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Rudnické

Noviny

DALŠÍ PROMINENTNÍ NÁVŠTĚVA
Po únorové návštěvě prezidenta
republiky čekal Rudník ve čtvrtek 23. listopadu dalšího hosta z vyšších pater politiky. Po
dlouhém vyjednávání o vhodném termínu k nám zavítal hejtman Královéhradeckého kraje
pan Jiří Štěpán.
Pan hejtman se v doprovodu
Petry Veselé ze svého sekretariátu
dostavil těsně po třinácté hodině,
čímž se sice „okradl“ o tradiční
autobusové manévry, ale této problematice stejně později během
odpoledne neunikl.
Po úvodním přivítání se se starostou Alešem Malochem a místostarostou Jiřím Stuchlíkem před
obecním úřadem se všichni zmiňovaní odebrali do prostor úřadu,
kde již čekali tamní pracovníci.
Nejprve pozdravení, pak objednávka nějaké té kávy – a rokování
mohlo začít.

NA ÚŘADĚ
Aby se hovor trochu rozproudil, zeptal se starosta nejprve pana
hejtmana, co on sám o Rudníku
ví. Ten všechny přítomné příjemně překvapil, že z rukávu vysypal
slušnou řádku informací. Na návštěvu tedy rozhodně nepřijel nepřipravený.
Protože se pan hejtman mimo
jiné zmínil o problematice bolkovského evangelického kostela, vzala
si slovo kronikářka Olga Hájková
a seznámila ho s celkovou situací
nejen tohoto kostela, ale i stavem
dalších sakrálních památek na území obce – od opravených křížků
přes obnovu přírodní modlitebny
Kruh na Bolkově až po neutěšený
stav kostela sv. Martina v Javorníku. Pan hejtman, ačkoli podle
svých slov „je spíše na novější dějiny“, se o celou tuto záležitost velmi
zajímal a rád si prohlédl dosavadní

návrhy na řešení kostela a vyslechl
si výsledky veřejné debaty o jeho
budoucnosti, která proběhla jen
několik dní před jeho příjezdem.
Dalším velkým tématem byla
kanalizace. Pan hejtman byl seznámen s tím, co je v současné době
naplánované, co by se co nevidět
mělo rozběhnout, i tím, co je zatím v nedohlednu. Stejně tak se
řeč stočila na záměr odkanalizovat
dolní část obce souběžně s celkovou rekonstrukcí silnice č. II/325
směrem na Hostinné a veřejného
elektrického osvětlení.
Dalším významným bodem byla
výstavba autobusového terminálu.
Po seznámení s aktuální situací,
kterou si, jak bylo uvedeno výše,
na vlastní kůži nemohl okusit, si
pan hejtman prohlédl projektovou dokumentaci a položil několik otázek ohledně realizace. Díky
problematice terminálu došlo i na
otázku rudnické rarity, totiž že

pravděpodobně jako jediná obec
máme dva obecní úřady. I to bylo
panu hejtmanovi vysvětleno, načež
projevil zájem se i do druhé budovy alespoň na chvilku podívat.
DO TERÉNU
Ačkoli bylo v plánu probrat ještě výstavbu cyklostezky č. 22 směrem na Mladé Buky, tamní paní
starostka Lucie Potůčková se však
kvůli semaforům na cestě do Rudníku zdržela. Už totiž byl čas opustit budovy úřadu a vydat se ven.
Návštěva evangelického kostela sice nebyla v konečném plánu,
ale pan hejtman si i přes nepřízeň
počasí přál torzo navštívit. Po vystoupení z auta nejspíš zalitoval,
protože cesta od vozů byla řádně
zabahněná, nicméně když vešel na
hřbitov a procházel kolem zbořených zdí, na předešlé útrapy zapomněl. I když ruina ani zdaleka
pokračování na str. 6

RADNICE

V

ážení sousedé, přicházíme za vámi v těchto
zimních dnech s posledním letošním vydáním
Rudnických novin. Podzimní
období v životě obecního úřadu a zastupitelstva tradičně patří tvorbě rozpočtu. Letošní rok
nebyl výjimkou. Rozpočet na rok
2018 je hotov a čeká na schválení orgány
obce. Pokusím se vás tedy seznámit s investičními
záměry, které nový rozpočet obsahuje. Nejpalčivějším a nejnáročnějším investičním počinem je
dlouhodobě plánovaná a z nejrůznějších důvodů
odkládaná výstavba kanalizace. V březnu se tedy
konečně začne budovat a realizace by měla trvat
zhruba rok a půl. Odkanalizovaný odpad se bude
ukládat v čistírně v Hostinném. Logicky se tedy
začne v Arnultovicích, dále se bude pokračovat
přes Bělidlo do Terezína a konec bude prozatím
u pošty. Zakázku vysoutěžila firma BAK z Trutnova ve sdružení s firmou Geosan. Výstavba
kanalizace obecně ve všech obcích není krokem
zrovna populárním, ovšem v dnešní době z ekologického a koneckonců i komfortního hlediska
nezbytným. Při budování kanalizace vzniknou
jistě mnohé problémy s rozbahněnými pozemky,
s dohady o hranicích pozemků, sousedské dohady
apod. Je to tak všude a Rudník v tomto rozhodně nebude výjimkou. Já přesto pevně věřím, že
všechny tyto „problémy“ překonáme a na konci
realizace budou konečně pořádné cesty, čisté prostředí bez zápachu a vytékajících odpadních vod
po příkopech. S výše uvedenou výstavbou kanalizace půjde ruku v ruce i výstavba nového veřejného osvětlení Arnultovic tak, aby bylo v noci
skutečně vidět všude. Bohužel poloha naší obce
a zástavba téměř na krajnici silnice nám zatím neumožnuje vybudování souvislého chodníku okolo silnice v Arnultovicích, nové osvětlení tak významnou měrou přispěje k bezpečnosti chodců.
K chodníkům v celé obci bych ještě dodal, že se
po celý rok průběžně s projektantem pracuje na
studiích jejich umístění a realitě povolení vlastníků silnic, což je v případě silnice Trutnov–Vrchlabí český stát prostřednictvím Ředitelství silnic
a dálnic a v případě silnice do Hostinného Královéhradecký kraj. Poslední slovo v obou případech
má Policie ČR. V rozpočtu na příští rok najdeme
i částku určenou na vnitřní rekonstrukci budovy pošty, kde by se měl usídlit celý obecní úřad.
Investic bude samozřejmě mnohem víc, tak jako
tomu bývá každý rok. Ještě do konce letošního
roku hasičům do Arnultovic dorazí krásný dárek
od Ježíška. Nová hasičská cisterna Tatra. Ježíšků
je v tomto případě více: ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, obec Rudník a Královéhradecký
kraj. Nutno dodat, že jsme uspěli i s další dotací
pro hasiče, tentokrát na dopravní automobil, který by se měl z podobných zdrojů pořídit koncem
příštího roku. Jak jsem napsal na začátku tohoto
úvodníku, přichází k nám zimní dny a dá se očekávat sněhová nadílka. Obec je opět připravena
na zimní údržbu ve stejném rozsahu jako každý
rok. Tady chci jen poprosit o shovívavost. Pracovníci obce a najatí podnikatelé jsou také jen
lidi. Dělají, co mohou, aby byly všechny cesty
co nejdříve sjízdné. Děkuji tedy všem občanům,
kterých je naštěstí drtivá většina, za vstřícnost
a trpělivost.
Přátelé a kamarádi, dovoluji si vám všem popřát klidné a šťastné prožití vánočních svátků
a do roku 2018 vám všem přeji pevné zdraví!
Aleš Maloch, starosta
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2017–2018
Poslední listopadový týden nám ukázal,
že se různé meteorologické předpovědi, slibující zimu se vším všudy, možná naplní.
Sníh napadl i v nižších polohách, a s tím
souvisely částečné komplikace v silničním
provozu, a to nejen v naší obci. Ohledně
úklidu sněhu na obecních komunikacích
došlo v některých lokalitách ke změnám,
a proto připomínám pokrytí celé naší rozlehlé obce nebo jednotlivých úseků:
1) Arnultovice – p. Müksch (případně p.
Halada);
2) Lázně Fořt, Terezín, Bělidlo směr k poště –
p. Kuhn-Gaber st. a p. Kuhn-Gaber ml.;
3) Leopoldov, Javorník – p. Korda;
4) kolonky, pošta a směr pivovar, Janovice –
Farma Rudník (p. Šedivý);
5) pivovar směr Bolkov – p. Benda.
Posyp obecních cest se budeme opět
snažit zvládat vlastním sypacím vozem, je
důležité si uvědomit, že nemůže být všude
a hned… Frekventovaný úsek silnice v našem vlastnictví Bělidlo směr Avon Automotive nám bude opět pomáhat udržovat
(zkrápět solankou) Údržba silnic z Vrchlabí
(došlo k přejmenování ze SÚS), která bude
opět nasmlouvána.

Nedá mi to, abych opět po roce nezmínil komunikaci ke škole, a proto se opakuji: Rád bych vás touto formou chtěl
poprosit o respektování dopravních
značek – přednost vozidla jedoucího
nahoru před tím nahoře (které když tam
zastaví, vidí, zda zpod kopce někdo vyjíždí), sjíždějícím ve směru dolů v tomto
problematickém úseku. Nerespektováním
těchto dopravních značek v kombinaci se
sněhovou pokrývkou a dětmi jdoucími od
autobusu tam vznikají nebezpečné situace, které by být nemusely. Naši společnou
snahu, aby byla cesta včas vyhrnutá a posypaná, však ještě ubíjí stav pneumatik na
některých vozidlech a také trošku řidičské
zkušenosti (to však nemám nikomu za zlé,
všichni jsme začínali…). Budu tedy moc
rád, když si tyto řádky někteří z nás vezmou k srdci. Děkuji.
Pokud někdo z vás občanů bude potřebovat řešit nějaký problém se zimní údržbou, zde je prosím přímo na mě kontakt:
607 621 755. Pokusili bychom se problém
vyřešit. Na závěr bych si přál, aby nám toto
zimní období dělalo jen radost a přineslo co
nejméně starostí…
Lukáš Skalský
technik MO

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU 2017
Středa 27. 12...........................................................................8.00—17.00 (stavební úřad uzavřen)
Čtvrtek 28. 12................................................................................... 8.00—11.00 (pouze podatelna)
Pátek 29. 12....................................................................................... 8.00—11.00 (pouze podatelna)
V mimořádných neodkladných situacích volejte 606 121 904.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V ZÁVĚRU ROKU 2017
Středa 27. 12....................................................................................................................... 14.00—17.00
Sobota 30. 12........................................................................................................................9.00—11.00

OMEZENÍ PŮJČOVNÍ DOBY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Pondělí 18. 12. 2017............................................................................................................ 9.00—12.00
Úterý 19. 12. 2017............................................................................................................. 15.30 – 18.30
20. 12. 2017 až 27. 12. 2017.................................................................................................. ZAVŘENO
Čtvrtek 28. 12. 2017........................................................................................................13.00 – 18.30
29. 12. 2017 až 1. 1. 2018....................................................................................................... ZAVŘENO
Od 2. 1. 2018 bude provoz knihovny opět v původním rozsahu.
Všem čtenářům, návštěvníkům i příznivcům naší obecní knihovny přejeme příjemné prožití
adventního času, krásné a klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2018.
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DOTAČNÍ OKÉNKO
POSKYTNUTÉ DOTACE
Dne 3. 11. 2017 jsme obdrželi dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní
infrastruktury. Výše dotace 70 % uznatelných nákladů na výstavbu sportovního hřiště při Základní škole v Rudníku. Zhotovitel stavby firma TUBEKO
SPORT spol. s r.o. Celkové náklady na
výstavbu činí 1 399 824 Kč bez DPH.
Staveniště bylo předáno dne 13. 9. 2017.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám
byly k dnešnímu dni dokončeny zemní
a stavební práce. Finální povrchy budou
dokončeny zjara 2018.
PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Ve spolupráci se základní školou připravujeme podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci herních prvků na zahradě
mateřské školy z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018, dotační
titul č. 2 Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci.
KANALIZACE
V červenci 2017 jsme obdrželi dotaci na
výstavbu kanalizace ve výši 77 175 280 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání schválilo dodavatelem stavby firmu
Společnost BAK & GEOSAN – Rudník,

BAK stavební společnost, a.s. (vedoucí
účastník), Žitenická 871/1, 190 00 Praha
9, IČ: 28402758, a GEOSAN GROUP
a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín,
IČ: 28169522, za nabídkovou cenu
112 607 205,13 Kč bez DPH.
Smlouva o dílo byla podepsána dne
13. 11. 2017. Dne 13. 12. 2017 proběhla první koordinační schůzka zadavatele a dodavatele stavby společně s TDI,
BOZP a projektanty stavby. Realizace
stavby by měla být započata v březnu
2018, během roku 2018 by měla být
zhotovena kanalizace v rozsahu 1 části, to
znamená od Hostinného až k zámku na
Bělidle. Druhá část Bělidlo-Terezín-pošta bude zhotovena během roku 2019.
Stavba kanalizace proběhne ve vzájemné
koordinaci s rekonstrukcí silnice II/325
ve směru od Hostinného až k poště a rekonstrukcí veřejného osvětlení.
Bližší informace budou poskytnuty po
první koordinační schůzce.
V souvislosti s výstavbou kanalizace
obec Rudník přijala investiční úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s. ve výši
35 000 000 Kč se splatností 16 let.
V současné době připravujeme žádost
o příspěvek z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod“ na dofinancování stavby kanalizace.
Připravila Martina Jirásková

PETRA BOHÁČE

Dlouhá léta byl učitelem na základní
škole. Od učitelské katedry pak přešel do
pozice inspektora a pak úplně odbočil a začal
se věnovat výrobě medoviny. Petr Boháč.
1 Sledujete jako bývalý školní inspektor ještě dění ve školství?
Ptám se na reformy či inkluzi...

Ano, sleduji, ale jenom prostřednictvím sdělovacích prostředků. Zdá
se mi, že většinu změn prosazují lidé, kteří znají školu jenom tak, že
tam někdy chodili jako žáci. Např. o tom, že osmiletá gymnázia přinesou spíše problémy, věděla učitelská veřejnost dávno. Podobně je to
s inkluzí. Ta se ve vhodných případech uplatňovala již v uplynulých
30 letech, v jednodušších formách ještě dříve. Všimněte si, že ke změnám ve škole se veřejně málo vyjadřují např. profesoři pedagogických
fakult, kteří problematiku znají nejlépe.
2 Učil jste matematiku a zeměpis. Líbí se vám nová metoda
výuky matematiky podle prof. Hejného?

Metodu prof. Hejného neznám tak dobře, abych se k ní mohl odpovědně vyjádřit
3 Kdyby rudnická škola potřebovala krátkodobou pomoc, šel
byste dnes ještě učit?

Určitě nešel. Krátkodobé zastupování chápou žáci jako vhodnou relaxaci a jejich touha po vědomostech valem upadá. A taky se mi nechce
do toho kopce. Ale zase vážně – do školy musí přijít mladí lidé.
4 Uvízl vám v paměti nějaký žák, na kterého když si vzpomenete, musíte se i po letech pousmát?

V rudnické škole jsem byl 28 let. Za tu dobu jsem se tam v mnoha
případech setkal s dětmi prvních žáků z šedesátých let. Někdy jsem
je oslovoval jmény jejich rodičů – takové to byly kopie. S manželkou,
která prožila ve zdejší škole stejnou dobu, se usmíváme velmi často.
Vždyť mezi vámi žijeme. Máme radost z toho, že i žáci, kteří ve škole
nepodávali zrovna oslnivé výkony, si dnes vedou obdivuhodně dobře. Ale jmenovat nebudu, určitě bych na někoho zapomněl.
5 Jakou školní známku by od vás dostala rudnická škola?

SRUB NA HADÍ VYHLÍDCE, ALTÁNEK U DPS

Určitě 1. Říká se, že škola je vizitkou obce. A není to jenom vnější
vzhled. Absolventi „rudnické Sorbonny“ (jak jsme jí v žertu říkali) se
na středních školách neztrácejí.

Srub na Hadí vyhlídce byl poprvé přístupný veřejnosti při Halloweenské stezce
odvahy. Přes 40 vydlabaných dýní s různými motivy, pohádkové i hororové postavy, 100 svíček, svítící tyčinky, to byla
stezka odvahy, které se zúčastnilo cca 300
lidí. A přesně takový byl náš záměr. Přáli
bychom si, aby se srub na Hadí vyhlídce
stal zázemím pro kulturní akce, cílem pro
nedělní vycházky našich obyvatel a turistickým cílem návštěvníků Rudníku.

6 Kdy se zrodila myšlenka na založení firmy APICOR, která
vyrábí medovinu? Dnes ne jen medovinu.

Chystáme ve srubu různé výstavy a překvapení tak, aby opakovaná návštěva srubu nebyla nikdy bez nových zážitků.
Ve stejné době přibyla v Rudníku ještě jedna dřevostavba, a to altánek u DPS,
který by měl především sloužit obyvatelům
DPS jako zázemí pro setkávání a relaxaci.
Obě stavby vznikly za podpory Ministerstva zemědělství ČR.
Jiří Jirásek

Kdysi jsem v rozhlase slyšel, že by si člověk měl připravit do důchodu nějakou činnost, aby neztrácel kontakt se společností. A napadla
mě medovina. K tomu se přidala řada náhod a příznivých okolností,
pochopení a podpora rodiny. I když v té době byl již trh obsazen
čtyřmi velkými firmami, podařilo se prorazit a zájem byl takový, že
bylo nutné rozšířit výrobní prostory.
7 Po několika letech vedení firmy jste ji předal mladší generaci. Napadla vás na začátku myšlenka, že by firma mohla být
takto velká?

To mě nenapadlo nikdy. Ale to všechno už je zásluha Cermanových.
Také výroba likérů je jejich nápad.
8 V letošním roce jsme vaše výrobky předávali jako dary
významným osobnostem – prezidentovi, ministryni a hejtmanovi. Pro obec to je velká čest, když může takto prezentovat místní
výrobce. Jak to cítíte vy?

Samozřejmě z toho mám radost. Vždyť náš výrobek dostali všichni tři
prezidenti nové doby.
9 Co pro vás znamenají Vánoce nebo celý advent?

DŮRAZNÉ UPOZORNĚNÍ
Přátelé, rád bych vás všechny upozornil na vhodné používání reflexních prvků při pohybu
na silnici. Všichni víme, jak je pohyb po silnici v naší obci problematický a při absenci chodníků a „ukázněnosti“ některých řidičů, kteří naší obcí pouze projíždějí a spěchají, nebezpečný. Dohlédněte prosím hlavně na své děti při cestě do školy, jestli na sobě mají reflexní
oblečení, popřípadě reflexní pásky. Obec nakoupí tyto ochranné pomůcky a dá je k dispozici
škole. Udělejme prosím maximum pro bezpečnost pohybu po silnici v zimním období.
Aleš Maloch

Advent znamená pro celou rodinu neuvěřitelný shon, protože odbyt
výrobků se několikanásobně zvětší. K tomu vánoční trhy v několika
městech. Nakonec se i díky ochotným zaměstnancům obvykle skoro
všechno stihne, ale o adventním zklidnění nemůže být řeči. Vánoce
slavíme asi jako všichni podle zvyklostí, které jsme získali v dětství.
10 Jste stále aktivní včelař a předáváte své zkušenosti vnoučatům?

Vnoučata zatím nemají zájem. A já jim to nezazlívám. Včelaření není
pro mladé, ti musejí jít v létě např. na koupaliště, a ne se zabalit do
kukly a montérek a jít ošetřovat včely. Třeba si jednou vzpomenou
a taky se do toho pustí. Já jsem také začínal v 35 letech.

Ptal se Jirka Stuchlík
Rudnické Noviny | 4/2017
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RADNICE

V

ážení
sousedé,
rok 2017
je skoro za námi
a já se při psaní
zamýšlím, jaký byl.
Rozhodně to byl rok
nabitý.
Zahájen byl po několika, na sníh chudých, letech
bohatou nadílkou sněhu a mrazů.
Bruslilo se a byly projížděny běžecké
stopy. V únoru naši obec poprvé v její
historii navštívil prezident České republiky. Léto bylo tradičně nabité akcemi a sportem. Předloni jsme oslavili
120 let od založení sboru dobrovolných
hasičů a letos 70 let od založení oddílu
kopané. Na trávníku se potkalo několik
generací fotbalistů, kteří si připomněli
úspěšná léta rudnického fotbalu.
V srpnu jsme předali dříve pomyslné a letos už skutečné žezlo vítězné
obci Přepychy, která zvítězila v našem
kraji. Rudník založil novou tradici,
kdy se vítězné obci v našem kraji bude
předávat zlaté žezlo. V září byl tradičně zahájen nový školní rok a prvňáčci
se skoro nevešli do třídy, kolik jich letos
máme. Základní škola je naší chloubou.
Přes školní rok je ve škole živo až moc
a klid letos nebyl ani o prázdninách.
Po několika letech máme nový moderní
kotel na vytápění a na pozemku se nám
staví hřiště s umělou trávou a krátkou
běžeckou dráhou. Nové kurty máme
i na místě bývalé sokolovny, které byly
pořízeny z výhry v soutěži Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016.
Na konci října jsme si vyzkoušeli připravenost na povodně, kdy na čidle na
mostě k Rudnické rokli scházely dva cm
do vyhlášení III. stupně povodňové aktivity. Voda rychle opadla, ale i tak nás
prověřila a připomněla nám, že ji nesmíme podceňovat. Závěr roku se nesl ve stavebním duchu. Máme dva krásné altány.
Jeden je na konci Hadí stezky a druhý
vyrostl u domu s pečovatelskou službou.
Stavební či budovatelský duch nás bude
provázet hlavně v letech následujících.
Jak jen to dovolí jarní počasí, začne se
stavět I. etapa kanalizace Rudník Bělidlo
– Arnultovice – Hostinné. Proto si dovolím tvrdit, že náš slogan, „Rudník, místo,
kde to žije!“, je výstižný a pravdivý.
Moc bych si přál, aby se nám v Rudníku žilo dobře. A toto může ovlivnit
každý z nás, když se budeme k sobě navzájem dobře chovat a respektovat se.
Za každou dobrou práci se má hezky
poděkovat, a proto děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu, školy, školky,
kronikářce, redakční radě, kulturní komisi, našim aktivním důchodcům, sportovcům, hasičům a řadě dobrovolníků,
bez kterých by spousta akcí a věcí nebyla.
Speciální poděkování patří naší fotokronikářce Anděle Veselé, která nás zachycuje, jak pracujeme, sportujeme, bavíme
se a debatujeme. Moc děkuji.
Všem sousedům a kamarádům
přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Jirka Stuchlík, místostarosta
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VOLBY 2018

PROJEKT ODOLNÁ OBEC

O VOLIČSKÝ PRŮKAZ
MŮŽE VOLIČ POŽÁDAT OBECNÍ ÚŘAD
V MÍSTĚ SVÉHO TRVALÉHO POBYTU:

Na začátku roku jsem psal o zapojení obce Rudník do projektu Diakonie ČCE – Odolná obec.
Během roku 2017 se uskutečnilo několik setkání
se zástupci Diakonie ČEE a občany Rudníka, které
bylo vždy doplněno o přednášku a komunitní činnost. Společně se snažíme pojmenovat rizika v obci,
která nám reálně hrozí – povodně, požáry, vichřice,
výpadky elektrického proudu atd. Vzpomínáme na
povodně v roce 2013, co se nám povedlo a v čem by
se dalo najít zlepšení. Postupně připravujeme podklady pro vznik jednoduché „Příručky pro obyvatele“, která bude ušitá na míru obyvatelům Rudníka.
Nejvíce zapojených lidí je z řad členů SDH Arnultovice, kteří ke vzniku příručky přispívají nejvíce.
Se zapojením do projektu je spojena i finanční
dotace ve výši 34 250 €, která má sloužit na pořízení
potřebných věcí při ochraně obyvatel. Při našich jednáních jsme nejdříve chtěli finanční prostředky využít na zpracování projektové dokumentace k suchým
poldrům, ale při zjišťování bližších informací o možné realizaci jsme narazili na příliš mnoho překážek.
Proto jsme využití finančních prostředků přehodnotili a zkusíme vybudovat zázemí pro členy SDH
JPO III Rudník-Arnultovice a humanitární sklad
v základní škole, která slouží jako evakuační místo.

a) Volby do Senátu Parlamentu České republiky

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

– osobně nejpozději 3. ledna 2018 do 16.00
hodin pro I. kolo voleb a 10. ledna 2018 do
16.00 hodin pro případné II. kolo voleb;
– písemně nejdéle 29. prosince 2017 pro I. kolo
voleb a 5. ledna 2018 pro případné II. kolo
voleb.
Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Pro obě kola lze požádat současně, taková žádost však musí být doručena nejpozději v termínu
pro I. kolo voleb.
Voličský průkaz lze vydat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. prosince 2017. Tento průkaz umožní voliči volit pouze ve volebním obvodu č. 39, který se skládá z celého okresu Trutnov
a severní části okresu Náchod, ohraničené na jihu
obcemi Teplice nad Metují, Jetřichov, Hynčice
a Meziměstí.

– Podpořit komunity/občany k vlastní zodpovědnosti při ochraně života, zdraví a majetku
v době mezi mimořádnými událostmi.
– Společně pojmenovat rizika pro komunitu
a hledat jejich řešení.

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České
republiky ve volebním obvodu č. 39 se konají
ve dnech 5. a 6. ledna 2018. V případě druhého
kola budou tyto volby probíhat také ve dnech
12. a 13. ledna 2018, a to souběžně s volbou
prezidenta republiky. Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 se pak uskuteční případné druhé kolo
prezidentských voleb. Občané mohou volit na
obvyklém místě v obvyklém čase. Voliči bydlící
trvale v části obce Javorník volí v okrsku č. 4,
který má své sídlo v budově Domu s pečovatelskou službou v Rudníku na č. p. 75.
Volič může také ze závažných důvodů požádat
obecní úřad (tel. 499 440 201) 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.

b) Volba prezidenta republiky
– osobně nejpozději 10. ledna 2018 do 16.00
hodin pro I. kolo volby a do 24. ledna 2018
do 16.00 hodin pro případné II. kolo volby;
– písemně nejdéle 5. ledna 2018 pro I. kolo volby
a 19. ledna 2018 pro případné II. kolo volby.
Podání může být učiněno v této formě:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Pro obě kola lze požádat současně, taková žádost však musí být doručena nejpozději v termínu
pro I. kolo voleb.
Obecní úřad tento průkaz nejdříve 28. prosince 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

VÝSLEDKEM PROJEKTU
– je tvorba „měkkých“ (protipovodňových) opatření,
– hledání možností tvorby „tvrdých“ opatření
(analýza možností pro stavbu bariér, retenčních
ploch, revize územních plánů, dokončení komunikačních systémů apod.),
– osvětová činnost v komunitách (vzdělávání).
Do projektu je zapojena i naše základní škola.
V květnu si děti z prvního stupně v rámci projektu
školy balily „povodňové“ kufry. Děti při nich vyzkoušely, co mají dělat, kdyby se blížila povodeň.
Balily kufry, přesněji řečeno evakuační zavazadla,
plnily na čas pytle pískem nebo transportovaly poraněného spolužáka.
Na začátku listopadu jsme byli pozváni na konferenci „Odolnost jako rozhodnutí“, která se uskutečnila na Evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Prezentovali jsme naši obec, jak
dokázala být odolná při povodni, ale hlavně po ní.
Tímto vyzýváme další zájemce o komunitní zapojení do projektu Odolná obec – Rudník. Součástí
každého setkání je i přednáška. Co už proběhlo:
„Žijeme v záplavové oblasti“, „Zemědělské postupy
pro snižování rizika povodní“ a „Jak zvládat náročné
situace“.
Další informace najdete na www.rudnik.cz
Jirka Stuchlík

Jana Janovská
Rudnické Noviny | 4/2017
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MILÍ RUDNIČTÍ...
... chtěl bych vás pozvat do betléma.
Tedy, lépe řečeno, přizvat vás k jeho
stavění. Naši předkové do betlémů
rádi vsazovali sami sebe, své rodiny,
příbuzné a sousedy i politiky. A tak
to má být. Vždyť pravým smyslem
každého příběhu je, aby nás pohltil
a my se stali jeho součástí. O to jde
také v biblickému vyprávění o Božím Synu Ježíškovi, Marii, Josefovi,
pasáčcích a třech králích.
Tak čím začneme? Třeba tím, že
rozestavíme ovečky do krajiny. Vzpomeneme přitom na všechno to stvoření, které nás obklopuje a které nám
slouží, aniž bychom často poděkovali.
Moje babička vždy napekla také zvířatům, a než se šlo ke štědrovečernímu
stolu, šlo se poděkovat do chlévů. Proto je také na stole o Štědrém večeru
ryba – prastarý symbol křesťanství, ale
také života, který se nám dává k dispozici stejně tak jako Boží Syn, který
se nám dal, abychom byli sytí, měli

sílu odpouštět a milovat a mohli žít
s čistým svědomím a dobrým srdcem.
Po ovečkách přicházejí na řadu
tři záhadní cizinci, podle vyprávění z Bible mudrci či mágové, podle
tradice lidové králové. Ti jsou tam za
nás, za pohanské národy světa, které
Bůh volá také k sobě jako své děti,
protože na nikoho nezapomíná. Ti
cizí pánové jsou představiteli všech
ras a kultur, co jich jen na světě je.
Žádná není před Bohem zapomenuta a každá je pozvána. Krásné je také
to, že ti cizinci nebyli domluveni
a přišli každý z jiného směru. Ze severu, z jihu a z východu. Dala je dohromady hvězda nebo spíše kometa,
kterou v mapách nenalezli.
Pak jsou zde naši dva rodičové.
Nejprve Marie. Podle biblického vyprávění je to ještě velmi mladá dívka,
ale tak chudá a sirotek k tomu, že ji
nikdo nechce za ženu. Najdou jí ženicha – staršího vdovce Josefa, který

CO S NÍM?
Pod tímto názvem proběhla 18.
listopadu v Hospůdce U Petry veřejná debata o budoucnosti torza
evangelického kostela v bolkovském
údolí. Pořádal ji vlastník objektu,
obec Rudník, jehož cílem je kostel
zachovat a staticky zajistit, jak na
úvod sdělil starosta Aleš Maloch.
Tento postoj uvítalo všech cca 50
zúčastněných z řad místních i chalupářů, kteří se vyslovili proti bourání
kostela vzhledem k jeho výjimečné
historické hodnotě, osvětlené při
debatě teologem Petrem Chlápkem,
i hodnotě krajinotvorné (dominanta
údolí). K čemu a komu by měl ale
kostel sloužit a jakou by měl mít podobu? O tom se vedla více než hodinová debata, jejíž výstup by se dal
stručně shrnout takto:
Torzo kostela zůstane zatím nezastřešené, s možností instalovat nějaký typ zastřešení v budoucnosti. Věž
může po vestavbě schodiště sloužit
jako rozhledna. Na vzhledu kostela
má být znát příkoří, kterým si v druhé
polovině 20. století prošel. Jednoduše
zařízený interiér, pokud možno neomezeně přístupný, bude expozičně
pojat jako památník zdejší pohnuté
historie (zde se nabízí využití nahrávky původních varhan – jediného
dochovaného mobiliáře) a zároveň
bude prostorem ke konání koncertů,
promítání, výstav či bohoslužeb s tím,
že ráz těchto akcí musí respektovat
duchovní rozměr místa a pietu přilehlého hřbitova. Ten se může částečně
proměnit v bylinnou zahradu. Lze
předpokládat, že se kostel postupně
stane vyhledávaným turistickým cílem nejen lidí ubytovaných v bolkov-
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ském údolí, neboť se v rámci Krkonoš
jedná o raritu. Nežádoucí zvýšenou
dopravu bude třeba řešit parkováním
při vjezdu do údolí u pivovaru a pohyb turistů usměrnit pomocí naučné
stezky tak, aby nebyl rušil klid místních, zejména obyvatel bývalé fary.
Počítá se s obnovením původního
přístupu ke kostelu od silnice a vysazením aleje, která ho kdysi lemovala.
Architektonickým řešením budoucí podoby kostela a jeho okolí se
v současnosti zabývají také studenti
Technické univerzity v Liberci. S jejich návrhy bude obec seznámena
v lednu. Čím více vizí a nápadů se
sejde, tím větší je šance, že zde vznikne něco skutečně unikátního. Proto
uvítáme i vaše návrhy.
Podrobný zápis z debaty je uveřejněn na www.rudnik.cz.

už má nějaké děti a potřebuje k sobě
pomoc. Žádná velká láska z toho asi
zprvu nekoukala. Tak to dříve bývalo.
Nedá se však říci, že by to dnes bylo
snadnější. Když po zamilovanosti má
přijít ta pravá láska, lidé se snadno
rozcházejí, protože jim to „neklape“. Marie je v našich betlémech za
všechny ženy, které neutíkají, které
chtějí prohloubit svou lásku k muži
a budovat svůj dům především na
láskyplném jednání. Marii si Bůh
vybral ze všech dívek pro její čisté
srdce a lásku, po které toužila. Navíc
byla ochotná nabídnout svůj život,
přestože riskovala naprosto vše. Nikdo nevěřil tomu, co se mělo skrze ni
stát. Kdyby řekla ne, Bůh by nemohl
přijít na tento svět v podobě malého
křehkého dítěte. Ona ale měla postoj
víry: „Nevím, jak se to může stát, ale
věřím, že Bůh ví, co dělá, a já mu věřím, že dělá dobré věci...“
Josef je tu za všechny muže, kteří
nechtějí ublížit ženě, i když jí nerozumí. Josef ví, že se bez Marie neobejde, že ji potřebuje, protože bez ženy
není pravý domov. A i když ji nemůže pochopit, může ji vždy milovat. To
je úkol každého muže. Nebýt sobecký, ale milující. Také Josef netrval na
svých představách o štěstí, a když se
mu ostatní chlapi smáli, že je paroháč
a má doma „bastarda“, svou hrdost
musel ovládnout důvěrou, přijal Ježíše za svého. Josef byl pravý otec. Být
otcem znamená mít srdce otce, který
neutíká z boje, od vztahu, z domu.
A nakonec Ježíš, to malé křehké
dítě. To jemu se přicházíme poklo-

nit i my o tajemné noci, kdy Bůh
sám vstoupil do lidského života, aby
se „nám narodil... z rodu královského“... . Ano, nám se narodil Syn Boží.
Bůh už se nemohl dívat na osamocenost svých dětí, na to, jak ztrácíme
víru, naději a lásku. Proto jako pravý
Otec, který nemusí, ale chce, vstoupil do našeho tikajícího času, do naší
nízkosti a sebelítosti. Proto se ukázal
nejprve pasáčkům. Těm bylo zvěstováno to, co bývá často napsáno i nad
našimi betlémy: „Gloria in excelsis
Deo – Sláva na výšinách Bohu.“ Bůh
má v lidech zalíbení. A to je ta dobrá
zpráva. Bůh nepřišel na svět, aby svět
soudil, ale aby byl spasen. Ježíš se narodil jako malé křehké lidské mládě.
V tom nám Bůh ukázal, že chce být
kvůli nám zranitelný. Protože kdo
není před námi zranitelný, ten nás
doopravdy nemiluje. To nejdůležitější, co nám přišel Ježíš, Syn Boží,
říct, je, že máme milujícího Otce a že
o nás všechny bez rozdílu stojí.
Vánoce pro nás znamenají mnoho
dobrého. Vánoce nám připomínají,
co je to domov, ten pravý domov.
Nikdy si za žádné peníze domov nemůžeme koupit ani ho napodobit.
Domov je tam, kde je láska, kterou
my lidé všichni bez výjimky potřebujeme, abychom byli zdraví a žili
dobrým životem.
Pokoj všem lidem v Rudníku i širokém okolí. Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok vám přeji!
Farář na odpočinku
Petr „Bolkovský“

Olga Hájková

Viděli jste v TV reklamu
Zázrak jménem Neratov
– Poznejte příběh Josefa
Suchára? Tak si na ni určitě
počkejte. V první části, kdy
je kostel rozbořený a přichází do něho Josef, tak to
je točeno v tomto kostele.
Odkaz na video zde:
1url.cz/mtv5z
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nevypadá bezpečně, vydal se dokonce dovnitř
a prošel se pozůstatky kostelní lodi.
Čas však ubíhal a bylo třeba opět vyjet na poslední část programu návštěvy – do továrny MZ
Liberec.
Tam byla připravena prohlídka závodu za doprovodu ředitele závodu pana Martina Hájka
a dalších. Pan hejtman se živě zajímal jak o technické záležitosti výroby, tak o obchodní výsledky nebo třeba o export – zajímal ho především
vývoz do exotických zemí. Zájem projevil i z pozice vysokoškolského pedagoga, čímž předjímal
následnou diskusi, kterou spolu se zaměstnanci
závodu absolvoval vzápětí. Na ní pan hejtman
ocenil spolupráci průmyslových subjektů s veřejnou správou. Zamlouvá se mu situace, kdy veřejnou zakázku získá firma z regionu, která pak díky
tomu zaměstnává místní občany. Navíc pak na
základě prohlídky výroby označil společnost za
důkaz toho, že „Česká republika už dávno není
montovnou Evropy“, jak mnozí říkají. Družný
rozhovor pokračoval i nadále, ovšem čas plynul
neúprosně dál, a tak když hodinky ukazovaly půl
páté, jeho superb nabral směr Hradec Králové.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
„Čerti, pojďte sem!“ takto letos přivolaly děti naše
pekelníky a jejich hodnějšího kamaráda Mikuláše. Ještě
předtím ale dováděly na sále
spolu s čerticemi Dianou
a Petrou. Nechyběla oblíbená hra židličkovaná, tanec
na novinách a jiné skotačení a dovádění pod dohledem
Jardy Čápa.
Venku ve stanu si mezitím
mohli ostatní posedět, zatancovat nebo si jen dát nějakou
tu dobrotu. O příjemnou
atmosféru se postaral Míra
Pastor.

Po příchodu pekelných
mužů některým trochu zatrnulo. Kdo ví proč…? Mikuláš rozdal balíčky, děti mu
za to řekly básničku nebo zazpívaly písničku. Čerti mezitím slídili po sále, jestli
přeci jenom nenajdou nějakého toho hříšníka, kterého
by mohli odnést. Naštěstí se
tak nestalo. Společně se potom všichni vydali ven. Cestou ještě děti dostaly balonek, na který přivázaly svůj
dopis pro Ježíška.
Mikuláš se svými pomocníky zazpíval vánoční koledy

a pak už nastal ten okamžik,
na který všichni netrpělivě
čekali. Rozzářil se náš vánoční strom a byl čas vypustit
balonky, které odletěly k Ježíškovi s přáním. A že jich
bylo! Vánoční atmosféru doplnil ještě úžasný ohňostroj.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě.
Kulturní komise přeje
všem občanům krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková

CO SI Z TOHO ODNÉST
Především je třeba říci, že celá návštěva proběhla v příjemné a přátelské atmosféře. Přestože
se jednalo o vážných věcech, nebyla nouze o lehké bonmoty či vtípky. Všichni zúčastnění věděli,
že se jedná o záležitostech za desítky či stovky
milionů korun. Věděl to i pan hejtman, a ačkoli
byl přístupný jednání o jakékoli podpoře, rozhodně nikomu nesliboval nemožné jen proto,
aby lacině zaujal. Naproti tomu se u každého
tématu zastavil a zamyslel se i nad jinými možnostmi financování. Celkem sympatický a konstruktivní přístup.
Pavel Voňka

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
– narozen 7. 11. 1978
– vystudoval historii na Filozofické fakultě UP
v Olomouci
– v různých funkcích a na různých postech působí v Kabinetu dějin lékařství na Lékařské fakultě
UK v Hradci Králové a v Historickém ústavu Filozofické fakulty UHK
– ve své publikační činnosti se často věnuje
problematice českého exilu do Skandinávie po
roce 1968
– od 14. listopadu 2016 je hejtmanem Královéhradeckého kraje za ČSSD
Zdroj: Wikipedia.org

6

Rudnické Noviny | 4/2017

Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

HALLOWEENSKÁ STEZKA
ODVAHY NA HADÍ STEZCE
Co je Halloween? Halloween
je anglosaský lidový svátek,
který se slaví 31. října, tedy
den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož
oslav se v Irsku vyvinul.
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou
uvnitř, zvané jack-o’-lantern, dále
čarodějky, duchové a jiné příšerky.
Letos se poprvé i u nás v Rudníku tento svátek, v sobotu
28. října, oslavil. Stezkou od-

vahy! Místo konání bylo hned
jasné a myslím, že pro tuto akci
perfektní! Rudnická Hadí stezka, na vrcholku s novým srubem, který bude i nadále sloužit
turistům a návštěvníkům.
Naši stezku odvahy lemovalo
na padesát vyřezaných dýní se
svíčkami, střídaly se s lucernami
a strašidly. Děti dostaly na cestu
malé lucerničky a vydaly se vstříc
dobrodružství! Ve srubu všechny
statečné děti dostaly pamětní
list, razítko a sladkost. Dole pak

na ně čekala čarodějnice s kouzelným lektvarem. Nezapomnělo se ani na dospěláky, pro které
bylo připraveno občerstvení.
Nejen my organizátoři jsme viděli, že se akce vydařila, děti odcházely spokojené a plné nových
zážitků a bavili se i dospělí. Závěrem ještě patří velké poděkování
všem, kteří se podíleli na přípravách i aktivním účinkování.
Tak za rok ahoj!
Za kulturní komisi
Diana Stránská

ZAMYŠLENÍ

Buďme jako zvířátka
Milí Rudničáci,
blíží se Vánoce a já měl v plánu psát
o vánočních zvycích. Pouhý okamžik ve
středu 6. prosince změnil onu moji pověstnou předvánoční náladu. Kdo mě
zná, ví, jak miluji Vánoce. Mého přítele
srazilo auto. Můj přítel je pes. „Amron
z Bolkovských kopců“ je jeho celé jméno.
Kamarád, který se mnou tráví 24 hodin
denně. Je poměrně snadné mít za kamaráda psa. Pes se neumí přetvařovat, neumí lhát, protože umí doopravdy milovat
a neumí mluvit. Upřímný kamarád,
oddaný našemu přátelství. V dobrých
i horších etapách mého života stojí po
mém levém boku, s hlavou zvednutou,
s pohledem, který říká: „Jsem tu s tebou
a jsem tu pro tebe. Mám tě rád a věřím
ti.“ Já mu také věřím, Amron neumí
lhát, neumí se přetvařovat… a vždy se
přizná, když něco provede.
Na jazyku med, slova jako sníh,
v srdci chová jed, klam je ve skutcích.
– Mel in ore, verba lactis, fel in corde,
fraus in factis. To jsou někteří lidé. Lež je
násilí. Někdo říká černá magie. Všichni
se shodneme, že lež je špatná. Tolerovat
lze snad jen lež ze soucitu. O zákeřných
lžích s cílem ublížit říkáme, že jsou špatné, nemorální, tedy společensky nepřijatelné a odsuzované jednání. Stali jste se
někdy obětí takové lži? Pak víte, že vyvracet lež je horší než hájit pravdu. Pak
víte, že horší než lež je ztráta důvěry.
Nevěřím ti – to je to, co se mnou otřáslo.
Píšu článek do novin, utápím se
v úvahách o spravedlivém světě, ale neustále kontroluji Amrona. Když na něj
promluvím, zavrtí ocasem, i když ho
to bolí. Jsou to 4 hodiny, co se to stalo.
Vnitřní krvácení snad můžeme již vyloučit. Jsem nesmírně šťastný a vděčný,
že mi nebylo souzeno přijít o kamaráda.
Věřím v karmu, věřím v přírodní zákon
příčiny a následku. Každý čin, fyzický,
slovní i duševní, přináší odezvu. Ona
ví, vše zařídí sama. Negativní jednání
(lhaní, zlost, násilí…) přináší negativní následky a pozitivní (láska, soucit,
úsměv…) naopak. Každý sklidí, co zasel. Lež je špatným příspěvkem k řešení
problémů. To, co se nám na první pohled
jeví jako zřejmá pravda, bývá často jen
dovedně ukrytá lež. Buďme obezřetní.
Nesuďme, nevytvářejme si domněnky.
A tak se stalo, že můj pes změnil mé
novoroční přání vám všem. Nevím, proč
má negativní význam rčení: Chovají se
jako zvířata. Zvířata se k nám chovají
mnohdy lépe než lidé, a proto si přeji,
abychom byli jako zvířátka, tedy měli
život bez lží, pomluv a v upřímné lásce.
Hezké Vánoce a štěstí a zdraví v roce
2018 vám přeje
Jirka Jirásek
P.S.: A na závěr osobní vzkaz pro
MVDr. Václava Jindru: Děkuji za ošetření a za ochotu. Jsem Vaším dlužníkem.
Amron z Bolkovských kopců
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PŘEHLED AKCÍ
ZÁŘÍ–PROSINEC
ŠKOLNÍHO ROKU 2017–2018
4. 9. 2017 Zahájení školního roku
a slavnostní přivítání prvňáčků
21. 9. 2017 Projektový atletický den na
stadionu manželů Zátopkových
ve Vrchlabí pro I. stupeň
22. 9. 2017 Projektový atletický den na
stadionu manželů Zátopkových
ve Vrchlabí pro II. stupeň
25. 9. 2017 Naučný divadelní pořad
„Vikingové“ pro 6.–9. třídu
5. 10. 2017 Šachový turnaj pořádaný
Kroužkem šachu při ZŠ a MŠ
Rudník
6. 10. 2017 Účast na atletické soutěži
„Krkonošský atletický pohár“
ve Vrchlabí
13. 10. 2017 Účast žáků 9. třídy na
Prezentaci středních škol –
UFFO Trutnov
18. 10. 2017 Projektový den „Les“
v Janských Lázních – Stezka
korunami stromů pro I. stupeň
25. 10. 2017 Projektový den „Den
jazyků“ pro 4.–9. třídu
25. 10. 2017 Výlet školní družiny na
zámek Berchtold u Benešova
2. 11. 2017 Schůzka s rodiči 9. třídy
ohledně přijímacího řízení na
školní rok 2018–2019
2. 11. 2017 Prezentace středních škol
okresu Trutnov a okolí ve
vestibulu ZŠ Rudník
7. 11. 2017 Testování SCIO žáků 9. třídy
z AJ, NJ, ČJ, M a OSP
15. 11. 2017 Povinné testování INSPIS
Sociální gramotnost pro 9. třídu
16. 11. 2017 Metodická návštěva
pracovnic Speciálně
pedagogického centra Trutnov
16. 11. 2017 Třídní schůzky 1.–9. třídy
21. 11. 2017 Metodická návštěva
pracovnic Pedagogickopsychologické poradny
v Trutnově
23. 11. 2017 Účast na turnaji v halové
kopané v Hostinném pro žáky
6. a 7. třídy
22. 11. a 27. 11. Seminář Mgr. Š.
Šantrochové na téma společné
vzdělávání – pro pedagogy
24. 11. a 27. 11. Školní kolo olympiády
v českém jazyce pro žáky 8.
a 9. třídy
4. 12. 2017 Účast na naučném pořadu
„Planeta Země“ ve Vrchlabí
12. 12. 2017 Školní turnaj ve stolním
tenise pro žáky 4.–9. třídy
21. 12. 2017 Vánoční setkání
22. 12. 2017 Výlet školní družiny do
Potštejna
22. 12. 2017 Divadelní představení „Sen
noci svatojánské“ v Klicperově
divadle v Hradci Králové pro
žáky 6.–9. třídy
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE
2017–2018
Naši žáci 9. třídy se teď právě nacházejív období, které s největší pravděpodobností rozhodne o tom, na jakou životní dráhu,
co se týká povolání, se vydají. I letos se totiž jako jiné roky naši žáci
opět vydali na nelehkou pouť přijímacím procesem na střední školy. Nezadržitelně se totiž blíží termín odevzdávání
přihlášek právě na ně. Od začátku letošního školního roku
mají v učebním plánu předmět
„Volba povolání“, a tak v těchto hodinách procházíme všechna úskalí přijímacího procesu
a nacvičujeme např. vyplňování přihlášek, seznamujeme se
s jednotlivými školami a procházíme celým procesem přijímacích zkoušek jaksi nanečisto.
Někteří jednotlivci si dokonce
podali přihlášku již doopravdy, a to proto, že se přihlásili na

střední školy a obory s talentovou zkouškou, a v takovém
případě podávají přihlášky na
příslušnou školu do konce listopadu 2017 s tím, že přijímací
zkoušky se budou konat v průběhu ledna 2018. Ostatní musí
podat přihlášku do 1. března
2018 a poté vykonat přijímací
zkoušku v dubnu 2018. Toto
se týká zejména škol s maturitními obory. Abychom žákům
při rozhodování situaci přece
jenom ulehčili, uspořádali jsme
i letos schůzku s rodiči vycházejících žáků a s tím spojenou
„Prezentaci středních škol“.
Letos se této schůzky účastnilo 10 škol z bližšího i širšího okolí. Přímo ve vestibulu
školy měli náboroví pracovníci jednotlivých škol možnost
prezentovat své školy a obory, které jsou pro uchazeče na

příští školní rok připravené.
Účast rodičů i žáků byla početná, a tak si jistě všichni odnesli mimo letáčků a brožur i neocenitelné informace podané
z úst nejpovolanějších. Myslíme si, že byly vytvořeny dobré
předpoklady pro možnost výběru středních škol, a tak bude
přijímací řízení na školní rok
2018–2019 z hlediska našich
žáků natolik úspěšné jako roky
předešlé, kdy se nám v podstatě všichni žáci dostali na obory,
které si skutečně vybrali. Popřejme našim žákům v tomto
dobrou volbu a hodně úspěchů
při přijímacích zkouškách.
Vladimír Tremer
výchovný poradce

PROJEKTOVÝ DEN LES
NA 1. STUPNI
V měsíci říjnu probíhal na
naší škole pro žáky prvního
stupně projekt „LES“. Tato
akce se promítla do několika
předmětů, hlavně prvouky,
přírodovědy, výtvarné výchovy a pracovních činností.
Žáci poznávali stromy, jejich
listy a plody. Učili se, komu je
les domovem, jak se musí o něj
pečovat, jakou má funkci a co
mu škodí. Tyto poznatky pak
výtvarně zpracovávali v hodinách VV a PČ.
Vyvrcholením projektu byla
dne 18. 10. 2017 návštěva jedinečné Stezky korunami stromů
v Janských Lázních, která je
vysoká 45 metrů a nabízí ná-

vštěvníkům rozhledy do okolí
stromoví i na Janské Lázně.
Na cestě k vyhlídkové věži
jsme šli kolem tří zastávek, kde
jsme se dozvěděli, jak napří-

klad mrtvé dřevo živí les nebo
co je zásobárnou vody pro
stromy v lese. Podívali jsme se
také do podzemní expozice, kde
jsme měli nad hlavami skutečné
kořeny stromů. Dozvěděli jsme
se vše o životě pod povrchem.
Nechyběly ani adrenalinové
atrakce, na kterých jsme si vyzkoušeli svou odvahu i zručnost.
Děti ze čtvrté a páté třídy se z věže
dolů svezly na suchém toboganu,
který má přes padesát metrů.
Do školy jsme se vraceli poučeni, pobaveni a s pocitem
příjemného prožití podzimního dne.
Hana Filipčíková
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DEN JAZYKŮ
Dne 25. 10. 2017 se ve škole
konal projektový den s názvem
Den jazyků – England, Deutschland. Jak již samotný název napovídá, tento den byl zaměřen na anglický a německý jazyk, které se ve
škole vyučují. Cílem bylo přiblížit
žákům angličtinu a němčinu v trochu širším pohledu, tj. dozvědět se
něco více z německých a anglických reálií. Žáci pracovali ve skupinkách v rámci svých tříd. Poté
co zhlédli dokument o Anglii,
vyplnili test, který z daného dokumentu vycházel. Pokud jde o jazyk
německý, situace byla obdobná.
Žáci 9. třídy si pro nižší ročníky
2. stupně připravili prezentaci
o Německu s následným testem
a tak trochu si vyzkoušeli roli učitele. Sami se přesvědčili o tom, že
postavit se před tabuli a poutavou
a zajímavou formou předat in-

formace svým spolužákům není
jednoduché. Nutno podotknout,
že svého úkolu se zhostili na výbornou. Další činnosti zahrnovaly
vyplnění pracovních listů s různými rébusy, kvízy, doplňovačkami či
testy typu „neztratíš se v Anglii?“
nebo „víš, co kupuješ?“. Oba posledně jmenované typy testů spočívaly v tom, že žáci měli na základě
obrázku vybrat ze tří možností tu
správnou, což pro ně mnohdy bylo
poměrně náročné. Jejich úkolem
bylo určit, kde mohou v Anglii
spatřit příslušný nápis, či z etikety
nebo obalu výrobku zjistit, co je
vlastně jeho obsahem. Plnění úkolů jsme si všichni náramně užili,
a zkrátili si tak čekání na nadcházející podzimní prázdniny.
Renáta Šindelářová
učitelka angličtiny

STRAŠIDELNÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
I když většina z nás pochmurný podzimní čas nemá ráda, děti
toto období přímo milují. Důvodem je takzvaný strašidelný
týden, kdy uctíváme památku
zesnulých – Halloween a Dušičky. Již od 23. října jsme vyráběli
dýně, strašidla a duchy z papíru
i z látky. Nechybělo ani tradiční dlabání dýní, ranní „strašení“
a strašidelné pohádky a povídání.
Ve středu 25. října jsme se vypra-
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vili na zámek Berchtold, kde nás
čekala kouzelná zahrada plná pohádkových strašidel, víl a čarodějnic. Nechybělo ani tajemné peklo
s čerty. Prohlédli jsme si i zmenšeniny českých hradů a zámků
a porovnali je se skutečností. Po
prohlídce bylo připraveno dušičkové vyrábění. A na udržení
kondice se děti proběhly po hřišti s prolézačkami a houpačkami.
Svůj báječný den jsme završili ná-

kupy pohlednic a upomínkových
předmětů. Výlet se nám vydařil,
nevadila ani dlouhá cesta autobusem. Své zážitky jsme si řekli
až po podzimních prázdninách
a umocnili dalším strašidláckým
vyráběním a povídáním. Již se
společně těšíme na další akci naší
družiny.
Lenka Kollárová a Petra Sekerková
vychovatelky ŠD
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VYJMENOVANÁ SLOVA PO B V PŘÍBĚHU:

BÁRA A PŘÍŠERKY

ANEB POHÁDKA PRO PANÍ UČITELKU
Autorky: Johana Teplá a Emílie Kaplanová

1. kapitola – Barča jde na průzkum
Jednoho dne, když malá Barča vylezla před dům, zase viděla to samé.
Z dáli na ni civěl starobylý hrad, prý se říká, že tam straší.
Byla to pravda, zrovna na věži probíhal čajový dýchánek duchů. Bílých
průhledných duchů, no fakt. Barča opustila svoje bydliště. Byla obyvatelem vesnice nad říčkou Bystřičkou. Vyšlapala kopec a vydala se na hrad,
bylo tam plno obrazů a dveří. Barča slyšela plno podivných hlasů, které
ji lákaly, ať jde dál. Barča si to ale štrádovala přímo do věže, kde sedělo
5 duchů.
Pokračování příště...

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Jaký byl podzim v naší školce? Samozřejmě plný barev, plodů a radovánek,
které k podzimu patří.
V sobotu 14. října jsme se sešli společně s dalšími kamarády a rodiči na louce za
školou na tradiční (už desáté) drakiádě. Letos nám konečně přálo i počasí a vítr honil
draky na obloze k radosti dětí i dospělých.
Medaile, sladká odměna a závěrečné opékání buřtíků na školní zahradě bylo příjemným zakončením krásného odpoledne.
Na naší drakiádě ani letos nechyběla naše
milá fotografka Anděla, která děti navíc
opět podarovala svými vlastnoručně malovanými kamínky. Moc jí i paní Stuchlíkové
děkujeme, že přispěly k vydařené akci.
Na konci října nás navštívila paní Vyšohlídová s divadelním představením Mauglí. Příběh malého chlapce ve stepi mezi
divokými zvířaty děti sledovaly se zaujetím
a stal se i podnětem k rozhovorům a výtvarným aktivitám.
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Skvělé bylo i listopadové vystoupení
našeho oblíbeného Kašpárka Nazdárka
s pohádkou Máša a medvěd. Prvního listopadu jsme odstartovali další ročník naší
oblíbené sportovní školičky. Letošní heslo
zní: „Doskákej si pro svou medaili.“ Každou
středu se naši malí sportovci se svými oblíbenými trenéry Kubou a Mírou seznamují
se zajímavými sportovními aktivitami
a různými druhy míčových sportů.
Krásný adventní čas, který právě probíhá, je pro děti velké těšení na Vánoce,
ale i poznání a prožití toho, jak je krásné
někoho potěšit nebo obdarovat. Prosinec
plný pohody, vánočních příprav, zvyků,
koled a příběhů dětem zpříjemní čekání
na Štědrý den.
Přejeme i vám všem krásný advent
a příjemné prožití nejkrásnějších svátků
v roce.
Děti a učitelky mateřské školy
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PŘÍBĚH PRAPORU
U tohoto článku vítám všechny,
které zajímá dění u hasičů v Arnultovicích. V tento vánoční čas
vám budu vyprávět od začátku
příběh o nápadu, strastech a vítězství.
„NÁPAD“
Již v minulém roce, kdy obec
Rudník slavila výhru v krajském
kole soutěže Vesnice roku, proběhlo členskou schůzí SDH Arnultovice, že bychom mohli mít svou
slavnostní zástavu, která by nás
a obec reprezentovala na významných akcích. Bohužel se tato akce
poněkud protáhla přes Nový rok
2017 a při příjezdu pana prezidenta Zemana v únoru letošního roku
se opět oživila. „Kde vlastně máme
ten prapor?“ Žádný jsme neměli!
Po několika měsících se tato myšlenka opět ukázala jako důležitá
součást hodnot SDH a začaly se
provádět kroky k výběru dodavatele (výrobce).
Po obvolávání výrobců a získávání kontaktů byla vybrána firma
VELEBNÝ&FAM s.r.o. z Ústí
nad Orlicí. Zkušenosti a tradice
této firmy sahají až do roku 1920,
kdy již dřívější generace prováděla
tuto činnost.
Po dohodě s členkami SDH jsme
se v sestavě D. Čápová, V. Soukupová, A. Veselá a já vypravili do
sídla firmy. Už v autě jsme hovořili
o představě možných cen, na které
bychom mohli dosáhnout a odvézt
si pěkný prapor.
Při příjezdu a velmi příjemném
přijetí začala probíhat korekce
obou stran a domlouvání data dodání, kde se sen z auta pomalu rozplýval. Z první schůzky jsme od-

jížděli s pocitem, že jsme opravdu
našli ty pravé odborníky na slovo
vzaté, a čekali jsme na nabídku. Ta
stále nešla, napětí vzrůstalo a den
dodání se přibližoval.
„STRASTI“
A už je tady. Přišla 11. 10. 2017.
Při přečtení celkové částky se mi až
zastavil dech, ale vzápětí, při svolané rychlé členské schůzce SDH, se
mi vrátil. Dlouho jsem neviděl tolik nadšených tváří podpořit tuto
akci. Již při přednesení nabídky se
začaly s velkou euforií shromažďovat finanční prostředky.
Druhou finanční vlnou byla aktivita členů SDH (J. Müksche, Z. Zemana st. a P. Birtuse), kteří procházeli dům po domě v Arnultovicích
a žádali od „vás“ příspěvek (dar).
Nemalým darem se podílela
i obec Rudník a poté i naši dlouholetí vážení sponzoři. Velkým „UF“
pro mě bylo datum 16. 10. 2017,
kdy byl prapor oficiálně objednán.
Jako datum představení nového
hasičského praporu byl po dohodě
zvolen termín 2. 12. 2017. Tento
den má úzkou spojitost s dodáním
nového hasičského cisternového
automobilu. K tomuto datu jsme
museli objednat také slavnostní
památeční stuhu, která se při těchto ceremoniích zavěšuje na žerď

a poté se jí slavnostně požehná.
Bohužel z technických důvodů
musel být slavnostní den posunut
na 30. 12. 2017.
„VÍTĚZSTVÍ“
27. 11. 2017 přišel e-mail s informací, že prapor bude připraven k převzetí. 1. 12. 2017 jsme
v 10.45 dorazili (A. Veselá, J. Štěp
a já) do firmy VELEBNÝ&FAM
s.r.o., kde jsme již byli očekáváni.
Přijetí bylo opět velmi příjemné.
Po několika minutách a oficialitách přišlo na představení očekávaného. Byli jsme pozváni do síně
vlajek a praporů, kde hned v popředí byl ten náš.
Takovou nádheru a propracovanost vidíte jen u odborníků. „Je nádherný“, vše dle dohody propracované do posledního detailu, až se tají
dech. Děkujeme, stále jsme děkovali. Při předání jsme zhotovili i fotky
s majitelem grafikem. Vlastně celou
povídku máme nafocenou díky
A. Veselé, která je členem SDH,
a nádherně vystihuje momenty, které by mohly přijít v zapomnění.

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří jakoukoli měrou přispěli na vznik krásného díla, jež bude
sloužit dalším hasičským generacím. V těchto dnech od 4. 12. 2017
již probíhají přípravy na nové datum 30. 12. 2017. Od 13.00 bude
v Arnultovicích praporu s ostatní
technikou slavnostně požehnáno.
Samozřejmě zvu všechny občany
na tento den k návštěvě, slavnostnímu průvodu a prohlédnutí nového
přírůstku do hasičských garáží.
Loučím se a přeji prožití krásných, klidných vánočních svátků
ve zdraví a bez újmy na majetku.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
Chtěli bychom prostřednictvím
Rudnických novin poděkovat
arnultovickým hasičům za včasný
zásah při požáru chalupy v Javorníku, stojící v bezprostřední
blízkosti našeho domu. Jejich
práce byla perfektní a jen díky nim
se oheň nerozšířil i na naše obydlí.
Šmrhovi

JPO III RUDNÍK-ARNULTOVICE
CO SE UDÁLO V ROCE 2017
Pomalu končí rok 2017, a tak
by bylo dobré se ohlédnout
a zhodnotit, co se podařilo v jednotce JPO III zrealizovat, dokončit a hlavně se posunout směrem
kupředu. Bohužel však nemohu
vše dopodrobna popsat tak, jak
bych si to představoval, ale pokusím se shrnout zásadní činnosti
v několika řádcích. V první řadě
se povedla generálka PPS-12
(přenosná motorová stříkačka),
kterou jsme si provedli vlastními
silami, jen součásti oběžného kola
a pláště byly zaslány na spasování
odborné firmě, která se na opravy
těchto čerpadel specializuje, proRudnické Noviny | 4/2017
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tože na koleně v našem zázemí
(základně) toto nelze provést.
PPS-12 může být třeba zařazena
do zásahu jako součást dálkové
dopravy vody do nepřístupných
míst, doplňování cisteren při kyvadlové dopravě při požáru. Co
se bohužel nepovedlo, je oprava
přívěsného vozíku pro tuto PPS12, která byla v plánu činnosti
pro tento rok. Jedná se o nový
nátěr a kontrolu celého přívěsu.
Myslím, že v následujícím roce
se vše napraví. Dále mě těší, že se
jednotka pomalu zařazuje do pomoci likvidace obtížného hmyzu
(sršně, vosy). Tento rok se počet
zásahů s pomocí našim občanům rozrostl a jsme velice rádi,
že se na nás obracíte. Abychom
byli my sami před tímto bodavým hmyzem chráněni, jsme nuceni pořídit speciální oblek.
Rok 2017 – technické pomoci
a zásahy. Byl to rok extremních
větrů a deště, a proto nám přinesl dvacet zásahů, například při
požárech obytných domů, polí,
při likvidaci obtížného hmyzu,
odstraňování spadlých stromů
na komunikaci, vývratů, které
poškodily elektrické vedení, a při
další likvidaci škod způsobených
nepřízní počasí. To jsou zásahy,
které si řídíme sami a byly ohlášeny obyvateli obce nebo operačním střediskem v Hradci Králové. Pokud je vyhlášen poplach
operačním střediskem, rozezní se
siréna a zároveň přijde každému
členovi výjezdové jednotky SMS,
v níž je seznámen s událostí, a pro
nás je to signál, že bychom měli
vyjet do deseti minut ze základny na místo události. Tento čas
se nám zatím daří splnit. Další
jsem zmiňoval technické pomoci,
kterých jsme měli tento rok devatenáct. Jsou to pomoci na žádost
obecního úřadu, jako příklad
mohu uvést čištění propustí pod
komunikací, očistu znečištěné
silnice po stavebních pracích, odstranění překážek všeho druhu jak
na komunikaci, tak i z koryta potoka. Ale byla i příjemná činnost,
a to návštěva dětského letního
tábora jako v loňském roce, kde
jsme strávili příjemný den s ukázkou výstroje a výzbroje a techniky,
kterou disponuje naše jednotka.
Není to vše, co jsem chtěl napsat a seznámit s tím vás všechny, je to jen střípek činnosti.
Jen připomenu naši e-mailovou
adresu, na niž je možné psát
připomínky, názory a případně
žádosti o pomoc.
hasici.arnultovice@rudnik.cz
Chtěl bych touto cestou popřát všem občanům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018.

DIVILIDI
Krásný den všem dobrým lidem! Zima je tu a s ní i poohlédnutí za podzimními akcemi, které se nám za podpory
obce a dobrovolníků podařilo
přichystat. Všem patří velké
díky, a to i zúčastněným.
Do dění vás dostanou naši malí
reportéři:
TOULKY ZA POKLADEM II.
Když jsme dorazili na hřiště,
poznávali jsme stromy a pak je
zdobili fáborkami. Šli jsme na autobusák. A pak jsme jeli na Stezku
korunami stromů. Pak jsme šli
domů lesem a na konci jsme našli
zlatý poklad.
Mario Klabík
Nejdřív jsme začínali na hřišti
nad kostelem u Heřmana. Pak
jsme šli na zastávku. Mezitím
jsme poznávali stromy podle listů,
byl tam javor mléč i klen, jabloň,
a pak když jsme došli k zastávce,
tak jsme dojeli do Černého Dolu.
Bylo tam hodně javoru mléče,
a pak jsme dojeli ke Stezce korunami stromů, šli jsme asi jenom 2
na tobogán, pak jsme šli do Bolkova asi 2,5 km. A pak jsme zastavili v hospodě. Pak jsme šli dolů
až k Petře a tam jsme museli udělat úkoly, a pak v pokladu byly tatranky, lízátka, ořechy, bonbony.
Prostě a zkrátka bylo to výborný.
Robík Sloup
Pro ty, kteří s námi nemohli
jít, mohou navštívit hřiště, kde
jsme pro vás vyznačili barevnými

fáborkami kmeny stromů. Legendu je možno objednat na e-mailu:
divilidi@seznam.cz
DRAKIÁDA
Opět jsme se po roce sešli, abychom ověřili své dovednosti ve stavění draků a zachovali starou krásnou tradici podzimních radovánek.
Letošní stavění bylo o poznání jednodušší díky nabytým zkušenostem z minulého roku, a tak se nám
podařilo sestavit více než 7 origi-

nálních draků. Krakonoš vypustil
své větrné spřežení a draci stoupali
do oblak – každý se snažil vyhrát
zlatou medaili a tvrdě bojoval. Radost z povedeného díla byla veliká
a dušičku zahřála medaile, i když
byla třeba bramborová.
Všem přejeme klidné a pohodové prožití svátků vánočních
a správný krok v nový rok.
Za celou tlupu Gabriela Bendová,
hřebec Nazdárek a čuba Smouka

Petr Birtus
velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice
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VÁNOČNÍ
ČAS
Blíží se vánoční čas, čas nejkrásnějších svátků v roce, svátků
vánočních. Dny se krátí, noci
prodlužují, přibývá dlouhých
zimních večerů. Doba přímo
stvořená pro černou hodinku
vánočního povídání. Scházíme
se, byť jen virtuálně, v přítmí
tiché světnice, v teple u kamen,
s pohárkem zlatavého punče,
zatímco venku skučí vítr, na
okna maluje mráz a z nebe se
sype sníh, sype a sype. (Alespoň
takové je naše přání.)
JAK NAŠI PŘEDKOVÉ
SLAVILI VÁNOCE
Až do poloviny pátého století
slavili křesťané Ježíšovo zmrtvýchvstání, protože datum jeho narození nebylo možné z Bible přesně
určit. Ve čtvrtém století však římská církev pokřesťanštila pohanský
svátek, kterým Římané oslavovali
narození boha Slunce (zimní slunovrat), a určila dnem narození
Ježíše Krista 25. prosinec. Nazvala
jej Vánocemi. Zvyky, jimiž se vánoční svátky slavily, počaly už ve
14. století. Některé z nich zanikly,
jiné přetrvaly až do dnešní doby.
Už tehdy se lidé vzájemně obdarovávali a věřili, že kdo nikoho ten
den neobdaruje, sám zůstane po
celý příští rok chudý. Na vydrhnutý stůl rozprostřeli bílý ubrus ušitý
z doma vyrobeného plátna a na
něj položili chléb a nůž. Každý si
mohl ukrojit a jíst do sytosti. Platilo to i pro pocestné, jimž se v tento
den otvíraly dveře. Na stůl přišla
trocha všeho, co se doma vypěstovalo a urodilo. Po podlaze se rozprostřela sláma, aby připomínala,
že na ni bylo v Betlémě uloženo
děťátko.
STAVĚNÍ JESLIČEK A BETLÉMŮ
První betlém či první jesličky
vymyslel a postavil František z Assisi (Itálie). Na Štědrý den v roce
1223 vyzdobil nedaleko města Assisi jeskyni, přivedl tam volka, osla
a postavil jesličky. O půlnoci nad
nimi odsloužil první půlnoční mši
za nadšené přítomnosti místního
obyvatelstva a svých kolegů z kláštera. Nápad se začal rychle šířit.
Za prvního tvůrce betlému je považován italský sochař z 15. století
Quido Mazzoni. Jeho jesličky byly
z hlíny a znázorňovaly jednotlivé
postavy. V Čechách se první jesličky objevily roku 1562. Obliba
betlémů byla obrovská. Koncem
středověku snad nebylo kostela,
který by neměl vlastní betlém.
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Při jejich stavění se prý odehrávaly lidové hry hraničící s orgiemi,
mnohdy až hrozícími znesvěcením
kostela. Vrchnosti ani církvi se takové řádění nelíbilo. A tak v roce
1782 rakouský císař Josef II. zakázal betlémy v kostelech stavět. Lidé
si však tuhle tradici nenechali vzít
a začali stavět jesličky či betlémy
doma. Vznikla tak krásná tradice
českého lidového betlemářství.
A jak tomu bylo v našem okolí? Oslavu dnů Kristova narození,
provázenou stavěním jesliček či
betlémů, přinesli do městských
chrámů, venkovských kostelíků,
ale i do roubených chaloupek mniši – následníci sv. Františka z Assisi. Působili i v Hostinném, a to od
roku 1666. A jejich jesličky? Byly
umělecky krásné, přitažlivé

vytlačovat jesličky – ty už nebyly
největší atrakcí vánočních svátků.
Ve stejný čas zaplnila vůně věčně
zelených jedliček či smrčků i horské a podhorské domácnosti pod
Černou horou, tedy i v Rudníku
a okolí. V nedalekých Janovicích
se první vánoční stromeček objevil v roce 1857. Jakýsi horník prý
v hostinci u Šepsů zasadil do škopíku s hlínou uříznutou jedličku,
rozsvítil na ní lojové svíčičky, do
špice zavěsil hořící hornický kahan
a odevzdaně se modlil. Tak hezkou podívanou nikdo z místních
lidí ještě neviděl. Zprvu byl horník považován za blázna, později
však zářící vánoční stromek získal
u místních oblibu a nový zvyk se
rozšířil do okolí. Trvá dodnes.

TRADICE VÁNOČNÍHO STROMKU

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
A ADVENTNÍHO VĚNCE

Tradice vánočního stromku
je relativně mladá. Jakási zmínka o jeho zdobení pochází z Německa, a to ze 16. století, ale
v 17. století není v historických
zprávách po tomto zvyku ani památky. Teprve až o sto let později
byl nalezen písemný záznam, ve
kterém kárá jakýsi Dannbauer ze
Štrasburku strojení jedličky loutkami a cukrovím. V Praze se první vánoční stromek objevil v roce
1812. Tehdy ředitel Stavovského
divadla J. K. Liebich přichystal
v Libeňském zámečku pro své
štědrovečerní hosty veliké překvapení. Po večeři je zavedl do sousedního pokoje, kde zářil vánoční
stromek. Hosté překvapením oněměli a o příštích Vánocích bylo po
Praze, zejména v bohatších rodinách, několik dalších ozdobených
stromečků. O dvacet let později
byl už stromeček součástí vánoční
výzdoby mnoha pražských bytů.
Zvyk přešel i do dalších měst a posléze i na venkov, kam jej většinou
zanesly bohaté šlechtické rodiny. Chudí je začali napodobovat
později, v 70. letech 19. století.
Ozdobený stromek začal pomalu

Jak a čím se vánoční stromky
zdobily? Ovocem, pečivem, loutkami a šátky, později perníkovými či čokoládovými figurkami.
Ve dvacátém století k nim přibyly
jemné skleněné ozdoby a třpytivé
řetězy. Původní voskové svíčičky
nahradily svíčky elektrické. Po
první světové válce se na náměstích
větších měst začaly stavět obrovské
svítící stromy. První takový strom
se objevil v Brně v roce 1924,
o rok později v Plzni. Původně se
pod ně umisťovala kasička, do které lidé přispívali na opuštěné děti.
Tradice stavění vánočních stromů
na náměstích a někde i na návsích
větších obcí (zatím bez kasiček) se
zachovala dodneška. Zbývá připomenout tradici adventního věnce.
Advent znamená česky příchod,
myšleno příchod Vykupitele. Vždy
čtyři neděle před Štědrým dnem
chystal německý pastor Johan
Richter adventní věnec. Poprvé
v roce 1860. Zdobily jej čtyři fialové svíčky zapalované postupně,
s každou přicházející nedělí jedna.
Byly symbolem očekávání příchodu Ježíše Krista. Tento zvyk, ač
v evropských zemích dosti známý,

k nám zavítal teprve s koncem
20. století. A ujal se.
NADĚLOVÁNÍ
VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
Původně naděloval dárky jen
svatý Mikuláš. Ježíšek (Christkind
nadělující dárky) se poprvé objevil
v Německu v době reformního
protestantského hnutí. Jeho velkým propagátorem byl tehdejší
kritik oficiální papežské církve
Martin Luther. Ten začal prosazovat nadělování dárků na Štědrý den. A nebylo to jednoduché.
U katolíků, ale i u protestantů se
setkal s nepochopením, mnohde
i s bojkotem. Celé 16. století bojoval Ježíšek o přijetí svého nového
poslání. Nakonec nadělování dárků přijala celá Evropa, jen v protestantské Anglii roznášel (a roznáší)
dárky dále svatý Mikuláš, kterému
se tam říká Santa Claus. U nás Ježíšek zdomácněl také dosti pozdě,
až v 19. století. V druhé polovině
20. století byl v našich končinách
nahrazován dědou Mrázem, ale taková změna se příliš neujala.
VÁNOČNÍ POZDRAVY
A PŘÁNÍ NAKONEC
Naše černá hodinka končí.
Zbývá ještě připomenout posílání
vánočních pozdravů a přání. Ty
si lidé odjakživa předávali ústně
a podáním ruky, později i zasíláním vánočních pohlednic. Poprvé
v roce 1846, a to v Anglii. Odtud
se zvyk rozšířil po celém křesťanském světě. Dnes sice máme mobilní telefony a využíváme mailové
pošty, ale vánoční pohlednice nezmizely. Posílají se, sic v menším
počtu, nadále. Byla by škoda,
kdyby upadly v zapomnění. Vždyť
dostat krásnou vánoční pohlednici
s upřímným přáním všeho dobrého, a navíc psaným rukou nám
milé osoby, vždycky potěší.
Tak pěkné Vánoce, šťastné a veselé.
Stanislav Wajsar
13
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FOTBALOVĚ SKROMNÝ JUBILEJNÍ ROK
Kalendářní rok končí 31. prosince, ten fotbalový o pár týdnů dříve a je dost času na hodnocení a přemýšlení. Fotbalu
v Rudníku bylo letos 70, a co
vypovídají tabulky rozehraných
soutěží? A mužstvo je v I. B třídě po podzimu desáté, dorost
uprostřed, starší žáci třetí a přípravka je na chvostu.
Bratře Ježíšku,
Asi máš těch dárečků
plnou nůši i hlavu
Tak přicházíme
s něčím originálním.
Mluvíme za fotbal
v Rudníku a naše
Přání je následující:
Jeden brankář
kolem 190 cm na výšku
S hlasem,
který bude slyšet ze hřiště
Až do Terezína,
dále zkušený stoper
rolí zametač jako pilíř obrany
do středu hřiště
možná dva vytrvalci
a do útoku
ostrostřelec pravá levá
a navíc hlavičkář.
Jako prémii
trochu sportovního štěstí
A přízeň rozhodčích.
Fotbal je světový fenomén a má
mistrovství světa stejně jako okresní
přebor, extraligu i malou kopanou.
Těžko srovnávat a hledat souvislosti – a přece. Stejná pravidla, hřiště
s pozoruhodným lajnováním, kulaté míče, vítězství, remízy, prohry.
Všeobecně platí módní trendy –
dresy a jejich barvy, střih, délka rukávů, trenek, stulpny až nad kolena.
A co hrací systémy nebo čísla na
zádech? Bývalo pravidlem, že hráči
jednoho týmu nastupovali od čísla 1
do 11. Jedenáct fotbalových přikázání. Pojďme je malinko představit.

1 Brankář je jednička. Jedinečný
a chráněný, zlaté ručičky a klidná
hlava. Jeho chybu jen tak někdo
nenahradí. Bývaly doby, že neopustil brankovou čáru, později
vládl malému i velkému vápnu.
Dneska je třetím stoperem, rozehrává akce, střílí desítky a nabíhá
na centry z rohů. Dobrý brankář je
základ, problémem je vystřídat za
rok sedm gólmanů, což se podařilo
zrovna nám v Rudníku.
(Jedničkou jsou také peníze. Bez
peněz do fotbalu nelez, proto je
neocenitelná pomoc obce Rudník,
společností Avon Automotive MGI
Coutier, Strojírny Dražice aj.)
2 Pravý obránce. V minulosti
hráč tvrdý jako kámen, neústupný
odkopávač. Na svém vymezeném
území nesměl prohrát jediný souboj. Za ním byl často jen brankář
– a gól. V současnosti zásadně povýšil. Na svém postu je tvůrcem
hry, využívá uvolněného prostoru
k zakládání útoků, vhazuje dlouhé
auty. V jedenáctce Rudníku se na
postu střídá více aktérů a pak chybí potřebná souhra a spolupráce.
(V Česku chodí na fotbal málo diváků. V Rudníku je delší fronta u kiosku s občerstvením než u pokladny.)
3 Stoper. Velitel obranné formace. Diriguje zónu až po velké vápno, musí zůstat poslední a s přehle-

dem. Jeho hlava je zeď i strategická
pozorovatelna, bojovnost je samozřejmostí, rychlost potřebná. Posily
z mladých nepřicházejí.
(Rozhodčí tvoří samostatnou kapitolu. Chyby se dají tolerovat, záměrné
ovlivnění výsledku ne.)
Levý obránce. Jako zprava, jen
v bledě modrém.
(Technika není samospasitelná, navyšování počtu sudích není řešení.)
4

7 Pravé křídlo. Často dostávalo
pokyn „hlídej si lajnu“, dneska má
volnost, dříve centrovalo na vstřelené branky, dneska skóruje samo.
(Jak už bylo uvedeno v úvodu, za
Rudník hrají soutěže čtyři družstva.)
8 Pravá spojka. V současných
herních systémech už ztratila místo a posílila střed pole.
(Trenéři se střídají jako ponožky.
Jsou první na odstřel.)

5 Pravý záložník. Předpolí obrany, zajištění útoku. Ve středu hřiště byli vždy potřeba běhaví borci
s výbornou fyzičkou, dříči. Často
také nebezpeční střelci z dálky.
Jejich zápas představuje 90 minut
soubojů. Na výkonu se musí projevit, že z týmu odešlo minimálně
pět šest středopolařů.
(Hřiště nás stálo letos hodně financí
i brigádnických hodin. Počasí ale vyhrálo důležité zápasy.)

9 Střední útočník. Šéf, který je
na hrotu a od kterého se očekávají góly, nemá jiné povinnosti. Od
doby Kollera zakončovatel i sklepnutím nahrávač šancí. Je nepostradatelný pro každý tým.
(Oslavy gólů se nemusí trénovat.)

6 Levý záložník. Fotbalisté na
klíček, často osobní strážci, více už
bylo řečeno.
(Tabulku naší I. B třídy ovlivňují
výkony a výsledky „béček“, mnohdy
na hranici regulérnosti.)

11 Nepopulární. Mělo nejblíže
k lavičce náhradníků a ven z hřiště.
(Zima je časem přípravy nebo spánku. To se ukáže brzy na jaře.)

10 Magické číslo. Nosili ho Pelé
i Maradona, Zidane i Messi.
V Rudníku o desítku není souboj.
(Nejlepší parta je, když se vyhrává.)

Václav Chadraba

KAM NA BĚŽKY
Loni jsem si zde postěžoval, že přírodního sněhu moc není. Jako by
naše noviny četl Krakonoš a nadělil nám krásnou sněhovou peřinu, že
se opět mohly upravovat běžecké stopy. Uvidíme, jak to bude letos.
V každém případě jsme připraveni běžecké stopy projíždět. Rudnické stopy se budou napojovat na stopy Hostinného a Mladých Buků.
Loni poprvé vznikl i malý běžecký areál v Hostinném na louce naproti
firmě Petex. Pokud sněhu bude málo, doporučuji využít běžkařský
areál ve Vrchlabí-Vejsplachách. Areál se nachází v těsné blízkosti nového fotbalového stadionu a je celý osvětlený, takže je možné běžkovat
až do nočních hodin. Výhodou je, že stadion je přístupný široké veřejnosti a je zdarma, i když se zde přimlouvám za zakoupení běžecké
známky na podporu tohoto areálu. Více aktuálních informací najdete
na Facebooku – Na běžky do Vejsplach. A pokud bude dostatek sněhu
i v Rudníku, aktuální informace najdete vždy na www.rudnik.cz. Skol!
Jirka Stuchlík
14
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STOLNÍ TENIS TJ RUDNÍK V ROCE 2017
OHLÉDNUTÍ SE
ZA SEZONOU 2016–2017
Historie se opakuje, mohou
si říci hráči stolního tenisu TJ
Rudník po skončení sezony
2016–2017. Podařilo se nám zopakovat dvojitý postup mužstev

mužů stejně jako v roce 2014.
Áčko slavilo postup z prvního
místa v soutěži a vybojovalo si
účast v nejvyšší soutěži regionu Trutnov. Za postupem stojí
týmová spolupráce všech hráčů týmu s výbornou podporou
béčka při vynucených absencích

Závěrečné výsledky RP II. třídy mužů okr. Trutnov:
1. TJ Rudník

18

13

2

3

0

229:95

69

2. TJ Sokol Velké Svatoňovice A

18

12

2

4

0

185:139

64

3. TJ Sokol Velké Svatoňovice B

18

12

2

4

0

210:114

64

4. TJ Dvůr Králové nad Labem B

18

12

0

6

0

196:128

60

5. SK Janské Lázně B

18

10

3

5

0

184:140

56

6. SPST Trutnov

18

9

0

9

0

174:150

45

7. TJ Baník Žacléř B

18

7

1

10

0

156:168

37

8. TJ Sparta Úpice C

18

6

1

11

0

131:193

32

9. TJ Trutnov-Poříčí D

18

3

1

14

0

127:197

17

10. TJ Tatran Hostinné E

18

0

0

18

0

28:296

0

některých stolních tenistů áčka.
Béčku po konečném třetím místě pomohly k postupu do druhé
nejvyšší soutěže regionu Trutnov
organizační změny u konkurenčních týmů na prvním a druhém
místě tabulky, které následně
poté neprojevily zájem o postup
o třídu výše, a mohlo se opět slavit. Vzrůstající výkonnost týmu
žáků potvrdilo prozatím nejlepší
umístění této generace. Do další
sezony půjdeme již s cílem herně
potrápit všechna družstva soutěže. Herního zlepšení se pokusíme
dosáhnout doplněním realizačního týmu dalším trenérem.
PLÁNY DO SEZONY 2017–2018
Mužstva mužů jdou do nové sezony s cílem udržet dosažené pozice, což je RP1 pro áčko a RP2 pro
béčko. Cíle pro nejmladší generaci
nejsou jednoduché, nadchnout
se pro hru a postupně nahrazovat
hráče nejstarší generace.

SOUPISKY TÝMŮ
PRO SEZONU 2017–2018
A tým: 1. Milan Vašata, 2. Richard Toman, 3. Luboš Toman,
4. Miloslav Havelka
B tým: 1. Pavel Steklý, 2. Martin
Voňka, 3. Vladimír Černý, 4. Miroslav Bernášek, 5. Jiří Pavlata, 6.
Jiří Pilnáček, 7. Jiří Malina
Žáci: Patrik Rodr, Petr Balog, Aleš
Trenkler, Martin Voňka, Tomáš
Maček, Tomáš Šustr
PODĚKOVÁNÍ
Stolní tenis se vyvinul ze společenské hry, která byla kolem roku
1880 přivezena z Číny do Anglie.
První oficiální turnaj se hrál roku
1926 a historie našeho oddílu se začala psát v roce 1964. Ta by ale jen
těžko pokračovala, kdyby nebyla
mnohaletá a trvající podpora obce
Rudník. Děkujeme!
Za oddíl stolního tenisu
TJ Rudník, Richard Toman

Závěrečné výsledky RP III. třídy mužů okr. Trutnov:
1. TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší C

18 17

0

1

0

231:93

85

2. TJ Dvůr Králové nad Labem C

18 15

0

3

0

233:91

75

3. TJ Rudník B

18 13

1

4

0

206:118

67

4. SPST Trutnov B

18 12

1

5

0

205:119

62

5. TJ Sokol Velké Svatoňovice C

18 10

0

8

0

178:146

50

6. TJ Lánov B

18

8

1

9

0

155:169

42

7. TJ Sokol Žireč

18

5

1

12

0

112:212

27

8. TJ Lokomotiva Trutnov B

18

4

1

13

0

124:200

22

9. TTC Koberce Brázda Vrchlabí D

18

1

2

15

0

109:215

9

18

1

1

16

0

67:257

7

10. SK Janské Lázně C

Závěrečné výsledky RP starší žáci okr. Trutnov:
1. TJ Tatran Hostinné

14

13

0

1

0

79:19

65

2. TJ Lokomotiva Trutnov

14

11

0

3

0

71:27

55

3. TJ Trutnov-Poříčí

14

10

0

4

0

64:34

50

4. TJ Sparta Úpice

14

10

0

4

0

55:43

50

5. SK Janské Lázně

14

4

0

10

0

35:63

20

6. TJ Dvůr Králové nad Labem

14

3

0

11

0

31:67

15

7. TJ Rudník

14

3

0

11

0

29:69

15

8. TJ Sokol Stěžery

14

2

0

12

0

28:70

10
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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

NAROZENÍ
Anna Pihlíková, Jakub Putrovec, Adéla Černohorská
Vítáme tě na svět.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Michaela Fišarová a Tomáš Hofman
Šťastným novomanželům srdečně blahopřejeme.
ÚMRTÍ
Ladislav Kodenko, Vasil Kucirka, Margita Draškóciová, Klaus Fuhrmann, Josef Falta
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika

Dne 11. listopadu 2017 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků – zleva:
Jakub Putrovec, Adéla Černohorská, Anna Pihlíková, Antonín Švehla

DĚTSKÝ KOUTEK
Chtěla bych touto cestou
moc poděkovat naší obci
za možnost využívat dětský
koutek a za jeho loňskou
rekonstrukci. Připojuje se
k nám stále víc nových dětí
a máme velikou radost, že
se máme v nevlídném počasí kde scházet. Za rudnické
maminky a dětičky velké
DÍKY. Krásné Vánoce!
Iva Sybolová

pf 2018

Nový srub na vrcholu Hadí stezky v Rudníku

KALENDÁŘ
SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2017

!
k
í
n
d
u
R

11. 1. Spiritismus v Podkrkonoší | o.s. Domov - pro náš Rudník | přednáška
20. 1. Hasičský ples | SDH Arnultovice | kulturní dům Arnultovice
14. 1. Motoskijöring | SMX Racing team Rudník | motocyklový závod na sněhu
10. 2. Masopust | obec Rudník | tradiční průvod masek od ZŠ k obecnímu úřadu
15. 2. Nepálem do Tibetu | o.s. Domov - pro náš Rudník | přednáška
17. 2. Myslivecký ples | MS Janovice Rudník | sál obecního úřadu

OBEC RUDNÍK
DIÁŘ 2018

17. 2. Karneval | SDH Arnultovice | kulturní dům Arnultovice

březen

Velikonoční turnaj ve stolním tenise | SDH Arnultovice | turnaj pro neregistrované v kulturním domě Arnultovice

březen

Poslední mazání | TJ - SKI Rudník | lyžařský běh nebo turistický pochod

březen

Altajský národní park | o.s. Domov - pro náš Rudník | přednáška

hny

akce

30. 4. Pálení čarodějnic | obec Rudník | průvod čarodějů a čarodějnic
30. 4. Pálení čarodějnic | SDH Javorník | posezení u ohně

r
i na
ř
á
i
najdete v nickém d
m
r ud
rke
á
d
ň
který je z á ro ve

30. 4. Čarodějnický sabat | Divilidi | hřiště za kostelem u pivovaru
1. 5. Oslavy Svátku práce | SDH Arnultovice | přehlídka alegorických vozů od Bělidla k restauraci U Soudku, sraz v 8:00 h na Bělidle
květen

Favorit sraz | TJ - SKI Rudník | cyklistická vyjížďka z Rudníku, v případě špatného počasí náhradní termín 28.5.

2. 6. Den dětí | obec Rudník | krátká procházka s připravenými úkoly pro celé rodiny, soutěže a zábava pro děti
9. 6. Narozeninová sobota á la Den dětí | Divilidi | soutěže a hry na hřišti za kostelem u pivovaru

pr

7. -8. 4. Sejme sémě + akce modernizace | Divilidi | hřiště za kostelem u pivovaru

všec

ok
2018
,
ov
ás . .
.

17. 3. Josefská zábava | obec Rudník | taneční zábava pro všechny generace

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 61. jednání rady obce
dne 21. srpna 2017
RO schvaluje:
1a/61/2017 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 725/2
– ostatní plocha o výměře 58 m2
(Geometrickým plánem č. 267–
63/2017 byla z p. p. č. 725/1 oddělena část o výměře 58 m2, tímto
vzniká nová p. p. č. 725/2 o výměře
58 m2, která je předmětem prodeje),
kat. území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 4–0–0
1b/61/2017 – zveřejnění záměru
bezúplatného převodu (darování)
následujících nemovitých věcí, a to
pozemku p. p. č. 907/7 o výměře
145 m2 v katastrálním území Arnultovice, který je na základě geometrického plánu č. 307–218/2016
vytvořen z dílu „f“ pozemku p. p. č.
907/1 o výměře 143 m2 a z dílu „g“
pozemku p. p. č. 135/7 o výměře 2
m2, to vše v k. ú. Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
1c/61/2017 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 105/1
– travní porost o výměře cca 964 m2,
kat. území Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
1d/61/2017 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 105/1
– travní porost o výměře cca 275 m2,
kat. území Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
1e/61/2017 – pojistnou smlouvu
č. 7721051084 mezi Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/21, IČO 47116617, a obcí Rudník.
Hlasování: 4–0–0
3a/61/2017 – dodavatelem zakázky
malého rozsahu – „Zpracování studie proveditelnosti k projektu „Autobusová zastávka Rudník“ a žádosti
o finanční podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu“
firmu LK Advisory, s.r.o., Kubánské
nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČ 24275093, za nabídkovou
cenu 150.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení z 62.
jednání rady obce
dne 20. září 2017
RO schvaluje:
1a/62/2017 – pronájem bytu č. 20
v Rudníku č. p. 75 na dobu určitou
do 31. 3. 2018.
Hlasování: 4–0–0
1d/62/2017 – prodejní cenu propagačních předmětů: deštník 200
Kč, kalendář 120 Kč, hrnek 40 Kč,
dobové pohledy 40 Kč.
Hlasování: 4–0–0
2a/62/2017 – Základní a Mateřské
škole Rudník čerpání z investičního
fondu až do výše 200.000,00 Kč/
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rok bez dalšího souhlasu zřizovatele.
Hlasování: 4–0–0
2b/62/2017 – ZŠ a MŠ Rudník čerpání z investičního fondu v částce
86.515 Kč na pořízení krouhače zeleniny CL 52 do školní jídelny.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení z 63.
jednání rady obce dne 16.
října 2017

Hlasování: 4–0–0
2c/63/2017 – poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč pro SDH
Arnultovice na pořízení vyšívané
hasičské vlajky.
Hlasování: 4–0–0
3a/63/2017 – výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku
na služby s názvem „Výstavba kanalizace Rudník, výkon činnosti TDI
a BOZP“.
Hlasování: 4–0–0

RO schvaluje:
1a/63/2017 – pronájem bytu č. 5
v Rudníku č. p. 5 na dobu určitou do
28. 2. 2018, podmínkou pro přidělení
bytu je složení kauce (dvouměsíční
nájemné vč. plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4–0–0
1d/63/2017 – „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV–12–
2015967/VB3 Arnultovice knnpč.
630/29 pro RD Jedlička“, kterým je
dotčena p. p. č. 630/1 v k. ú. Arnultovice a vlastnictví obce Rudník, mezi
ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405
02, zastoupenou na základě plné
moci společností Kadlec a Kábrtová s.r.o., se sídlem Jiráskova 104/1,
460 14 Liberec XIII, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1e/63/2017 – „Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV–12–
2015833/VB3 Arnultoviceknnp.č.
630/20 pro RD Halada“, kterým je
dotčena p. p. č. 865/3 v k.ú. Arnultovice a vlastnictví obce Rudník,
mezi ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, 405 02, zastoupenou na
základě plné moci společností Kadlec a Kábrtová s.r.o., se sídlem Jiráskova 104/1, 460 14 Liberec XIII,
a obcí Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1f/63/2017 – pronajmout (propachtovat) pozemek p. p. č. 3213 – zahrada o výměře 117 m2, 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
1g/63/2017 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 219/2 –
travní porost o výměře 350 m2, v kat.
území Arnultovice. 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
2b/63/2017 – poskytnutí finančního
daru ve výši 5.000 Kč pro SK OKAMI
TEAM z.s. při příležitosti propagace obce
na Dni otevřených dveří MMR v Praze.

Výpis přijatých usnesení z 64.
jednání rady obce
dne 1. listopadu 2017
RO schvaluje:
1b2/64/2017 – pronájem bytu č. 13
v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou,
do 31. 3. 2018, podmínkou pro předání klíčů od bytu je složení kauce
(dvouměsíční nájemné vč. plateb za
služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
1c/64/2017 – uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na
nákup knih do výměnných fondů
v rámci regionálních knihovnických
služeb č. 5884“ mezi Městskou
knihovnou s regionálními funkcemi
se sídlem Krakonošovo náměstí
128, 541 01 Trutnov, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1d/64/2017 – „Smlouvu o právu
provést stavbu Čistá, Arnultovice,
opevnění břehu, ř. km 1,600–3,070“
mezi Povodím Labe, státním podnikem, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, 500 03 Hradec Králové,
a obcí Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2a/64/2017 – Vnitřní směrnici č.
2/2017 – Zásady čerpání sociálního
fondu zaměstnanců a uvolněných
zastupitelů obce Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
2b/64/2017 – Vnitřní směrnici č.
3/2017 – Stravování zaměstnanců
obce Rudník v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení z 65.
jednání rady obce
dne 20. listopadu 2017
RO schvaluje:
1b/65/2017 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku na dobu určitou, od 1. 1.
2018 do 31. 7. 2018.
Hlasování: 5–0–0
1c/65/2017 – text smlouvy o právu
k umístění a provedení stavby„Cyklotrasa č. 22 úsek Rudník – Mladé
Buky“ mezi vlastníky dotčených
pozemků a obcí Rudník a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1d/65/2017 – zveřejnění záměru

pronajmout nebytový prostor v budově DPS – Rudník č. p. 75 (jedna
místnost + sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2.
Hlasování: 5–0–0
1e/65/2017 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2407/1 – trvalý travní
porost o výměře 240 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1f/65/2017 – zveřejnění záměru
pronajmout (propachtovat) část
pozemku p. p. č. 2347/34 – travní
porost o výměře 30 m2 (zahrádka –
24 m2, zastavěná plocha pod kůlnou
– 6 m2), v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1h/65/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č.
3180/1 – ostatní plocha o výměře
cca 1.400 m2, kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1j/65/2017 – zveřejnění záměru
prodeje st. p. č. 863 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 26 m2,
kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1l/65/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č.
339/2 – travní porost o výměře cca
150 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1n/65/2017 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 4157 – orná
půda o výměře 1.653 m2, kat. území
Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1o/65/2017 – Plán inventur na rok
2017 v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
2a/65/2017 – poskytnutí finančního daru pro TJ-SKI Rudník, z.s.,
zastoupenému předsedou Jiřím
Taclíkem, ve výši 2.359 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s organizací akce Rudnický vešlap
dne 7. 10. 2017.
Hlasování: 5–0–0
2b/65/2017 –poskytnutí finančního daru pro SDH Arnultovice,
zastoupenému starostou panem
Michalem Hronkem, ve výši 2.500
Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s organizací akce Mikulášská besídka dne 25. 11. 2017.
Hlasování: 5–0–0
2c/65/2017 – změnu využití příspěvku SDH Javorník.
Hlasování: 5–0–0
2d/65/2017 – poskytnutí finančního daru pro Domov pro náš Rudník, z.s., zastoupený předsedkyní
Markétou Lhotovou, ve výši 5.000
Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s organizací akce Selské
klání dne 9. 9. 2017.
Hlasování: 5–0–0
RO neschválila:
1g/65/2017 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 219/2
– travní porost o výměře cca 350 m2,
kat. území Arnultovice.
Hlasování: 0–5–0

1i/65/2017 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 2065/5
– travní porost o výměře 1.003 m2,
kat. území Rudník.
Hlasování: 0–5–0
1k/65/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č.
631/2 – zahrada o výměře cca 40
m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 0–5–0
1m/65/2017 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p. č. 725/2
– travní porost o výměře cca 2.200
m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 0–5–0
Výpis usnesení
z 22. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 8. června 2017
ZO schvaluje:
1a1/22/2017 – směnu pozemků
části p. p. č. 170/6 díl c“ o výměře
61 m2 a části p. p. č. 173/6 díl „d“
o výměře 51 m2 za část p. p. č. 907/1
díl „f“o výměře 143 m2 a části p. p. č.
135/7 díl „g“ o výměře 2 m2, vše k.
ú. Arnultovice, podle geometrického
plánu č. 307–218/2016 za účelem
narovnání obecní komunikace.
Hlasování: 15–0–0
1c/22/2017 – prodej pozemku p. p.
č. 1458/2 – ostatní plocha o výměře
227 m2, v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Cena za pozemek 17.025 Kč + 21%
DPH (ÚP SV– plochy smíšené obytné
75 Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (6.050,–
náklady GP + 1.000,– kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
1f/22/2017 – 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 Kč
kolek KN).
Hlasování: 15–0–0
1h/22/2017 – bezúplatný převod
pozemku – p. p. č. 3631 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 7.160 m2, v obci a kat. území
Rudník, pozemek je zastavěn místní
komunikací II. třídy, jejíž těleso je ve
vlastnictví obce Rudník a údržbu na
nich provádí obec Rudník, z majetku
Lesy České republiky, s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Králové, na
obec Rudník.
Hlasování: 15–0–0
1i/22/2017 – vyřazení movitého
majetku v hodnotě 34.535,33 Kč.
Hlasování: 15–0–0
1j/22/2017 – bezúplatný převod
pozemku p. p. č. 3013/19 – ostatní plocha – jiná plocha o výměře
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26 m2, kat. území Rudník, který byl
oddělen GP pro rozdělení pozemku
č. 1267–95/2016 z p. p. č. 3013/13,
v k.ú. Rudník. Pozemek je zastavěn
stavbou “ Přechody pro chodce na
silnici II/325 v Rudníku ”(kolaudační
souhlas č. j. SÚ/18697/2015–16) ve
vlastnictví obce Rudník, z majetku
Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec
Králové, do vlastnictví obce Rudník,
za podmínky: smluvní strany tímto
sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se
obdarovaný výslovně zavazuje, že po
dobu 10 let ode dne právních účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické
právo k daru třetí osobě a o dar bude
přinejmenším po tuto dobu řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako
pozemek pod veřejnou zelení, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani
jej k takovým účelům neposkytne.
Hlasování: 15–0–0
2a/22/2017 – 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: 15–0–0
3a1/22/2017 – dotaci na kulturní
akci k 70. výročí založení oddílu kopané v Rudníku pro TJ Rudník – oddíl
kopané v navrhované výši 70.410 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3a2/22/2017 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí
dotace na kulturní akci k 70. výročí
založení oddílu kopané Rudník.
Hlasování: 15–0–0
3c/22/2017 – přeúčtování částky
30.000 Kč za projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci
„Oprava komunikace Rudnická rokle“
z účtu 042/69 na účet 511 z důvodu
změny investiční akce na opravu.
Hlasování: 15–0–0
3d/22/2017 – rozpočtové opatření
č. 3/2017, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 558.469,20 Kč a rozpočtové výdaje se sníží o 1.860.120,80
Kč. Tímto rozpočtovým opatřením
se fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 2.418.590 Kč.
Hlasování: 15–0–0
3e/22/2017 – Střednědobý výhled
rozpočtu č. 1 na roky 2018–2019
v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
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3f/22/2017 – celoroční hospodaření obce Rudník a závěrečný
účet za rok 2016 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce
Rudník za rok 2016 s výhradou
vzhledem k zjištěným nedostatkům
dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Hlasování: 15–0–0
3g/22/2017 – účetní závěrku obce
Rudník za rok 2016.
Hlasování: 15–0–0
4a/22/2017 – OZV č. 1/2017
o nočním klidu v předloženém znění.
Hlasování: 15–0–0
ZO neschválilo:
1e/22/2017 – prodej p. p. č. 3213 –
zahrada o výměře 117 m2, kat. území
Rudník. Cena za pozemek 8.775 Kč
+ 21% DPH (ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 ), ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (1.000,– kolek KN).
Hlasování: 1–14–0
1g/22/2017 – úplatný převod části
odlesněného pozemku p. p. č. 3664
– lesní pozemek o výměře cca 1.617
m2 (celková výměra 174.644 m2), kat.
území Rudník (bude upřesněno GP),
z majetku Lesy České republiky,
s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, na obec Rudník.
Hlasování: 0–15–0
Výpis usnesení
z 23. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 13. července 2017
ZO schvaluje:
1a/23/2017 – k zakázce malého
rozsahu pro akci „Výstavba sportovního hřiště při ZŠ Rudník“ dodavatelem firmu Sport Cité s.r.o. za nabídkovou cenu 1.309.565,61 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 TUBEKO SPORT spol. s r.o.,
s nabídkovou cenou 1.399.824,10
Kč bez DPH, popřípadě ze stejných
důvodů s uchazečem, který se
umístil jako třetí v pořadí, firmou
RED BERRY, SE, s nabídkovou cenou 1.404.495,56 Kč bez DPH.
Hlasování: 9–0–0
1b/23/2017 – k zakázce malého
rozsahu pro akci „Výstavba tenisových kurtů Rudník“ dodavatelem
firmu Sibera System s.r.o. za nabídkovou cenu 1.122.058 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.
Hlasování: 10–0–0
1c/23/2017 – dodavatelem pro
zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení k akci „Dodávka CAS 20 pro JSDH Rudník“
firmu KOBIT spol. s r.o. za nabídkovou cenu 5.250.000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: 10–1–0
2a/23/2017 – přijetí investiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem „Kanalizace
2. etapa Rudník–Terezín–pošta“ ve
výši 300.000 Kč.
Hlasování: 11–0–0
2b2/23/2017 – přidělení dotace na
motokrosový závod „O putovní pohár
Rudnické rokle“ pro SMX racingteam,
z.s., v navrhované výši 50.000 Kč
Hlasování: 8–1–2
2b3/23/2017 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2017 o poskytnutí dotace na motokrosový závod „O putovní pohár rudnické rokle“ pro SMX
racingteam, z.s.
Hlasování: 9–0–2
2c/23/2017 – rozpočtové opatření č.
4/2017, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 380.000 Kč a rozpočtové výdaje se zvýší o 130.000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech zvýší o 250.000 Kč.
Hlasování: 11–0–0
3a/23/2017 – stanovy Svazku obcí
Horní Labe v předloženém znění.
Hlasování: 11–0–0
4a/23/2017 – podání žádosti o dotaci ze zdrojů ministerstva kultury
na multifunkční hřiště v Terezíně –
místní části obce Rudník.
Hlasování: 8–2–1
ZO souhlasí:
4b/23/2017 – se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků
s dofinancováním akce multifunkční hřiště v Terezíně – místní části
obce Rudník.
Hlasování: 8–2–1
Výpis usnesení
z 24. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 14. září 2017
ZO schvaluje:
1a/24/2017 – prodej části pozemku p. p. č. 3062/1 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře cca
200 m2 (celková výměra 2.345 m2),
kat. území Rudník (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: 11–0–0
1b/24/2017 – prodej pozemku p.
p. č. 725/2 – ostatní plocha o výměře 58 m2 (Geometrickým plánem

č. 267–63/2017 byla z p. p. č. 725/1
oddělena část o výměře 58 m2, tímto
vzniká nová p. p. č. 725/2 o výměře
58 m2, která je předmětem prodeje),
kat. území Javorník v Krkonoších.
Cena za pozemek 4.350 Kč + 21%
DPH (ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2) ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (6.534,–
náklady GP + 1.000,– kolek KN).
Hlasování: 11–0–0
1c/24/2017 – prodej části pozemku
p. p. č. 105/1 – travní porost o výměře cca 964 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.
Hlasování: 11–0–0
1d/24/2017 – prodej části pozemku
p. p. č. 105/1 – travní porost o výměře cca 275 m2 (celková výměra 1.425
m2), kat. územíArnultovice (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.
Hlasování: 11–0–0
1e2/24/2017 – bezúplatný převod
(darování) následujících nemovitých
věcí: pozemku p. p. č. 907/7 o výměře 145 m2 v katastrálním území
Arnultovice, který je na základě geometrického plánu č. 307–218/2016
vytvořen z dílu „f“ pozemku p. p. č.
907/1 o výměře 143 m2 a z dílu „g“
pozemku p. p. č. 135/7 o výměře 2
m2, to vše v k. ú. Arnultovice. Majetkoprávní vyrovnání je za účelem
narovnání obecní komunikace.
Hlasování: 11–0–0
2a1/24/2017 – dotaci na celoroční
činnost SDH Javorník na rok 2017
ve výši 35.400 Kč.
Hlasování: 11–0–0
2a2/24/2017 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 7/2017 o poskytnutí dotace pro SDH Javorník a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 11–0–0
2a3/24/2017 –f inanční dar ve
výši 5.000 Kč pro SDH Arnultovice,
zastoupenou starostou M. Hronkem,
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturní akce
„Hasičská závěrečná“ dne 16. 9. 2017.
Hlasování: 11–0–0
2b/24/2017 – rozpočtové opatření
č. 5/2017 se rozpočtové příjmy zvýší o 3.439.770,31 Kč a rozpočtové
výdaje se zvýší o 2.900.400,00 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se
fin. prostředky na běžných účtech
zvýší o 536.370,31 Kč.
Hlasování: 11–0–0
3a/24/2017 – přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního
prostředí na akci „Výstavba kanalizace Rudník“ v maximální výši
77.175.280,86 Kč.
Hlasování: 11–0–0
3b/24/2017 – přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního
prostředí na akci „Doplnění lokální-

ho výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu
pro obec Rudník“ v maximální výši
493.288,60 Kč
Hlasování: 11–0–0
ZO ukládá:
3c1/24/2017 – předsedovi FV
zpracovat návrh financování výstavby nové kanalizace včetně
návrhu poskytovatele úvěru na základě poptávky.
Hlasování: 11–0–0
3c2/24/2017 – předsedovi FV zpracovat návrh financování investičních
akcí pro rok 2018.
Hlasování: 11–0–0
3c3/24/2017 –předsedovi FV zpracovat návrh financování investičních
akcí pro rok 2018 ve vztahu ke střednědobému výhledu rozpočtu.
Hlasování: 11–0–0
Výpis usnesení
z 25. zasedání
zastupitelstva obce Rudník
dne 19. října 2017
ZO schvaluje:
1a/24/2017 – vyřazení movitého
majetku v hodnotě 65.307,55 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2b/25/2017 – přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s.,
dle předložené nabídky až do výše
35.000.000 Kč na financování
Výstavby kanalizace Rudník se
splatností do 31. 12. 2036. Peněžité závazky vzniklé na základě této
smlouvy o úvěru nebudou zajištěny
žádnými zajišťovacími prostředky,
tj. pouze budoucími rozpočtovými
příjmy obce Rudník.
Hlasování: 13–0–0
2c/ 25/2017 – úvěrovou smlouvu
od České spořitelny, a.s., a pověřuje
starostu Ing. Aleše Malocha sjednáním podmínek úvěru a podpisem
úvěrové dokumentace.
Hlasování: 13–0–0
2d/25/2017 – rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým se rozpočtové
výdaje zvýší o 5.220.360 Kč. Tímto
rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na běžných účtech sníží
o 5.220.360 Kč.
Hlasování: 13–0–0
3a/25/2017 – dodavatelem stavby
„Výstavba kanalizace v obci Rudník“
firmu „Společnost BAK & GEOSAN
– Rudník“, BAK stavební společnost,
a.s. (vedoucí účastník), Žitenická
871/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758,
a GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice
430, 280 02 Kolín, IČ: 28169522, za
nabídkovou cenu 112.607.205,13 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 13–0–0
4a/25/2017 – směrnici č. 1/2017
Sociální fond zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník
v předloženém znění.
Hlasování: 13–0–0
Pro RN připravila Kamila Vejdělková
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