaných
osob i pro poskytování prvotní materiálové pomoci a následné zásobování obyvatel při mimořádných událostech, a to
zejména v horských podmínkách a členitém terénu obce Rudník. Předpokládané
náklady na pořízení dopravního automobilu jsou cca 900 000 Kč bez DPH,
výše dotace 50 % + příspěvek Královéhradeckého kraje.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jsme v rámci programu V1 Státní podpora sportu pro rok 2017/2017
požádali o dotaci na výstavbu sportovního areálu v obci Rudník v místní části
Terezín. Celkové předpokládané náklady
na realizaci činí 12 670 215 Kč. Možná
poskytnutá dotace ve výši 60 %.
V současné době se zpracovává žádost o dotaci na výstavbu autobusového
terminálu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1.2. Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy, výzva č. 73 Výstavba
a modernizace přestupních terminálů.
Předpokládané náklady na výstavbu činí
7 373 571 Kč bez DPH. Výše poskytnuté dotace až 90 % z celkových uznatelných nákladů. Předpoklad realizace:
druhá polovina roku 2018.
Připravila Martina Jirásková

10 OTÁZEK PRO
MARKÉTU
LHOTOVOU

Učí na základní umělecké škole v Hostinném, vede kroužky pro děti. Svému příteli pomáhá
s péčí o víc než čtyřicetihlavou smečku psů. Ve volném
čase kreslí. A v neposlední řadě je předsedkyní spolku
Domov – pro náš Rudník, kde se mimo jiné stará o kulturní dění v obci.
1 Dá se to všechno vůbec stihnout?
Ano, dá. Práce se zvířaty je krásný životní styl, ke kterému
mě přivedl můj partner. Co se týče třeba akcí Domova, je
důležitý dobrý tým lidí, kteří mají zájem se na nich podílet. A ty my máme. ZUŠ a kroužky mě baví. Celé dohromady se to skvěle doplňuje.
2 Co konkrétně obnáší funkce předsedkyně spolku?
Především stmelování lidí, kteří jsou do činnosti spolku
zapojeni. Třeba s byrokracií mi hodně pomáhá Olinka
Hájková. Na fungování spolku se podílejí všichni členové.
3 Kolik akcí ročně spolek pořádá?
Dvakrát ročně pořádáme tvořivé dílny pro děti, cyklus
přednášek, vánoční koncert, podílíme se na průběhu Dne
otců a naší stěžejní akcí je Selské klání, na kterém chceme
občanům rudnických místních částí přiblížit historii a to,
jak se na oněch místech dříve žilo.
4 Která tebe nejvíc těší? Ze které máš největší radost?
Mě těší všechny, protože každá je jiná.
5 Již pošesté se konalo Selské klání. Tentokrát se
znovu vrátilo do Javorníku. Uzavřelo se tak kolečko,
takže můžeš bilancovat. Jak jsi s dosavadním průběhem spokojená?
Nechci to nijak bilancovat, protože pokaždé je to jiné.
V každé té části je jiná atmosféra, jiné je prostředí i zázemí. S tím se musíme vždycky poprat. Podle mě se nám to
zatím daří.
6 Co se ti vybaví při slově „olympiáda“?
Nejdřív se mi vybaví školní olympiády, ale na to ses mě asi
neptal (smích). Pro první ročník jsme pro Selské klání použili slovo olympiáda. Vytvořili jsme událost na Facebooku,
kde to slovo figurovalo. A následně jsme obdrželi dopis
od olympijského výboru, že toto pojmenování nesmíme
používat, jinak by nám hrozila sankce. Proto jsme akci
přejmenovali na Selské klání.
7 Disciplíny se každý rok mění. Kde berete inspiraci?
Otcem myšlenky Selského klání byl Jířa (Vondrák – pozn.
red.). Ten tu inspiraci bral ze svého běžného života. Ale
je to týmová práce a do přípravy disciplín se pravidelně
zapojují všichni členové spolku.
8 Bude teď na podzim pokračovat série přednášek ve
Vinárně? Můžeš prozradit, na co se můžeme těšit?
Přednášky pokračovat budou, ale zatím není jisté kde. Jednu z prvních přednášek bude mít Matěj Hanč na téma
Krakonoš. O ostatních se včas dozvíte.
9 Co tvoje kreslení? Loni jsme při Svatováclavských
slavnostech viděli tvoji výstavu, co plánuješ dál?
Nic neplánuju, beru to, jak to přichází.
10 Prý už obstojně jezdíš se psím spřežením. Jak to jde?
To by ses měl zeptat spíš Jirky (smích). Jízda se psy je obrovská svoboda. Nejkrásnější je to ticho, příroda kolem
a psi před tebou.

Ptal se Pavel Voňka
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VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají ve dnech
20. a 21. října 2017. Občané
mohou volit v pátek od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00
hod. ve volebních okrscích,
do kterých jsou zařazeni dle
místa svého trvalého pobytu.
Volič při příchodu do volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky (dále jen ČR) platným
občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ČR. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do
volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.
Občan ČR může s tímto průkazem volit v jakémkoli volebním
okrsku na území ČR, popř. ve
zvláštním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.
Každý volič hlasuje osobně a
v prostoru určeném k hlasování.
Pokud tyto náležitosti nebudou
splněny, nebude mu hlasování umožněno. Volič může také
ze závažných důvodů požádat

obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla tato komise zřízena. V takovém případě vyšle
komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou.
O voličský průkaz mohou
voliči požádat obecní úřad
v místě jejich trvalého pobytu:
1) Osobně nejpozději do 18.
října 2017 do 16.00 hod.
2) Písemně do 13. října 2017.
Podání může být učiněno
v této formě:
a) v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče,
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad tento průkaz
nejdříve 5. října 2017 předá
osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání tohoto průkazu, anebo
jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu. Více na www.mvcr.cz
Jana Janovská

VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ
Obec Rudník pořídila pro své
občany kompostéry o objemu
900 litrů postačující pro zahrady
o velikosti 1300 m2 v počtu 400
ks. Kompostéry o objemu 400 litrů postačující pro zahrady o velikosti 450 m2 v počtu 200 ks.
Kompostéry stále předáváme
do bezplatné zápůjčky na základě
smlouvy o zápůjčce a po pěti letech udržitelnosti projektu přejdou
do vlastnictví občanů. Kompostéry
je možné vyzvednout na obecním
úřadě – majetkový odbor ve dnech
pondělí a středa v době úředních hodin 8.00–11.30 hod. a 12.00–17.00
hod. Mimo tento termín je možné
kompostéry vyzvednout na základě
předem dohodnutého termínu.
Obecní úřad Rudník,
majetkový odbor,
tel. 499 440 281, 606 062 760,
e-mail: svobodova@rudnik.cz,
jiraskova@rudnik.cz
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SILNICE ZA AVONEM
Ještě v minulém roce jsem do
našich novin přispíval v rubrice
„Říká se, že…“. V souvislosti se
zaručenými informacemi ohledně prací na komunikaci z Terezína do Lázní Fořt by se vyplatilo
tuto rubriku obnovit, ale dnes se
omezím pouze na fakta, takže:
Vlastníkem povrchu komunikace v úseku mezi mosty za Avonem
je obec, a to na základě čestného
prohlášení. Pozemek pod komunikací je Lesů ČR, s. p., a Státního
pozemkového úřadu ČR.
Pozemky z vlastnictví Lesů ČR,
s. p., a Státního pozemkového úřadu ČR budou na obec převedeny
bezúplatně v nejbližší době, a to
z důvodu, že obec vlastní povrch
komunikace.
Stav komunikace se skokově
zhoršil po poslední zimě. Opravy komunikace v současné době
prováděné mají za úkol odstranit
pouze havarijní stav komunikace,
neřeší širší vztahy jako odvodnění,
statické zajištění mostu apod.
Na kompletní rekonstrukci komunikace, včetně opravy mostu,

bude na základě výběrového řízení
zadáno zpracování projektu a následně podána žádost o dotaci.
Postup je od počátku konzultován se zástupci MMR a Státního
fondu dopravní infrastruktury.
A proč se děje vše tak složitě?
Komunikace za Avonem vznikla
bez jakéhokoliv povolení za doby
národních výborů, bez projektové přípravy, a to tak, že se živičná
směs položila na nepřipravený terén. Nebylo řešeno ani odvodnění,
ani stabilizace podloží.
Rekonstrukce komunikace, odvodnění přilehlého svahu a oprava
mostu představují záležitost několika milionů korun a je třeba
hledat zdroje mimo rozpočet obce.
Bez administrativní nápravy majetkoprávního stavu to však nelze.
Převody státního majetku jsou
zdlouhavé a složité. Naše šance, že
se podaří získat potřebnou částku
z veřejných prostředků, jsou velké,
jedná se přece o jediný přístup do
místní části Lázně Fořt. Tak prosím o trpělivost a pochopení.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉ SÍTĚ
TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Každý rok navyšujeme počet nádob na tříděný odpad a stále to nestačí. I letos na četné žádosti občanů
jsme požádali EKO KOM o přidělení kontejnerů do výpůjčky a bylo
nám vyhověno. V srpnu jsme dostali
sedm nových kontejnerů na plasty,
jeden na papír a dva na sklo. O plastové kontejnery byla posílena stanoviště u školy, u Soudku, u Pivovaru,
u čp. 288, u odbočky na Justici, na

Bělidle a v Terezíně. Kontejnery na
sklo chyběly u paneláku a u staré
školy a kontejnerem na papír jsme
ještě posílili třídění v Terezíně.
V současné době již máme po
obci rozmístěno na 19 stanovištích celkem 64 kontejnerů (19
na papír, 28 na plast a 17 na sklo)
a věřím že toto číslo ještě není konečné.
Ivana Svobodová

UPOZORNĚNí
Žádám všechny občany obce Rudník, kteří ještě nezaplatili
místní poplatek za odpady za rok 2017 (splatnost byla do
30. 6. 2017), aby tak NEPRODLENĚ učinili. Pokud tak neučiní
nejpozději do 31. 10. 2017 dojde k vyměření poplatku platebním
výměrem, po kterém při nezaplacení poplatku ve stanovené
lhůtě již následuje daňová exekuce.
Zaplatit můžete :
1) složenkou
2) hotově v kanceláři MO (budova pošty) nebo na OÚ Rudník
3) na účet č. 1303691309/0800 v.s. dle složenky, případně po
		
dohodě na tel. 499 440 281, 606 062 760
Za obec Rudník Ivana Svobodová
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 55. jednání rady obce
dne 26. 4. 2017

RO schvaluje:
1a/55/2017 – pronajmout/
propachtovat část pozemku p.
p. č. 595/17 – ostatní plocha
o výměře 700 m2, v kat. území
Rudník. Pachtovní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou, za 0,10 Kč/m2/rok
(350 m2) a 2 Kč/m2/rok (350
m2), ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 4-0-0
1b/55/2017 – pronajmout/
propachtovat pozemky p. p. č.
290 – travní porost o výměře
569 m2, p. p. č. 329/4 – travní
porost o výměře 1.195 m2, p. p. č.
329/5 – travní porost o výměře
1.159 m2, p. p. č. 381/1 – travní
porost o výměře 6.115 m2a p. p.
č. 2210/1 – travní porost o výměře 1.343 m2, vše v kat. území
Rudník, společnosti Krkonošská kozí farma s.r.o. se sídlem
Rudník 76, zastoupená Ing. Lucií
Frantovou. 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: 4-0-0
2b1/55/2017 – zahájení
výběrového řízení prostřednictvím firmy VIA Consult a. s.
k akci „Výstavba kanalizace
v obci Rudník“.
Hlasování: 4-0-0
2b2/55/2017 – návrh zadávacích podmínek k akci „Výstavba kanalizace v obci Rudník“.
Výpis přijatých usnesení
Hlasování:
4-0-0rady obce
z 56. jednání
dne 10. 5. 2017

RO schvaluje:
1a1/56/2017 – výzvu pro
zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce kotelny ZŠ
Rudník č. p. 407“.
Hlasování: 5-0-0
1a2/56/2017 – výběrovou
komisi ve složení rada obce,
TDI (bude upřesněno po výběru
TDI), Lukáš Skalský.
Hlasování: 5-0-0
1a3/56/2017 – seznam
obeslaných firem:
1) PLYNOTOP, Robert Šťastný,
Husitská 599, Hostinné 543 71
2) THERMONA
KRKONOŠE
s.r.o., Nádražní 902, Hostinné
543 71
3) PHTOP, Petr Hetfleiš, Chotěvice 5, Hostinné 543 71
Hlasování: 5-0-0
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1b1/56/2017 – výzvu pro
zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba sportovního
hřiště při ZŠ Rudník“.
Hlasování: 5-0-0
1b2/56/2017 – výběrovou
komisi ve složení rada obce,
TDI (bude upřesněno po výběru
TDI), Lukáš Skalský.
Hlasování: 5-0-0
1b3/56/2017 – seznam
obeslaných firem:
1) Sibera System s.r.o., Obránců Míru 1168, Stará Boleslav
250 02
2) PRECOL s.r.o., Předměřice
nad Jizerou 74, Předměřice nad
Jizerou 294 74
3) B plus P spol. s.r.o., Havlíčkova 375, Červený Kostelec
549 41
Hlasování: 5-0-0
1b4/56/2017 – výzvu pro
zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba tenisových
kurtů Rudník“.
Hlasování: 5-0-0
1b5/56/2017 – výběrovou
komisi ve složení rada obce,
TDI (bude upřesněno po výběru
TDI), Lukáš Skalský
Hlasování: 5-0-0
1b6/56/2017 – seznam
obeslaných firem:
1) Forward TENIS – sportovní
stavby, Petr Folwarczny, Vesecká
2) Tenis Schmid, Lubomír, Lubomír Schmid, Dukelská 1350,
Stará Boleslav 25002
3) Knor Tenis, Na stráni 1630,
Čelákovice 250 88
Hlasování: 5-0-0
1c1/56/2017 – výzvu a zadávací dokumentaci k zakázce
zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „
TDI a BOZP pro akci kanalizace
Rudník“.
Hlasování: 5-0-0
1c2/56/2017 – výběrovou
komisi ve složení rada obce,
Lukáš Skalský, Martina Poláková.
Hlasování: 5-0-0
1c3/56/2017 – seznam
obeslaných firem:
1) Vodohospodářský
rozvoj
a výstavba a.s., Nábřežní 4,
Praha 5 – Smíchov 150 56
2) Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., náměstí Československé armády 37, Jaroměř 551 01
3) INVESTSERVIS spol. s.r.o.,
Tolstého 451, Teplice-Řetenice
415 03
4) Ingeniring Krkonoše s.r.o.,
Horská 634, Trutnov 541 01
5) IREA s.r.o. Radniční 4, Šumperk 787 01
Hlasování: 5-0-0
2a1/56/2017 – podání žaloby k soudu za dlužné nájemné

prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Václava Čermáka.
Hlasování: 5-0-0
2b/56/2017 – prodloužit
NS na byt č. 11 v č. p. 494 na
dobu určitou do 31. 8. 2017.
Hlasování: 5-0-0
2c/56/2017 – pronájem
bytu č. 19 v Rudníku č. p. 75 na
dobu určitou, do 31. 12. 2017.
Hlasování: 5-0-0
2e/56/2017 – zveřejnění
záměru výpůjčky, jejímž předmětem je nebytový prostor
v Rudníku, budova občanského
vybavení č. p. 545 „Občerstvení
na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“, na pozemku st. p. č.
636/3 v k. ú. Rudník, o celkové
výměře 73,16 m2, vše v k. ú.
a obci Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2f/56/2017 – zveřejnění
záměru pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 1247 –
vodní plocha o výměře 4.072
m2, p. p. č. 1243/1 – ostatní
plocha o výměře 864 m2a p. p.
č. 1246/1 – ostatní plocha o výměře 1.986 m2, vše kat. území
Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2g/56/2017 – zveřejnění
záměru pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 190/1
– trvalý travní porost o výměře
1.099 m2 a p. p. č. 1472/2 – trvalý travní porost o výměře 2.726
m2, vše v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2h/56/2017 – pronajmout
(propachtovat) pozemky p. p.
č. 2391/1 – travní porost o výměře 1.394 m2, p. p. č. 2392/1
– travní porost o výměře 1.218
m2, p. p. č. 2392/2 – travní porost o výměře 732 m2, p. p. č.
2392/3 – ostat. plocha o výměře 1.601 m2 a p. p. č. 2440/1
– travní porost o výměře 1.823
m2, vše v kat. území Rudník, p.
p. č. 251/1 – travní porost o výměře 4.901 m2 a p. p. č. 370/12
– travní porost o výměře 1.033
m2, vše v kat. území Javorník v Krkonoších. 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
2i/56/2017 – pronajmout
část pozemku p. p. č. 636/3 –
ostatní plocha o výměře 27 m2
(celková výměra 17.384 m2),
kat. území Rudník, TJ Rudník, z.
s., Rudník 545, 543 72 Rudník.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou (8 let), za 20
Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.
10. 2008. Zároveň bude upra-

vena smlouva o výpůjčce“ ze
dne 24. 9. 2015 formou dodatku.
Hlasování: 5-0-0
2j/56/2017 – realizaci
místní úpravy dopravního značení lokalita „sídliště Terezín“
dle návrhu firmy INKA dopravní
značení Hradec králové s. r. o.
Hlasování: 5-0-0
2k/56/2017 – TJ Lokomotivě Trutnov, oddílu orientačního běhu, bezplatné zapůjčení
stanu na závody mistrovství
oblasti na klasické trati, které
se konají v Trutnově – Horním
Starém Městě 27. 5. 2017.
Hlasování: 5-0-0
3a/56/2017 – účetní závěrku ZŠ/MŠ Rudník za rok
2016.
Hlasování: 5-0-0
3b1/56/2017 – hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov,
za účetní období 2016 ve výši
8.217,02 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3b2/56/2017 – převedení
hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy Rudník,
okres Trutnov, za účetní období
2016 ve výši 8.217,02 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
2d/56/2017 – prodej části
pozemku p. p. č. 105/1 – travní
porost o výměře cca 100 m2
(celková výměra 1.425 m2), kat.
území Arnultovice (bude upřesněno GP). Cena za pozemek dle
ÚP SV – plochy smíšené obytné
75 Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP +
1.000 kolek KN).
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení

Hlasování:
4-0-0rady obce
z 57. jednání
dne 26. 5. 2017

RO schvaluje:
1/57/2017 – zadavatel na
základě usnesení rady obce
Rudník ze dne 26. 5. 2017 č.
1/57/2017 a v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d)
ZZVZ rozhodl, že zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „TDI a koordinátor BOZP
k akci Výstavba kanalizace
Rudník“ se zrušuje.
Hlasování: 5-0-0
2a/57/2017 – RO schvaluje kupní smlouvu na nepotřebná použitá svítidla veřejného
osvětlení, typ DINGO, mezi obcí

Rudník a společností Technické
služby města Hostinné, p. o.
Hlasování: 5-0-0
3a/57/2017 – RO schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč na podporu
a provoz potravinového skladu
pro lidi v nouzi, který provozuje Oblastní charita Trutnov, IČ
43465439, Dřevařská 332, 541
03 Trutnov.
Hlasování: 5-0-0
RO doporučuje ZO:
1a/57/2017 – schválit dodavatelem zakázky pro akci
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník, č. p. 407“ firmu: THERMONA
KRKONOŠE s.r.o. za nabídkovou
cenu 1.370.000 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 § 124 zákona
o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřena smlouva
o dílo s uchazečem, který se
umístil jako druhý v pořadí,
s firmou PLYNOTOP Robert
Šťastný, s nabídkovou cenou
1.523.415,74 Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů
s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí, firmou Miloslav Brslínek s nabídkovou cenou 1.595.331,28 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení

Hlasování:
4-0-0 rady obce
z 58. jednání
dne 21. 6. 2017

RO schvaluje:
1a/58/2017 – RO schvaluje pronájem bytu č. 9 v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou,
do 31. 12. 2017, podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení
kauce (dvouměsíční nájemné
vč. plateb za služby spojené
s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
1b/58/2017 – RO schvaluje
pronájem bytu č. 5 v Rudníku č.
p. 418 na dobu určitou, do 31. 12.
2017, podmínkou pro přidělení
bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
1c/58/2017 – RO schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) část pozemku p.
p. č. 2319/1 – zahrada o výměře
455 m2, vše v kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
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1d/58/2017 – RO schvaluje
zveřejnění záměru pronajmout
pozemek p. p. č. 194/1 – ostatní
plocha o výměře 169 m2, v kat.
území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1e/58/2017 – RO schvaluje pronajmout (propachtovat)
pozemky p. p. č. 190/1 – trvalý
travní porost o výměře 1.099 m2
a p. p. č. 1472/2 – trvalý travní
porost o výměře 2.726 m2, vše
v kat. území Rudník. 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: 4-0-0
1f/58/2017 – RO schvaluje zřízení věcného břemene
– služebnosti, která zatěžuje
celý pozemek p. p. č. 360/9 –
ostatní plocha o výměře 198
m2 v k. ú. Rudník a která spočívá v právu chůze a jízdy přes
tento pozemek. Tímto věcným
břemenem se přitom zatěžuje
celý pozemek za účelem zajištění přístupu k budovám č. p. 74
a č. p. 76 a pověřuje MO připravit smlouvu o zřízení věcného
břemene + oslovit Ing. Jiřího
Potočka, vlastníka nemovitosti
č. p. 53 na st. p. č. 212/2 v k.ú.
Rudník, zda by i on souhlasil se
zřízením této služebnosti k pozemku p. p. č. 360/15 – ostatní
plocha o výměře 251 m2.
Hlasování: 4-0-0
1g/58/2017 – RO schvaluje Smlouvu o výpůjčce, jejímž
předmětem je nebytový prostor
v Rudníku budova občanského
vybavení č. p. 545 „Občerstvení
na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“ na pozemku st. p. č.
636/3 v k. ú. Rudník, o celkové
výměře 73,16 m2, vše v k. ú.
a obci Rudník, TJ Rudník z. s.,
zastoupené předsedou Richardem Divišem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
2h/58/2017 – RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene č.
6DHM170210 k akci „Autobusová zastávka Rudník“ vybudované na části služebného pozemku stavba výustního objektu
dešťové kanalizace a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
2a1/58/2017 – RO schvaluje výzvu k zakázce malého
rozsahu s názvem „Dodávka
altánu k místu pasivního odpočinku u domu s pečovatelskou
službou“.
Hlasování: 4-0-0
2a2/58/2017 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Roman Boháček, Na Záhonech 215, Svitávka 679 32
2) ARX TRADE spol. s r. o., Dražkovice 8, Pardubice 533 33
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3) Lubomír Srnský – Truhlářství,
Prosečné 90, Prosečné 543 73
Hlasování: 4-0-0
2a3/58/2017 – RO schvaluje výběrovou komisi ve složení: rada obce, Lukáš Skalský,
Martina Jirásková.
Hlasování: 4-0-0
2b1/58/2017 – RO schvaluje výzvu k zakázce malého
rozsahu s názvem „Dodávka
altánu roubeného stylu k místu
pasivního odpočinku na Hadí
stezce
Hlasování: 4-0-0
2b2/58/2017 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Monivet s.r.o., Benešovská
1148, Kamenice – Ládví, Praha-východ 251 68
2) Sruby Pacák s.r.o., Zámecké
náměstí 1263, Frýdek Místek
738 001
3) SRUBYODTOMA Tomáš Hurych, Leština u Světlé 145, 584 01
Hlasování: 4-0-0
2b3/58/2017 – RO schvaluje výběrovou komisi ve složení: rada obce, Lukáš Skalský,
Martina Jirásková.
Hlasování: 4-0-0
2c1/58/2017 – RO schvaluje výzvu k zakázce malého rozsahu s názvem „Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník“.
Hlasování: 4-0-0
2c2/58/2017 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Sport Cité + s.r.o., Bílovice
519, Bílovice 687 12
2) TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na
armádě 364, Rynholec 270 62
3) Swietelsky Stavební s.r.o.,
U Panelárny 881, 377 01 Jindřichův Hradec, 377 01 Dolní Pěna
Hlasování: 4-0-0
2c3/58/2017 – RO schvaluje výběrovou komisi ve složení: rada obce, Lukáš Skalský,
Martina Jirásková.
Hlasování: 4-0-0
2d1/58/2017 –RO schvaluje výzvu k zakázce malého
rozsahu s názvem „Výstavba
tenisových kurtů Rudník“.
Hlasování: 4-0-0
2d2/58/2017 – RO schvaluje seznam obeslaných firem:
1) Funny sport s.r.o., Pod Babou
2515, 760 01 Zlín
2) Sibera System, s.r.o., Obránců
Míru 1168, Stará Boleslav 250 02
3) JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna 684 01
Hlasování: 4-0-0
2d3/58/2017 – RO schvaluje výběrovou komisi ve složení: rada obce, Lukáš Skalský,
Martina Jirásková
Hlasování: 4-0-0
2e1/58/2017 – RO schvaluje výzvu k zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „Dodávka CAS 20
pro JSDH Rudník“
Hlasování: 4-0-0

2e2/58/2017 – RO schvaluje výběrovou komisi ve složení: rada obce, Lukáš Skalský,
Petr Birtus, Luboš Sahánek.
Hlasování: 4-0-0
3a/58/2017 – RO schvaluje převedení částky 167.941 Kč
do investičního fondu.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 59. jednání rady obce
dne 12. 7. 2017

RO doporučuje ZO:
1a/59/2017 – RO doporučuje ZO schválit dodavatelem
zakázky firmu KOBIT spol. s r. o.
za nabídkovou cenu 5.250.000
Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
1b/59/2017 – RO doporučuje ZO schválit dodavatelem zakázky firmu Sport Cité
s.r.o. za nabídkovou cenu
1.309.565,61 Kč bez DPH.
V případě, že dojde ke skutečnostem dle § 124 zákona
o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřena smlouva
o dílo s účastníkem, který se
umístil jako druhý v pořadí,
s firmou TUBEKO SPORT spol.
s r. o. s nabídkovou cenou
1.399.824,10 Kč bez DPH, popřípadě ze stejných důvodů
s účastníkem, který se umístil jako třetí v pořadí, s firmou
RED BERRY, SE, s nabídkovou
cenou 1.404.495,56 Kč bez
DPH.
Hlasování: 5-0-0
1c/59/2017 – RO doporučuje ZO schválit dodavatelem
zakázky firmu Sibera System
s.r.o. za nabídkovou cenu
1.122.058 Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
RO schvaluje:
1d/59/2017 – RO schvaluje dodavatelem zakázky firmu MMGR sruby spol. s r.o. za
nabídkovou cenu 208 270 Kč
(dodavatel není plátcem DPH).
Hlasování: 5-0-0
2a/59/2017 – RO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB
služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu číslo: IZ-122000350/VB/1 pro akci „Rudník přeložka vvnn pro autobusové nádraží“.
Hlasování: 5-0-0
RO stanovuje:
3a/59/2017 – RO stanovuje pro akci Den otců (8. 7. 2017)
prodej 60 ks triček za prodejní
cenu 150 Kč za kus. Pro propagaci obce určuje 90 ks triček.
Hlasování: 5-0-0

Výpis přijatých usnesení
z 60. jednání rady obce
dne 2. 8.2017

RO schvaluje:
1a/60/2017 – RO schvaluje
pronajmout (propachtovat) část
pozemku p. p. č. 2319/1 – zahrada
o výměře 455 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
1b/60/2017 – RO schvaluje pronajmout pozemek p. p. č.
194/1 – ostatní plocha o výměře 169 m2 v kat. území Javorník
v Krkonoších. 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
1c/60/2017 – RO schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu/
pachtu pozemku p. p. č. 3213 –
zahrada o výměře 117 m2, kat.
území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1d/60/2017 – RO schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu/
pachtu části pozemku p. p. č.
219/2 – travní porost o výměře
350 m2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
2a1/60/2017 – RO schvaluje Výzvu k podání nabídky pro
zakázku malého rozsahu – Zpracování studie proveditelnosti
k projektu „Autobusová zastávka Rudník“ a žádosti o finanční
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Hlasování: 4-0-0
2a2/60/2017 – RO schvaluje seznam obeslaných firem
pro zakázku malého rozsahu
s názvem Zpracování studie
proveditelnosti k projektu „Autobusová zastávka Rudník“
a žádosti o finanční podporu
z Integrovaného regionálního
operačního programu:
1) LK ADVISORY s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10
– Vršovice 100 00
2) GaT CONSULTING s.r.o.,
Československé armády 972,
Poděbrady 290 01
3) SELLA spol. s r. o., Vrbová
655, Ústí nad Orlicí 562 01
Hlasování: 4-0-0
3a/60/201 - RO schvaluje poskytnutí daru pro Mysliveckýspolek Janovice-Rudník, zastoupený
předsedou Karlem Blažkem ve
výši 3.000 Kč na pořádání akce
Odpoledne s přírodou 1.9.2017.
Hlasování: 4-0-0
RO odkládá:
1e/60/2017 – RO odkládá
projednání zveřejnění záměru

pronájmu/pachtu části pozemku p. p. č. 698/6 – ostatní plocha o výměře 30 m2, kat. území
Rudník.
Hlasování: 4-0-0
Výpis usnesení z 21.
zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 30. 3. 2017

ZO schvaluje:
2a/21/2017 – uzavřít
Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti pro stavbu „VO Rudník-Bělidlo – směr
pošta“mezi podnikem Lesy
České republiky, s. p., se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, 500 08 Nový Hradec
Králové, zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem, z pověření
zastoupeným Ing. Tomášem
Hillermannem, lesním správcem lesní správy Dvůr Králové,
a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 12-0-0
2b/21/2017 – uzavřít „Kupní smlouvu“ za cenu 165.613 Kč
(schválenou rozhodnutím ZO
ze dne 10. 3. 2011 usnesením
č. 3a2/3/2011), za podmínky
výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné, ve smyslu
směrnice č. 1/2015, bod 4. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku.
Hlasování:11-0-1
2c/21/2017 – prodej části
pozemku p. p. č. 523/1 díl „a“
o výměře 167 m2, v kat. území
Javorník v Krkonoších (Geometrickým plánem č. 257-69/2016
byla z p. p. č. 523/1 oddělena
část „a“ o výměře 167 m2, která
je předmětem prodeje), (12.525
Kč + 21% DPH – ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 ), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady
GP + kolek KN).
Hlasování: 12-0-0
2d/21/2017 – prodej části
pozemku p. p. č. 523/1 díl „b“
o výměře 137 m2 a části pozemku p. p. č. 1782 díl „c“ o výměře
230 m2 v kat. území Javorník
v Krkonoších (Geometrickým
plánem č. 257-69/2016 byla z p.
p. č. 523/1 oddělena část „b“
o výměře 137 m2 a z p. p. č. 1782
oddělena část „c“ o výměře 230
m2, která je předmětem prodeje), (27.525 Kč + 21% DPH – ÚP
SV – plochy smíšené obytné 75
Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP + kolek KN).
Hlasování: 12-0-0
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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DĚDICTVÍ KANTORŮ
Začal nový školní rok - ten
správný čas připomenout výrazné osobnosti heřmanosejfského
školství, které zasvětily svůj život
nejen výuce, ale také výzkumu
své domoviny. Z výsledků jejich
mravenčí práce těžíme dodnes.
Nashromáždily totiž bohatý
srovnávací materiál pro současné i budoucí badatele.
V zoologickém depozitáři Krkonošského muzea ve Vrchlabí se
nachází nenápadná dřevěná skříň.
Její vnitřek je rozdělen na 36
šuplíčků zaplněných krabicemi,
pod jejichž prosklenými víky „odpočívají“ pečlivě vyrovnaní motýli
všeho druhu - perleťovci, okáči,
soumračníci, ostruháčci, jasoňové,

žluťásci, bělásci, hnědásci a další.
Že vám některé názvy nic neříkají?
Není divu, vždyť za posledních sto
let nenávratně zmizelo z Krkonoš
23 motýlích druhů z celkových 82.
Autor sbírky čítající 2.300 exemplářů převážně denních motýlů učitel A. Hanusch - je přitom ještě
ve 30. a počátkem 40. let 20. století pozoroval a dokumentoval na
místních loukách. V roce 1947,
poté co stopy učitele Hanusche
zmizely kdesi v poválečném Německu, se jeho nedokončená sbírka dostala prostřednictvím učitele
Antonína Měšťánka do Krkonošského muzea. Její vědecká hodnota léty stále stoupá. Virtuálně
je ke zhlédnutí v Katalogu sbírek
Krkonošského muzea (http://sbir-

ky.krnap.cz/vademecum), dočíst
se o ní lze v knize Elišky Pilařové
Poklady Krkonošského muzea (vydala Správa KRNAP v roce 2016)
a po nezbytném restaurování bude
k vidění i v jeho výstavních prostorách.
Neméně cenná je geologická
sbírka učitele Waltera Hertacha
(†1917), kterou Krkonošskému
muzeu daroval ještě před 2. světovou válkou jeho syn. I on zkoumal především terén mezi Vrchlabím a Trutnovem. Sepsal dokonce
pojednání o geologickém vývoji
Krkonoš, přičemž pátral po jeho
dokladech - zkamenělinách rostlin a živočichů, které se mu podařilo objevit například v břidlicích
na hornických haldách východně

od Janovic nebo v Zádušním lese
(směrem na Čistou).
Láska ke zdejšímu kraji a radost
z objevů byly hnacími motory
těchto neúnavných badatelů, kteří věnovali výzkumu všechen svůj
volný čas. Je dobře, že nezůstanou
zapomenuti. Mírou vrchovatou
to platí i pro řídícího učitele Karla Holuba (učil mezi léty 1895
a 1923), který po sobě zanechal
více než 1.000 stran textů a kreseb
detailně dokumentujících Heřmanovy Sejfy ve vší košatosti historií
obce počínaje a jmenným seznamem obyvatel konče. Tak bohatou místní vlastivědou se rozhodně
nemůže chlubit každá obec.
Olga Hájková

OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA
Kostel sv. Václava zůstává po
pádu klenby z prosince loňského
roku veřejnosti nepřístupný. Do
konce tohoto roku by mělo dojít
k její opravě díky spolufinancování
Ministerstvem kultury. Vzhledem
k tomu, že příčinou zřícení klenby,
resp. pádu podpůrného pískovcového sloupu, byla nadměrná vlhkost,
chce v příštím roce vlastník kostela Římskokatolická farnost/děkanství
Hostinné - přistoupit k odvodnění

objektu. To je vyčísleno na téměř
500 tisíc Kč. Za tímto účelem byla
v srpnu podána žádost o spolufinancování Česko-německému fondu budoucnosti. Partnerem žádosti
jsou němečtí krajané. Finanční spoluúčast přislíbila také obec Rudník
a Ministerstvo kultury. Po odvodnění objektu by měla následovat
obnova střešního pláště a vnějších
a vnitřních omítek.
Olga Hájková

ŠANCE PRO JAVORNICKÝ KOSTEL
Zdá se, že kostel sv. Martina
v Javorníku má ještě šanci na
přežití. V srpnu t.r. byl Římskokatolickou farností v Trutnově
- Horním Starém Městě darován
spolku Omnium (www.omniumos.cz). Ten se dlouhodobě věnuje záchraně a obnově zničených,
ohrožených nebo nevyužívaných
památek a osvětou v této oblasti
(pořádá výstavy, semináře, konference, digitalizaje ohrožené památky). Je mj. partnerem projektu Pro život kostelů Broumovska,
který se snaží zachránit a oživit jedinečný soubor barokních sakrálních památek. Vrcholně barokní
kostel sv. Martina z let 1707-8
(nemovitá kulturní památka) je
v dezolátním stavu, má silně narušenou statiku a zdivo napadené
dřevomorkou. Jeho obnova bude
časově, organizačně a finančně
Rudnické Noviny | 3/2017

velmi náročná. Odvaha lidí ze
spolku Omnium převzít odpovědnost za takto zničenou památku je
obdivuhodná.
Olga Hájková
7

KRONIKA

DEN OTCŮ 2017
Novodobé kulturní a společenské akce v Rudníku se pomalu,
ale jistě s definitivní platností
usazují v našich kalendářích,
a tak i letos patřila druhá červencová sobota Dni otců. Již
posedmé!
Oblíbené klání stávajících i budoucích otců se uskutečnila v sobotu 8. července u obecního úřadu
a opět sestávala z pěti disciplín,
zcela nových i těch osvědčených.
Kvůli úspoře času se organizátoři z řad spolku Domov – pro náš
Rudník a obce rozhodli pro návrat
k modelu soutěžících dvojic. Na
start se tak postavilo 26 soutěžících, tedy 13 dvojic.
Jako první na ně čekalo kolečko,
ve kterém jeden druhého z dvojice
provezl vytyčenou tratí, na zpáteční

cestě se pak vystřídali. Ve druhé disciplíně čekala na pány překážková
dráha, na níž nešlo nepoznat inspiraci stále oblíbenějšími extrémními
závody. Po prvotním přeskočení
ohně (díky arnultovickým hasičům
za spolupráci!) je čekalo ručkování
po zavěšeném žebříku, zčásti i nad
bazénem. Někteří si tak dopřáli
i koupel. Třetí překážkou na cestě
celou soutěží byla pyramida postavená z balíků slámy a úkol byl jednoduchý: prostě ji přelézt. Ve čtvrté
disciplíně se soutěžící museli vypořádat s pneumatikou, kterou museli naplocho převalit na vymezenou
vzdálenost. Mnozí ani nevěřili, že
jde pouze o přední pneumatiku
z traktoru. Závěrečnou královskou
disciplínou byl divácky oblíbený
moták, bez kterého si Den otců
snad nelze ani představit!

V soutěži dvojic bylo nejúspěšnější duo Aleš Maloch a Bobin
Vráblík, v jednotlivcích byl nejlepší Jarda Šimůnek. Gratulujeme!
Samotnou soutěží však Den otců
nekončil. Následovala hudební
produkce: ve tři hodiny odpoledne se na pódiu objevila skupina

Monogram, kterou poté vystřídala
známá partička De Bill Heads, následovaná kapelou Hitmakers. Závěrečné vystoupení patřilo rovněž
neodmyslitelné součásti rudnického „otcovského“ veselí – kapele
Five O’clock Tea.
Pavel Voňka

DIVILIDI ZVOU NA PODZIMNÍ AKCE
Krásný den všem dobrým lidem! Podzim je tu a s ním
i naše další plánované akce, na
které bychom vás rádi pozvali.

Je třeba si na kase koupit 10hodinovou permici. Ceny permic: dospělí 380 Kč, děti do 15 let 270
Kč, děti do tří let zdarma.

CVIČENÍ (LENOŠENÍ)
V TĚLOCVIČNĚ PRO DĚTI
I RODIČE

DRAKIÁDA 2017

Už nevíte, co na podzim a v zimě
s dětmi doma? Chcete se odreagovat a přitom dítko trochu unavit? Nebo prostě jen máte rádi
tělocvičnu a trochu pozdvižení?
Tak neváhejte a přidejte se k nám.
Účast je vhodná pro děti od batolecího věku až po seniory a je
zdarma. Začínáme 28. 9. 2017
v době od 15 do16 hodin.
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NEDĚLNÍ PLAVÁNÍ PRO
VŠECHNY
Pojďte si s námi zaplavat! Každou neděli do plaveckého bazénu
Trutnov, a to vždy od 17 do 18
hodin. K dispozici je dětský bazének a velký plavecký bazén.

Stavíme draky a udržujeme
vesnické tradice o podzimních
prázdninách od 26. do 29. října.
Na dílnách stavíme a v sobotu
od 13 hodin na hřišti za kostelem pouštíme draky. Letos cena
o nejpovedenějšího draka.
TOULKY ZA POKLADEM II.
Druhým okruhem nás provede zahradník Martin Klabík na

téma dendrologie Krkonoš. Trasa
povede přes Bolkov až na Stezku korunami stromů v Janských
Lázních a cestou se nám snad
povede najít i poklad. Předpokládaný termín akce 14. října se
startem na hřišti v 10 hodin.
Dále připravujeme: 1. WORKSHOP,
který se bude konat v průběhu listopadu s lektorem Oldou Filipem.
Tak se těšte, a jak to všechno bude,
dál sledujte na našich stránkách.
Krásně zbarvený podzim za celou
tlupu přeje,
Gabriela Bendová
Foto archiv DIVILIDI, z.s.
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Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

JUBILEJNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2017
Již desátý ročník Svatováclavských slavností se uskutečnil 23.
září 2017 tradičně v okolí obecního
úřadu. Ten byl v absolutním obležení stánků s občerstvením, upomínkovými předměty, pouťovým
zbožím nebo s řemeslnými dílničkami. Celé stanové městečko i připravený hudební program nasvědčovaly tomu, že budeme svědky
velkolepé akce, leč počasí tentokrát
Rudníku nepřálo.
Po slavnostním zahájení starostou obce a paní Kateřinou Berkovnou z Dubé, která omluvila nepřítomnost svého chotě, přišel na řadu
jeden ze zásadních bodů programu:
zasazení lípy coby stromu republiky, a to k 99. výročí vzniku ČSR.
K jeho kořenům byla zároveň uložena schránka s poselstvím příštím
generacím a zazněl tu i projev pana
Stanislava Wajsara (blíže o stromu
republiky na následující straně).
Po vystoupení kapely Poutníci
se představila děvčata z tanečního
kroužku při rudnické ZŠ a nejen všem přítomným maminkám
vykouzlila na tvářích kombinaci strachu, lítosti i pýchy. V tom
chladném a deštivém počasí totiž
málokdo čekal, že skutečně vystoupí! Ani Rudnické akvabely se
nenechaly zahanbit a rozmary svatého Petra přijaly jako výzvu. Jako
vždy v posledních letech předvedly

reprízu svého vystoupení z Josefské
zábavy, tentokrát neformálně pojmenovaného Poupata.
Poté už následoval hlavní hudební program, v němž se postupně
představily kapely zvučných jmen:
plzeňská Znouzectnost, z Pardubic
zavítali kluci z Vypsané fixy a závěr
obstarala pražská formace Schodiště.
Přestože to s počasím skutečně
nevyšlo tak, jak bychom si všichni
přáli, účast byla hojná a atmosféra
pohodová. Nezbývá než se těšit na
některou další akci. Do příštích
Svatováclavských slavností jich
bude celá řádka.
Pavel Voňka

LÍPA – STROM REPUBLIKY
V sobotu 23. září 2017
byla poblíž obecního úřadu
v Rudníku při Svatováclavských slavnostech vysazena krásná lípa – Strom
republiky, symbol vzniku
samostatné Československé republiky v roce 1918.
V kovové schránce vsazené poblíž jejích kořenů byly
umístěny vzkazy žáků zdejší základní školy budoucím
občanům Rudníku.
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KRONIKA

Foto: Anděla Veselá

DEVADESÁT DEVĚT LET
OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Téměř před sto lety 28. října
1918 vznikla Československá
republika. Vznikla na konci velké války (první světové a kruté)
s následujícím rozpadem habsburské monarchie. Velkou zásluhu na jejím vzniku měl tehdy
náš budoucí prezident Tomáš
Garrigue Masaryk ve spolupráci
s Edvardem Benešem. Akt velice
významný v celé naší historii.
Jistě se ptáte, proč právě devadesát devět let od vzniku Československé republiky. Vždyť většinou
se slaví kulatá výročí. Vysvětlení
je prosté. O 100 letech od vzniku
republiky bude příští rok psát kdekdo, ale my v Rudníku s oslavami
začneme již letos, rok předem.
A ptáte se jak? Články v Rudnických novinách, nabídnutými
přednáškami pro dospělé, besedami učitelů se školními dětmi o významných dějinných událostech
naší republiky. K nim se jistě zajímavými akcemi přidají i místní organizace a spolky. Budeme první!
A začneme 23. září 2017 slavností,
při které poblíž rudnického obecního úřadu vysadíme na počest

99 let od vzniku Československé
republiky lípu, strom republiky,
jeden ze symbolů československé
(a české) státnosti. Celorepublikové oslavy pak u nás vyvrcholí 28.
října 2018, a to opětovným slavnostním shromážděním rudnických občanů.
Dobrý nápad, co říkáte? A protože tento list bude zřejmě vložen
do kovové schránky, jež spočine na
dlouhá léta (možná i staletí) pod
kořeny jmenované lípy, rád v něm
připomenu i počin, kterým se naše
obec zviditelnila nedávno. V roce
2016 byl Rudník v soutěži Vesnice
roku zařazen mezi třináct celostátně oceněných obcí a posléze vyhlášen Vesnicí Královéhradeckého
kraje roku 2016. Obec, takto oceněnou za aktivní činnost obecního
úřadu, jednotlivých společenských
organizací, spolků a rudnických
občanů, navštívil 15. února 2017
poprvé v historii i prezident republiky Miloš Zeman. Ten v rozmluvě se starostou Ing. Alešem
Malochem, s pracovníky obecního
úřadu, s radními a v neposlední
řadě i s místními občany vyjádřil
poděkování za mimořádný úspěch

obce v soutěži Vesnice roku a pochvalu Rudnickým za práci a aktivitu při odstraňování následků
nedávných velkých povodní.
A teď znovu k poslání tohoto
listu. Již jsem se zmínil, že bude
uložen do kovové schránky pod
kořeny zmiňované lípy, aby po
dlouhém čase promluvil k našim
následovníkům. Alespoň taková je
naše vize. Domnívám se, že epilog
v publikaci Rudník v čase stříbra,
lnu, hedvábí a pryže, kterou jsem
vydal v roce 2004, kdy obec Rudník slavila 650 let své existence, je
stále aktuální, a proto jej uvádím
i v tomto listu. Zní takto: „A léta
jdou… Vše kolem se mění, roky,
lidé, myšlenky. Pokolení střídá pokolení. Místa, jež jim byla domovem, však zůstávají. Jsou pojítkem
generací…“ Přání, v publikaci vyslovená, „aby zítřejší dny, měsíce,
roky, ba i staletí přinesly (Rudníku) prosperitu, trvalý rozvoj a jeho
občanům důstojné soužití ve svobodě, v dobré vůli a ve vzájemné
úctě“, mají i širší význam. Patří
celé naší společnosti. Oslovují její
léta nejbližší, vzdálená i hodně
daleká, oslovují budoucnost. A ta

VZKAZY ŽÁKŮ
DO BUDOUCNOSTI
CO NAPSALI NAŠI ŽÁCI DO ČASOVÉ SCHRÁNKY?
Žáci základní školy píší ve svých dopisech o tom, jaký je život v dnešní
době:
– ráno vstaneme z normální postele a
vyčistíme si zuby normálním kartáčkem
– nejsme žádný pravěk – máme dotykové telefony, plazmové televize,
notebooky
– auta jezdí hlavně na benzin a naftu,
elektromobilů je pár
– oblékáme si oblečení, obouváme
boty, češeme vlasy
– potřebujeme lékaře, veterináře, policii, hasiče
– nakupujeme jídlo ve velkých obchodech, ale i na tržnicích
– roboti naše domácnosti ještě neovládají, používáme pračky, sušičky,
ledničky
– chodíme do školy, abychom nebyli
hloupí
– někdy chodíme i pěšky
– hrajeme na hudební nástroje, v lese
sbíráme houby, na polích pěstujeme
obilí, na zahradách sekáme trávu
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– píšeme si s kamarády na sociálních
sítích, ale taky si rádi povídáme
– hrajeme počítačové hry a někdy hry
s míčem
– žijeme v demokracii a fotbalem
– máme Rudník rádi a chodíme na
rudnické akce
– v r. 2017 u nás byl prezident republiky Miloš Zeman
– v zimě sněží, v létě se koupeme a
opalujeme
– žijeme v rychlé a plastové době, Evropa žije v míru
– nepodařilo se nám osídlit jiné planety, jen jsme zaletěli na Měsíc
Představují si, co bude za 100, 200
let, a ptají se:
Jmenuje se naše obec stále Rudník?
Je v České republice? Je naším jazykem
čeština? Lítá se na Mars? Vyhýbají se
lidem přírodní katastrofy? Chodí děti
do školy? Už jsou létající auta?
Dopisy končí přáním, aby ti, kdo je
budou v budoucnu číst, žili v míru a
snažili se o dobré životy, tak jako se o
ně snažíme my.

jistě přinese změny ve vědách,
v technice, ve výrobě, ve vzdělání,
v lidských vztazích. Za progresivní se stavíme, hrůzné zatracujeme
a mnohé změny si nedovedeme
ještě ani představit. Jsem přesvědčen, že myšlenky zmíněné v závěru
publikace a zde citované jsou trvale platné. Proto je uvádím. Věřím,
že budoucí objevitelé našeho ukrytého listu je potvrdí.
Mgr. Stanislav Wajsar
Čestný občan obce Rudník, v letech
1961 až 2006 učitel rudnické
základní školy, bývalý rudnický
knihovník a kronikář.
V Rudníku 17. září 2017

KNIHOVNA
Dny se pomalu krátí a podzimní počasí nás nutí stále více
vyhledávat teplo našeho domova. To je příležitost zpříjemnit si
čas četbou pěkné knihy.
V naší knihovně si můžete vybrat z mnoha žánrů.
Velký výběr románů pro ženy od oblíbených autorek
(např. B. Cartland, R. Bencel, S. Brovn), pro milovníky historie doporučuji knihy V. Vondrušky, B. Woodové a J. Benzoni. Na své si jistě přijdou i čtenáři, kteří mají rádi napětí:
knihy od J. Deavera, T. Clancyho, D. Crombie a v poslední
době i oblíbené severské kriminální romány (Jo Nesbo, A.
Indriason) jistě zaujmou čtenáře díky obratným zápletkám
a akčním scénám, které nenechají člověka odložit knihu
dříve, než je dočtena.
Mnoho knížek máme také v nabídce dětské literatury
– pohádky, dobrodružství, fantazie i encyklopedie mohou
děti zaujmout i v dnešní době moderních technologií.
Doporučuji možnost vyhledat si knihy, které jsou k dispozici v naší knihovně, v katalogu, který najdete na webových
stránkách knihovny.
V měsíci říjnu plánujeme pravidelnou výměnu části doplňovacího souboru z knihovny v Trutnově.
Od září máme opět otevřeno každý den a těšíme se na
vaši návštěvu, věřím , že každý si dokáže u nás vybrat.
Jana Levínská

Rudnické Noviny | 3/2017

SELSKÉ KLÁNÍ 2017

DEN S PŘÍRODOU

Druhá zářijová sobota patřila
tradiční rudnické akci Selskému
klání. Letošní soutěžní odpoledne
se odehrávalo na louce u silnice
v Javorníku. S organizací nám
letos pomáhali členové SDH Javorník, kterým děkujeme. Soutěžilo se v tradičních selských
disciplínách, jako je zatloukání
hřebíků, hod vidlemi, přitahování
klády a vožení trávy. Rok od roku
se přidává více lidí, kteří si toto
klání vyzkouší v selském oblečení.
Přišlo se podívat zhruba 60 lidí,
kteří vytvořili příjemnou sousedskou atmosféru, která k tomuto
klání bezesporu patří. O pohodo-

Jediným dnem posledního prázdninového týdne, kdy pršelo, byl
pátek 1. září. Přesně na tento den
místní myslivci z mysliveckého spolku Janovice Rudník ve spolupráci se
spolkem DOMOV pro náš Rudník
naplánovali tradiční Den s přírodou. Ten se měl podle plánu konat
jako naučná poznávací stezka od
školy směrem ke Křížku, kde mělo
na děti i rodiče čekat občerstvení
a projížďky na koních. Jenže člověk míní a příroda, potažmo počasí
mění. Jelikož jak již bylo zmíněno,
celý den už od rána pršelo, organizátoři tedy děti neposílali do přírody,
nýbrž přírodu přesunuli do budovy
školy. Děti si tedy prošly improvizovaným lesem na chodbě před tělocvičnou, kde si mohly pomalovat
kamínky a plnit různé úkoly, dále je
stezka dovedla do tělocvičny, kde si
u pracovníků Správy KRNAP ověřily své znalosti z říše lesní zvěře,
zastřílely si ze vzduchovky a skákaly
v pytlích. Dále pokračovaly stezkou
před vestibul školy, dozvěděly se
spousty zajímavých věcí o kamenech a překvapily svými znalostmi
stromů a rostlin rostoucích v lese. Po
návštěvě všech stanovišť dostaly sladkosti, upomínkové předměty a di-

vou atmosféru se postarala kapela
Sexuell Handgranate.
Děkujeme všem za podporu tohoto sousedského klání a těšíme se
na další ročník.
Za z.s. DOMOV
Markéta Lhotová

plomy. Po celou dobu měli všichni,
i dospělí zajištěno občerstvení, děti
navíc zcela zdarma. Zkrátka počasí
nikoho z nich neodradilo, dětí přišlo
jako smetí, za což jménem organizátorů moc děkuji. Zvláštní poděkování patří pracovníkům Správy Krkonošského národního parku Míše
Hrochové a Pavlu Tlachačovi za to,
že s námi ve svém volném čase byli
a poskytli dětem krásné dárečky.
Za místní myslivce a z.s. DOMOV
Aleš Maloch

DALŠÍ KYNOLOGICKÝ
ÚSPĚCH V NAŠÍ OBCI
Máme vicemistra republiky!
Stal se jím na XIV. policejním
mistrovství České republiky, kde
se sešlo na třicet vybraných psovodů z různých krajů se specializací na vyhledávání výbušnin
a omamných psychotropních
látek. Cílem tohoto mistrovství
bylo prakticky prověřit speciálně vycvičené psy Policie ČR
ve schopnosti vyhledat ukryté
výbušniny nebo omamné psychotropní látky ukryté např.
Rudnické Noviny | 3/2017

v dopravních prostředcích, ve
volném terénu, pod kolejemi
nebo v jejich blízkém okolí,
v objektech a v zavazadlech.
Celá tato akce probíhala
v blízkosti Orlické přehrady,
v Solenicích a blízkém okolí,
ve dnech 4.–8. 9. 2017. A právě zde získal Michal Šindelář se
svou čtyřnohou parťačkou Debí
krásné 2. místo ve vyhledávání
výbušnin. Gratulujeme!
-red11

ZŠ A MŠ RUDNÍK

HURÁ DO ŠKOLY!
Tímto sloganem lákají velmi
často obchodní řetězce k potřebným nákupům školních pomůcek
na konci prázdnin. Jsem přesvědčena o tom, že se najdou tací, kteří
se do školy opravdu těší.
O prvňáčcích vůbec nepochybuji a moc si přeji, aby jim příjemné naladění na školní povinnosti
vydrželo dlouho, ideálně po celou
dobu povinné školní docházky.
V naší škole se o to už dlouho snažíme. A nepřestáváme ani o prázdninách.
Doba dovolené je u správních
zaměstnanců a hlavně pana školníka minimální. Opravy probíhaly a nové vybavení se instalovalo
uvnitř budovy, před školou i na
školní zahradě. Velmi důležitá byla
výměna starých a porouchaných
kotlů ve školní kotelně. Za tuto
velkou opravu budeme rádi úplně všichni, protože bez teplé vody
a hřejících radiátorů si neumíme
pobyt ve škole, mateřské škole a ve
školní jídelně ani představit. Viditelná je také proměna skleníku,

z chátrající a děravé podoby na nablýskaný a zpevněný prostor k pracovním činnostem žáků. Je přeci
všeobecně známo, že to, co si sami
vypěstujeme, má nejvyšší hodnotu. Nejen biologickou, ale také
lidskou. U některých dětí bude
krásné znovuobjevit sílu přírody
a smysl práce – připravit zeminu,
zasít semínko, zalévat, těšit se, čekat, rostlinku opečovávat a nakonec ochutnat nebo přivonět.
Novým nábytkem je vybavena
první třída, v šatnách 1. stupně je
víc skříněk a učebna přírodopisu má
nové skříňky na chemikálie. Několik tříd ve škole i v mateřské škole
prokouklo skvělou výmalbou a třída Sluníček v MŠ má nový koberec.
Před školou proběhla nutná oprava schodů a rekonstrukcí přístřešku na školní zahradě se vytvořily
vhodné skladovací prostory. Nezbytné opravy omítky byly provedeny na chodbě ke školní kuchyňce. Úpravou výtvarné učebny se
podařilo vytvořit místo pro výuku
hudební výchovy. Pískoviště školní

družiny je zakrýváno novou funkční plachtou.
S ohledem na stále sledovanou
bezpečnost žáků i zaměstnanců
školy jsme do místností uvedených na vrátníku (panel se zvonky
u vstupních dveří) pořídili videotelefony. Během září proběhne
modernizace a rozšíření kamerového systému. A novinkám není
konec. Podzim bude patřit výstavbě očekávaného hřiště na školní
zahradě. Hodiny tělocviku budou
ještě oblíbenější.
Školní rok 2017/18 jsme 4. 9.
slavnostně zahájili, a jaký bude, je
na nás všech. Práce všech zaměstnanců školy je důležitá, tak jako
ochota a snaha o spolupráci, o každodenní příjemné a podnětné pracovní prostředí. Tak dáváme našim
žákům pozitivní příklad do života.
Ukazujeme, že do školy můžeme
chodit rádi, baví nás plánovat, tvořit a učit. A abych nezapomněla,
také hodnotit. Při hodnocení žáků
upřednostňujeme
spravedlivost
a potřebu motivace.

Ráda bych nyní trochu školní
období přeskočila a jedno hodnocení provedla už na začátku školního roku. Týká se našeho zřizovatele, rady obce a zastupitelů. Chci
jim udělit velkou jedničku a moc
poděkovat za podporu, kterou od
nich škola má.
Doufám, že jste si letošních
proměn ve škole všimli, a věřte,
že nápady na neustálé vylepšování
nás neopouštějí. Už proto, že právě ti, kteří mají cíle, mají tendenci
uspět, protože jsou na to zaměřeni
a vědí, kam směřují.
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY PRVŇÁČKŮ

Moc ráda jsem přivítala žáčky
první třídy v nové třídě, která
se během prázdnin vybavila novou nábytkovou sestavou a moc
hezky vymalovala příjemnými
pastelovými barvami.
S výzdobou třídy pomáhali žáci
bývalého třetího ročníku. V červnu
tvořili dekoraci, aby se učebna jejich nejmladším kamarádům líbila.
Konečně se 4. září ve třídě sešlo
20 dětí – prvňáků. Doprovodili je
jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. Dívky i chlapci procházeli branou vytvořenou z velkých pastelek
a poté byl každý jednotlivec menší
pastelkou pasován na žáka první
třídy. Nechyběl ani kornout slad12

kostí od pana místostarosty Ing.
Jiřího Stuchlíka, který byl hostem
na zahájení školního roku, a pamětní list od paní ředitelky Mgr.
Alice Kuhn-Gaberové.
Děkuji učitelkám z MŠ za vzornou a zodpovědnou přípravu dětí
do školy. Milí prvňáci, ať vám elán
a nadšení vydrží po celou školní
docházku. Na moji otázku, kdo se
do školy těšil, odpověděli všichni
ANO. Někteří ale smutně poznamenali, že se bojí trestu rodičů
v případě špatné známky.
Vážení rodiče, buďte prosím trpěliví a své děti nezapomeňte chválit a povzbuzovat.
Hana Filipčíková, tř. učitelka
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SPORTOVNÍ PODZIM
I přes nepřízeň počasí posledních dní plánujeme na letošní
podzim spoustu sportovních aktivit. První, již tradiční akcí je
uspořádání Projektového atletického dne na stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí. Díky
vstřícnosti vrchlabské školy na náměstí Míru máme možnost tento
stadion plně využít pro naše potřeby a dát našim dětem od první po
devátou třídu možnost vyzkoušet

si závodění na opravdovém atletickém stadionu. Hodí se nám to
i proto, že se blíží první atletické
závody, Krkonošské sportovní hry,
které letos budou mít i mezinárodní punc, neboť se atletických
klání zúčastní i polské školy. Naše
účast je zde již po několik roků
samozřejmá. Následovat bude fotbalový podzim. Blíží se nám turnaj
Coca-Cola Školský pohár, kde již
tradičně postupujeme do dalších

kol. Oznámen je i turnaj v malé
kopané v rámci Školské fotbalové
ligy. V tomto turnaji jsme se dokonce loni stali přeborníky okresu
Trutnov, a tak doufáme v úspěšné navázání. Dále se blíží turnaje
v přehazované, vybíjené, florbalu
a stolním tenise. Doufejme, že se
naši žáci zhostí těchto sportovních úkolů se ctí a opět dokážou,

že i relativně malá vesnická škola
může konkurovat velkým městským školám s několikanásobným
počtem žáků. K tomuto jistě ještě
přispěje možnost trénovat na hřišti
u školy, které se právě v této době
začíná budovat a my všichni se již
na něj moc a moc těšíme.
Mgr. Vladimír Tremer

KAM NÁM ODEŠLA 9. TŘÍDA

SBĚR VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Jako každý rok jsme se na konci školního roku loučili s devátou
třídou. Našim dnes již minulým
žákům začala nová epizoda jejich
života a začínají svou pouť na středních školách. Pojďme se společně
přehledně podívat, na jaké školy
nám naši žáci nastoupili. Z celkového počtu 16 odcházejících žáků
jich 11 odešlo na střední školu na
obory s maturitou a pět žáků na
střední odborná učiliště na učňovské obory. V maturitních oborech
jsou zastoupeny následující školy a obory: Gymnázium Trutnov
– obor Gymnázium čtyřleté dva
žáci, Střední odborná škola Vrchlabí – obor Mechanik strojů a zařízení tři žáci, Obchodní akademie
v Trutnově – obor Obchodní akademie 1 žák, Střední zdravotnická
škola v Trutnově – obory Zdravotnický asistent jeden žák a Zdravot-

Shromažďování a třídění sběru
má v naší škole dlouholetou tradici. Kromě výchovy dětí k ochraně
přírody má tato činnost i nemalý
finanční efekt. Z takto získaných
prostředků přispíváme na dopravu
dětí na kulturní a sportovní akce
a hradíme ceny pro nejlepší sběrače.
V letošním roce budeme opět vybírat starý papír, který je nutno svázat do balíků nebo krabic a tyto zvážit. Není třeba třídit zvlášť kartony
a novinový papír. Dále mohou děti
nosit hliník a uzávěry z PET lahví,
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nické lyceum jeden žák, Střední
průmyslová škola Trutnov – obor
Informační technologie jeden žák,
Střední škola polygrafická Velké
Poříčí – obor Tiskař polygrafie
jeden žák a Střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou – obor Design bižuterie jeden
žák. Na školy s učebními obory
nám odešli: Střední odborné učiliště Trutnov – obory instalatér
jeden žák a kuchař číšník dva žáci,
Střední odborné učiliště Jaroměř
– obor truhlář jeden žák a Střední
odborné učiliště Kopidlno – obor
zahradník jeden žák.
Popřejme tedy našim bývalým
žákům úspěšný vstup do středoškolského života a hodně úspěchů
na vybraných školách.
Mgr. Vladimír Tremer,
výchovný poradce

rovněž hliník je třeba předem zvážit.
Sběr mohou děti nosit do školy každý den, v případě většího množství
papíru mohou tento rodiče přivézt
o velké přestávce a složit jej ve vestibulu vpravo od vchodu.
Pro sedm nejlepších sběračů papíru a tři nejlepší sběrače hliníku
je připravená permanentka na 10
vstupů do krytého bazénu v Trutnově. Odměněny budou i 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.
Petr Holubka

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Naše milé léto, krásně jsme si
tě užili – slunečné dny, koupání
a výlety. Zatímco si děti užívaly
radovánek, ve školce se malovalo,
uklízelo a u Sluníček vyměňoval
koberec v herně.
Je tu už ale zase září a s ním
i nový školní rok. Ve vyzdobené
školce jsme přivítali nové děti a ve
třídě Berušek i novou paní učitelku. Děti se postupně seznamují
se staršími kamarády, hračkami
a ranní loučení s maminkou už se
obejde bez slziček.
Podzim plný barev a zajímavých
činností už klepe na dveře. Věříme, že nám bude přát počasí a budeme si většinu her a pohybu užívat venku na zahradě nebo v lese.
V průběhu října a listopadu nás
čekají tři kulturní představení. Od

1. listopadu také „sportovní školička“ s našimi oblíbenými trenéry, do
které se zapojujeme již několik let.
Na podzim se tedy všichni moc
těšíme a přejeme i vám všem hodně barevných a příjemných dnů.
Děti a učitelky z mateřské školy
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ARNULTOVIČTÍ HASIČI
Opět zdravím příznivce hasičiny a hasičského sportu. Jak
jsme již v předešlých článcích
popisovali, celý uplynulý půlrok byl nabitý různorodými
akcemi z oblasti zásahů, prací
pro obec, soutěžemi, kde také
proběhly námi pořádané akce.
Za zmínku v krátkosti stojí prvomájový průvod konaný již popáté, včetně nultého ročníku. Příští
rok se bude těšit pátému výročí od
číslování. Touto cestou bych také
chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi Michalu Kujovi a zaměstnancům Restaurace U Soudku za
každoroční vlídné přijetí před otevírací dobou a vytvoření zázemí při
dojezdu všech účastníků průvodu.
Nemalou práci zde také samozřejmě odvádějí členové JPO III, kteří
se po celou dobu starají o bezpečnost průvodu a kontrolu kyvadlového průjezdu podél celé kolony.
Takovou další větší akcí je Arnultovický pohár, konaný vždy na
začátku července. Jsem rád, že si
našel své příznivce jak mezi družstvy, která nás přijela podpořit, tak
i z řad občanů, kteří přišli. I přes
konání souběžně dvou velkých
akcí v obci byla návštěvnost velká.
Postupně jsme se prokousali do
konce všech soutěží, kde jsme nasbí-

rali potřebné body k získání
2. místa v celkovém bodování ligy 7. okrsku. Dvě
soutěže zmíním konkrétně.
Z Hostinného jsme si odvezli krásná místa: za mladší děti 2. místo, ženy obsadily také
2. místo, muži „A“ rovněž 2. místo
a muži „B“ 4. místo z celkových 11
účastníků.
Dnes již mohu napsat i soutěž
v Dolní Olešnici, která je poslední
a kde se mladší děti umístily na 3.
místě, ženy na 4. místě, muži „A“
obsadili 3. místo a muži „B“ 4.
místo mezi 9 družstvy. Všem členům ještě jednou gratuluji.
Také nesmím zapomenout na
poděkování obci Rudník za velkou
podporu ve formě zázemí za obecním úřadem, sekání trávy a pomoci
při obnovování soutěžního náčiní.
Jednou ze speciálních soutěží
jsou námi pořádané Hostinské šedesátky pro děti do 15 let. Vedoucí této soutěže byla Dana Čápová,
která zajistila účast rozhodčích a organizaci celé soutěže. Všem organizátorům včetně rozhodčích děkuji.
JPO III ovšem také nezahálí. Ať
jsou to technické pomoci obci, likvidace nebezpečných sršní, nebo
pomoc při organizování našich
akcí a školení, potažmo výjezdy
k zásahům. Vše se stíhá. Samozřej-

mě je to o funkčním týmu lidí vedeném Petrem Birtusem. Děkuji!
Další poděkování se týká výboru SDH Arnultovice, kde si jeho
členové rozdělili akce, které proběhly a které nás čekají. Jsem rád,
že tomu takto je, jelikož v celém
spektru akcí by to jeden nestihl.
Až budete tento článek číst,
budeme již mít za sebou i Hasičskou závěrečnou, kde bude hrát
živá hudba v podání skupiny

Black Jack a proběhnou ukázky požárního útoku staré gardy
a mladších dětí.
Připravují se samozřejmě akce
pro děti uvnitř kulturního domu
v Arnultovicích.
V poslední větě tohoto článku
bych chtěl popřát všem „krásný
podzim“ a dobrou pohodu na všech
našich akcích.
Za SDH Arnultovice
Michal Hronek, starosta
TRADIČNÍ TRASY

Akci podpořili:
Obec Rudník, Hospůdka U Petry

vás zve na

pěší trasa 1 / 7 km
Rudník — Bolkov — hospůdka U Petry Bolkov
(start této trasy pouze od 930 –1000 hodin)
pěší trasa 2 / 14 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— hospůdka U Petry Bolkov

11. ročník
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v sobotu

7. října 2017

pěší trasa 3 / 24 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 1 / 26 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Zlatá vyhlídka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 2 / 44 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— Modrokamenka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
kombinovaná trasa / lze kombinovat
cyklo 12 km / pěší 10 km /cyklo 7km
Rudník — Černá hora
— hospůdka U Petry Bolkov

v 800–1000 hod. od Obecního úřadu v Rudníku
Trasa č.1 / 7km – start od 930 hod.
V cíli pochodu jsou pro děti připraveny soutěže,
tradičně pro všechny chleba se škvarky a cibulí,
nebo chleba s marmeládou.

Pro děti limonáda
zdarma!
Startovné 20 Kč, děti zdarma.
Účast na vlastní nebezpečí
Další informace:
731 030 359 – Přemek Hanč
608 063 963 – Jana Stuchlíková
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O PUTOVNÍ POHÁR RUDNICKÉ ROKLE
A KRAJSKÝ PŘEBOR SMS PARDUBICE
PRŮBĚH ZÁVODŮ
1. ROZJÍŽĎKA MX1:

Poslední červencový víkend se
na rudnickém závodišti konal
již III. ročník motokrosového závodu „O putovní pohár
Rudnické rokle“ doplněný
krajským přeborem SMS Pardubice. Víkendové akce se zúčastnilo několik významných
hostů, ale nejvýznamnějším
hostem byla náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing.
Klára Dostálová. V doprovodu starosty Ing. Aleše Malocha a místostarosty Ing. Jiřího
Stuchlíka paní Klára Dostálová
celou akci slavnostně zahájila.
Zástupci místního SMX Racing
teamu Rudník paní náměstkyni předali týmový motokrosový
dres, ve kterém odstartovala
hlavní sobotní závod.
Závodů se účastnila esa českého motokrosu a endura Petr Bartoš (Orion racing team), Martin
Michek (BUKSA/ADOS KTM
Team), Jaroslav Romančík (JD
191 KTM Racing Team), Michal
Votroubek (BV Racing), Jonáš
Nedvěd (Orion racing team),
Milan Enel (MRG s.r.o. Dakar
team). Domácí SMX Racing
team Rudník ve třídě MX2 reprezentoval Pavel Dvořáček, který příjemně překvapil na MMČR
v Petrovicích a na domácí půdě se
také neztratil.
Do Rudnické rokle přijel nejúspěšnější (celkově 11. místo)
motocyklový závodník Rallye
Dakar 2017 Ondřej Klymčiw.
Ondra v rámci tréninku závodil a ve své třídě obsadil krásné
2. místo. Po celý víkend si bylo
možné prohlédnout Ondrův závodní speciál a expozici o Dakaru. Na besedě v sobotním podvečeru Ondra povyprávěl o tom,
jak těžká je příprava a samotný
závod Rallye Dakar.
O přestávce diváci viděli odpolední a večerní vystoupení
party kaskadérů skupiny CrazyDay, kteří předvedli neuvěřitelné
dechberoucí kousky (salta, otočky, skoky z rampy atd.) na BMX
kolech.
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Nejlépe odstartoval a prémii
holeshot bral Petr Bartoš. Stíhat se
ho vydali Jára Romančík a Martin
Michek. Toto pořadí dlouho nevydrželo. Martin Michek po pěti
kolech zdolal nejdříve Romančíka a v polovině závodu jeho tlaku
podlehl také Petr Bartoš. Poté Bartoše předjel i Romančík a v tomto
pořadí (Michek, Romančík, Bartoš) dojeli borci až do cíle.
2. ROZJÍŽĎKA MX1:

Nejlépe odstartoval opět Petr Bartoš, ale ještě v prvním kole se před
něj dostal Martin Michek a v kole
druhém Jarda Romančík. Tito borci se pomalu vzdalovali ostatním
(Michal Votroubek, Roman Mňuk,
Milan Engel atd.) a v pořadí Martin
Michek, Jaroslav Romančík a Petr
Bartoš dojeli až do cíle.
CELKOVÉ POŘADÍ MX1:

1. místo – Martin Michek
2. místo – Jaroslav Romančík
3. místo – Petr Bartoš
1. ROZJÍŽĎKA MX2:

Nejlépe odstartoval a prémii holeshotu bral Jonáš Nedvěd. Nedvěd
této slabší třídě MX2 vévodil až do
samotného závěru závodu a v Rudnické rokli si bez problémů dojel
pro 1. místo. Ke spokojenosti místních diváků a pořadatele SMX Racing teamu Rudník si pro 2. příčku
dojel Pavel Dvořáček. Třetí příčku
bral Martin Vondrášek, kterému se
nepovedl start a musel se prokousávat přes pomalejší jezdce.
2. ROZJÍŽĎKA MX2:

Nejlépe se povedl start Martinu
Vondráškovi a Pavlu Dvořáčkovi.
Stíhat se je vydali Libor Pletka a Jonáš Nedvěd. Ještě v prvním kole se
Nedvěd dostal před Pletku a ve složení Vondrášek, Dvořáček a Nedvěd
se závodilo do 9. kola, ve kterém Nedvěd předjel Dvořáčka a začal se tlačit na Vondráška. Vondrášek vydržel
vzdorovat pouze další tři kola a zhruba ve dvacáté minutě ho Nedvěd
předjel. V pořadí Nedvěd, Vondrášek, Dvořáček dojeli borci až do cíle.
CELKOVÉ POŘADÍ MX2:

1. místo – Jonáš Nedvěd
2. místo – Martin Vondrášek
3. místo – Pavel Dvořáček (SMX
Racing team Rudník)
VÍTĚZOVÉ VLOŽENÝCH TŘÍD:

Třída 65 ccm – Vítězslav Marek
Třída 80 ccm – Josef Štach (Starling Cross Team)

Hobby MX2 – Tomáš Nývlt
(SMX Racing team Rudník)
Hobby OPEN – Petr Machek
Veterán I – Roman Majer
Veterán II – Václav Formánek (BV
Racing)
Ženy – Kristina Vítková
V rámci motokrosového víkendu se v neděli jel další podnik
motokrosového seriálu SMS Pardubice. Ve třicetistupňovém vedru
se podařilo udržet trať takřka bez
prachu, a to pouze díky tomu, že
čtyři dny v týdnu hodně pršelo,
trať byla naoraná a v sobotu díky
našim hasičům znovu hodně nakropená. Ve všech třídách se závodilo fair play a nikomu se nic
vážného nestalo, což je vždy nejdůležitější. Závody navštívilo cca
500 diváků. V Rudníku byl k vidění opravdu kvalitní motokros,

který komentoval skvělý motokrosový komentátor Petr Kovář.
Ze sobotního závodu natočila Česká televize záznam, který
můžete zhlédnout na: http://
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207469169-svet-motoru/217471291269176-aktualne
Výsledky ze závodů najdete na:
http://www.casomeric.cz/vysl.php?&lang=&view=2326
Jménem SMX Racing teamu
Rudník bych chtěl poděkovat
obci Rudník za finanční příspěvek
a podporu. Dále bych chtěl poděkovat sponzorům, hasičům a všem
lidem, kteří pomáhali s organizací
akce. Všem jezdcům a fanouškům
děkujeme za účast.
Pavel Šmahel
SMX Racing team Rudník
Foto: A.Veselá a K. Dvořáčková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Údaje byly zpracovány na základě
souhlasu jmenovaných osob, popř.
zákonných zástupců.

1

2

3

4

5

6

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
1) Anna Sehnalová
a Ondřej Schwarz
2) Lucie Macháčková
a Jaroslav Langhammer
3) Lucie Valentová
a Břetislav Sýkora
4) Lucie Skoupá
a Hynek Horešovský
5) Aneta Malínská
a Daniel Tomíček
6) Soňa Malínská
a Martin Tomíček
Šťastným novomanželům
srdečně blahopřejeme!
NAROZENÍ
Antonín Švehla
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ
Josef Horešovský,
Jaroslava Fraňková,
Pavel Šprinc,
Zbyněk Kasnar,
Dušan Vrkoslav,
Ludmila Barátová,
Jan Mišútka,
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní
Zdeňce Kholové a MUDr. Janě Svobodové za jejich
obětavou péči o našeho manžela a tatínka Zbyňka
Kasnara. Ještě jednou velké díky za pomoc v době,
kdy bojoval s těžkou nemocí. Děkujeme také všem,
kteří se s ním přišli naposledy rozloučit.

KALENDÁŘ
SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
7. 10. Rudnickej vejšlap – TJ-Ski Rudník
14. 10. Drakiáda – Jana Stuchlíková a Jana Levínská

Kasnarovi
14. 10. Toulky za pokladem II. – DIVILIDI

ZIMNÍ PŘEDNÁŠKY SPOLKU DOMOV
I na letošní zimu chystá spolek
Domov sérii pěti přednášek pro
ukrácení dlouhých večerů. Na rozdíl
od předchozích let budou konány
v Domě s pečovatelskou službou
(občerstvení bude zajištěno) a na
přání některých stálých příznivců

budou zařazena i lokální témata.
V úterý 28. 11. zahájí cyklus Matěj
Hanč z Městského muzea v Hostinném povídáním o Krakonošovi.
Těšíme se na vás!
Za z.s. Domov, Olga Hájková

26. 10. Drakiada – DIVILIDI
28. 10.

Heloweenská stezka odvahy pro děti na Hadí vyhlídce –
pořádá obec Rudník a spolek Rudniczek

28. 11.

Přednáška o Krakonošovi – Matěj Hanč z Městského muzea
v Hostinném

4. 12. Mikulášská nadílka – obec Rudník
31. 12. Silvestr U Křížku – TJ-Ski Rudník

OBECNÍ ROZHLAS

SMS INFOKANÁL

E-MAIL INFOKANÁL

Pro přehrání posledního
hlášení obecního rozhlasu
volejte 732 827 395

Pro registraci do SMS Infokanálu pošlete SMS ve tvaru:

Registrace na www.rudnik.cz nebo admin@rudnik.cz
Do předmětu e-mailu napište: „Registrace do e-mail infokanálu“
Náměty na zlepšení nebo na opravy možno zasílat přes SMS ve tvaru:
P mezera TEXT na číslo 499 440 201

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
RUDNIK mezera CISLOPOPISNE na číslo 499 440 201

