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Rudnické

Noviny

DEN PRO PREZIDENTA ZEMANA
Datum 15. únor 2017 nebude
červeným tiskem v kalendáři,
ale výrazně se zapíše do obecní
kroniky. Rudník navštívil v historii poprvé prezident republiky.
Miloš Zeman zařadil pobyt do
programu třídenní cesty po Královéhradeckém kraji na doporučení hejtmana Jiřího Štěpána
a jako výraz poděkování vedení
obce i občanům za práci a aktivity po velkých povodních.
Prezidentská kolona dorazila
z Vrchlabí snad na minutu přesně
podle časového harmonogramu.
Bylo něco kolem čtvrt na pět a počet uniforem policie a hasičů se postupně srovnával s číslem příchozích. Setkání mělo dvě části – tu
oficiálnější v místnostech restaurace (se zastupiteli a radními, rudnickými zaměstnavateli, pedagogickým sborem, pracovníky OÚ)
a dialog s občany formou otázek
a odpovědí. Žádné velké řeči nebo
fráze – prezident si podle vlastních
slov přijel popovídat. Znal základní
čísla o Rudníku. Zeptal se starosty,

zda už přišla na obec částka jeden
milion jako benefit titulu vesnice
kraje a roku a na co bude použita – na školu a přilehlé sportoviště.
Z automobilu stačil zaznamenat,
že Rudník má z jednoho konce na
druhý pěkných pár kilometrů.
Žádný pouťový jarmark. V areálu jen jeden jediný prodejní kiosek
s medovinou a svařákem, zcela bez
fronty. Prezident s doprovodem se
těšil na koláčky s mákem a cigaretku ke kávě.
Neformální atmosféru také
podtrhly dotazy školáků.
Čím jste chtěl být jako kluk?
Nebyl jsem americkým dítětem.
Nechtěl jsem být prezidentem. To
spíš hajným, lesníkem.
Svět se mění, zásady a postoje
prezidenta Zemana také?
Musím to znovu zopakovat.
Vítám na našem území lidi, kteří
chtějí v České republice žít, chtějí
tady pracovat a mají jisté předpoklady (jazyk, historie, zeměpisná
vzdálenost, víra). Odmítám nálepku agenta Trumpa či Putina,
čínského prezidenta. Nehraju si

na kyvadlo mezi Východem a Západem.
Jak vycházíte s Krakonošem?
Už roky celkem dobře. Jezdíval
jsem do Černého Dolu k panu
Hrubému na dovolenou, v létě
túry, v zimě běžky. Pamatuji si trasy, boudy i lidi.
Rád se kamarádíte se stromy.
Jaké zdraví má krkonošský
smrk?
Krkonoše nejsou Šumava a národní parky mají svoje zvláštnosti.
Nesmíme opakovat chyby, kůrovec čeká.
Život obcí obohacují spolky typu
sportovci, hasiči, myslivci...
Mezi sportovce mě řadí šachy.
Hraju je rád – a špatně. Rád beru
soupeři figurky a posiluji tím svoje
prsty.
Patří k vám neodmyslitelně hůl.
Máte někdy chuť ji použít jako
argument v politice?
Určitě. Musím se ale držet zpátky. Moje hůl má duralový korpus,
mohla by zranit a já nechci do vězení. Představte si, že bych třeba
Kalouskovi zlomil nohu.

V Rudníku byly koncem minulého roku zavřeny tři hospody.
Jaká je to zpráva?
Jak pro koho. Pro ženské možná
dobrá, pro chlapy ne. Ale vymlouvat se na EET? Hospodský, který
neumí vydělat pět tisíc, je špatný
hospodský.
Miloš Zeman je originál. Vymyká se zažité představě, že hlava
státu má v cizině především reprezentovat a doma sjednocovat. Pokaždé je svůj a dokáže dělat vlny,
někdy dokonce dusno. V Rudníku
byl v tomto směru přátelsky naladěn a odnesla to jen Česká televize
za neobjektivní zpravodajství a některé neziskové organizace za některé aktivity hraničící s chováním
pijavic na úkor státu.
Prezident v Rudníku zabodoval.
Na tom se shodla většina účastníků
setkání. Jestli mu to bude platné
v příštích volbách, není vůbec jisté.
Ve tři čtvrtě na šest prezidentská
kolona odjela...
Václav Chadraba
Více fotografií na str. 4
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řátelé, kamarádi, zima je na
ústupu, a proto
k vám dorazilo jarní
číslo Rudnických novin. Co se tedy v zimě
v naší obci událo? V zimním období jsme se na obecním úřadě rozhodně zimnímu
spánku nevěnovali. Naopak jsme připravovali nové projekty, se kterými se ucházíme
o dotační podporu v různých národních
i evropských programech. Za zmínku určitě stojí program pro vítěze krajského kola
soutěže Vesnice roku. Do tohoto programu
ministerstva pro místní rozvoj jsme zpracovali projekt na sportoviště u školy a do podobného projektu i kurty na místě bývalé
sokolovny. Projekt multifunkčního areálu
na škvárovém hřišti v Terezíně také čeká na
svou realizaci a hlavně na vhodný dotační
titul. Dalším takzvaně zimním projektem
jsou práce na statickém zajištění evangelického kostela na Bolkově a oprava hřbitovní
zdi u pivovaru v Javorníku. I na tyto práce
budeme čerpat z národních podpor. V současné době vypisujeme výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukcí cest do Rudnické
rokle a k č. p. 229, k Růžičkovým. Dále
jsou v běhu i starší projekty, jako je například dlouho plánované odkanalizování
Arnultovic, Terezína a části obce k poště.
Bohužel se jedná o velmi složitý a finančně
nákladný proces, do kterého navíc vstoupil
i Královéhradecký kraj s rekonstrukcí silnice. Tuto rekonstrukci kraj přesunul na
příští rok, jelikož se budou současně rekonstruovat silnice v několika okolních obcích
a Rudníkem povede objížďka. Z těchto důvodů se realizace kanalizace a zmiňovaná
stavba nové silnice posune do roku 2018.
Pevně věřím, že je to poslední odklad. Dále
plánujeme opravu střechy na kulturním
domě v Arnultovicích. Připravujeme výběrové řízení na novou hasičskou cisternu pro
tamní jednotku. Pracuje se na projektu nového autobusového přestupního terminálu
u pošty, na chodníku od pošty pod Justici
i na cyklostezce Rudník – Mladé Buky. Během zimního období se u nás v Rudníku
odehrálo pár kulturních akcí. Za zmínku
určitě stojí již tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s návštěvou Mikuláše
a čertovské družiny, dále masopust a chystá
se Josefská zábava (odehrála se po vydání
novin). Touto cestou bych chtěl poděkovat
kulturní komisi a dalším dobrovolníkům za
skvělou organizaci kulturního života v naší
obci. V polovině února naši obec navštívil
prezident ČR Miloš Zeman. Já budu opět
děkovat, tentokrát zaměstnancům obecního úřadu za perfektní přípravu prezidentské návštěvy. Dále bych jménem povodňové komise v souvislosti s nástupem jara rád
apeloval na majitele nemovitostí v blízkosti
potoků, aby skladovali dřevo a jiný materiál co nejdále od vody. Všichni si jistě živě
pamatujeme, co při povodni dokáže tato
překážka způsobit. Ten samý problém je
i při sečení pozemků s posekanou trávou
odloženou u potoků. Přesně pro tyto případy obec pořídila kompostéry. Využívejte je.
Vážení občané, přeji vám všem příjemné
jaro a šťastné prožití Velikonoc!

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ
AKCE A OPRAVY V ROCE 2017
1

OPRAVA STŘECHY NA KD ARNULTOVICE

V posledních letech do této nemovitosti putovaly již nemalé investice (oprava sálu, rekonstrukce sociálních zařízení). Bohužel však další
věc, která pomalu dosluhuje, je střešní krytina
nad částí domu, kde je sál. Již v loňském roce
došlo několikrát k zatékání, a to v takovém rozsahu, že na nové podlaze sálu musely být rozmístěny kbelíky a lavory, které vodu kapající ze
stropu zachytávaly. Situace je o to horší kvůli
stropu sálu zateplenému vatou a riziku jejího
nasáknutí. Na letošní rok je tedy v rozpočtu počítáno s výměnou krytiny v této problematické
části budovy. Během března (po uzávěrce – pozn.
red.) bychom vypsali výběrové řízení, ve kterém
bychom rádi oslovili zejména místní řemeslníky.
Přibližný odhad rozpočtu je cca 250 000 Kč bez
DPH, ale rozhodující bude podání cenových nabídek od uchazečů. Samotná realizace bude zřejmě probíhat v dubnu nebo květnu s ohledem na
klimatické podmínky a o jejím dalším vývoji se
zmíním v dalším vydání RN.
2

REKONSTRUKCE KOTELNY V ZŠ
RUDNÍKU, Č. P. 407

V loňském roce jsme sice na tuto investici
žádali o dotaci, ta však bohužel z důvodu celorepublikového množství žadatelů v poměru
k vyčleněným penězům nedopadla. Na letošní rok jsme tedy do rozpočtu počítali s celou
částkou na projekt a realizaci, a to v objemu
1 000 000 Kč bez DPH. Do konce března
bychom měli mít vypracovanou projektovou
dokumentaci a v dubnu bychom rádi vypsali
výběrové řízení, protože prázdniny se pomalu
blíží a je to jediný možný termín na realizaci.
Po této končící zimě si všichni ve škole můžou
oddychnout, že ji takto přečkali a nebyla jim
v učebnách zima, protože udržet současné staré
kotle v bezproblémovém provozu bylo mnohdy
pro pana školníka časově a někdy i psychicky
 náročné. Jaký je další průběh této akce a zda
bude škola nový školní rok zahajovat již s novou
kotelnou, to se dozvíte v následujícím čísle RN.
3

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V DPS RUDNÍK

Již při rekonstrukci kotelny, kterou jsme nedávno v tomto objektu zrealizovali, jsem zmiňoval jeho datum výstavby, a to rok 1990. Od
tohoto roku se provozuschopnost dvou nezbyt-

ných výtahů řešila prakticky jen drobnými opravami a servisními prohlídkami. Bohužel normy
a požadavky na stav a užívání těchto zařízení se
razantně zpřísnily a my je jako provozovatelé
musíme respektovat. V minulosti jsme tuto záležitost řešili se současnou servisní firmou, která navrhla řešení, a tím bychom měli snad na
několik let tyto výtahy vyřešené. Co nás moc
nepotěšilo, bylo vyčíslení přibližných nákladů
na kompletní rekonstrukci obou výtahů, a to ve
výši 1 500 000 Kč bez DPH. I přesto, že jsme
s touto částkou počítali do letošního rozpočtu,
budeme se snažit řešit tuto akci přes nějaký dotační titul. Nejoptimističtější možnosti dotace
se pohybují dokonce kolem 90 %, což by bylo
rozpočtově krásné. Daleko složitější však je splnění všech dotačních podmínek a papírové války
kolem jejího vyřízení. O tom, jak se nám to daří
či nedaří, budu psát zase příště.
4

OPRAVY A REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ

Toto každoroční téma je tentokrát umocněno
po letech zase opravdovou zimou s vydatným
množstvím sněhu v kombinaci s mrazivým
počasím. Toto vše se podepsalo na současném
stavu téměř všech obecních cest po celém Rudníku. Hlavní investicí dle položkového rozpočtu zhruba za 1 mil. korun bez DPH bude pravděpodobně oprava komunikace do Rudnické
rokle, která je od povodní pouze po provizorní
opravě a její průjezdnost začíná být adrenalinová . Ke konci února jsme s projektantem doladili zadání pro výběrové řízení a během března
(po uzávěrce – pozn. red.) bychom jej vypsali.
Oproti původní, daleko rozsáhlejší a nákladnější variantě, která řešila (úzké) místo kolem
stodoly, nestabilní svah a také most v její horní části, bude hlavní prioritou oprava povrchu
a zlepšení odvodnění této komunikace. Tím odpadla nutnost projednání na stavebním úřadě
a s dalšími případnými účastníky stavebního řízení. Realizace bude směřována na duben a květen. Stejně jako v loňském roce nás dále také
čekají opravy i na dalších obecních komunikacích, a to buď štěrkodrtí, nebo recyklátem (drcený asfalt). Obávám se, že těchto úseků bude
více než dost, a na žádný snad nezapomeneme.
Děkuji za případná připomenutí.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

OBECNÍ ROZHLAS

SMS INFOKANÁL

E-MAIL INFOKANÁL

Pro přehrání posledního hlášení
obecního rozhlasu volejte 732
827 395

Pro registraci do SMS Infokanálu
pošlete SMS ve tvaru:

Registrace na www.rudnik.cz
nebo admin@rudnik.cz
Do předmětu e-mailu napište:
„Registrace do e-mail infokanálu“

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

Náměty na zlepšení nebo na
opravy možno zasílat přes SMS ve
tvaru: P mezera TEXT
na číslo 499 440 201

Aleš Maloch, starosta
2
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DOTAČNÍ OKÉNKO
Dne 19. 12. 2016 byla podána žádost
o dotaci ministerstva pro místní rozvoj
ČR z programu obnovy a rozvoje venkova k akci „Výstavba tenisových kurtů v obci Rudník“ a k akci „Výstavba
sportovního hřiště při Základní škole
v Rudníku“. Akce bude financována
zároveň částkou 1 mil. Kč, kterou jsme
získali jako odměnu za vítězství v soutěži „Vesnice roku“.
V lednu 2017 jsme prostřednictvím
společnosti Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. podali žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace v rámci programu
OPŽP prioritní osa 1. Oblast podpory
1.1 s cílem snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. Celkové předpokládané náklady na realizaci akce činí
121 mil. Kč bez DPH. Odkanalizovaná
bude oblast Arnultovice v rámci I. etapy
a v rámci druhé etapy od Bělidla směr
Terezín až k poště. Informace o přiznání dotace by měly být dostupné během
měsíce května 2017. Samotná realizace
by měla začít v březnu 2018 v návaznosti na rekonstrukci silnice II/325.
Podrobnější informace vám přineseme
ve 2. vydání Rudnických novin.

V únoru bylo požádáno v rámci programu Rozvoje infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod o dotaci na zhotovení
projektové dokumentace na II. etapu
kanalizace.
21. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci prostřednictvím ministerstva zemědělství v rámci podpory pro vytvoření
nebo obnovu místa pasivního odpočinku. V rámci realizace projektu je navrženo vybudování altánů jako místa pasivního odpočinku u domu s pečovatelskou
službou a jako součást Hadí stezky.
28. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci ministerstva kultury prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro
rok 2017 na obnovu kulturních památek k akci Oprava stávající ohradní zdi
okolo kostela sv. Martina v Javorníku.
Akce bude zrealizována pouze v případě
získání dotačních prostředků.
13. 3. 2017 bylo požádáno o dotaci
pro základní školu z dotačního programu Královéhradeckého kraje v rámci
projektu Polytechnická výchova a vzdělávání. Z dotačních prostředků bude
možné zakoupit stavebnice pro zpestření výuky žáků.
Martina Poláková

DLUHY, DLUHY A ZASE DLUHY
ODPADY

NÁJEMNÉ

Dluhy na odpadech z roku 2008, jak
si lze všimnout v tabulce, stále rostou.
Za tuto dlužnou částku mohla obec pořídit další kontejnery nebo mohla vystavět dětské hřiště.

Dluhy již nebydlících nájemníků
činí 382 792 Kč, z toho 271 930 Kč je
předáno advokátní kanceláři a je vymáháno exekučně. Bydlící nájemníci dluží
celkem k 28. 2. 2017 485 409 Kč. Tento
dluh tvoří 19 nájemníků a většinou se
snaží dluh splácet. Celkový dluh na nájemném činní 868 201 Kč.

2008

1 800 Kč

2009

5 680 Kč

2010

7 170 Kč

2011

9 900 Kč

2012

18 589 Kč

2013

17 680 Kč

2014

25 600 Kč

2015

44 250 Kč

2016

70 545 Kč

CELKEM k 15. 3. 2017

201 214 Kč

Odpady se nevymáhají přes právníka
soudně, ale přímou exekucí, bylo by
dobré, aby si toto neplatiči uvědomili.

Nikdo nemůže říci, že o dluhu neví,
protože posíláme upomínky, platební výměry a snažíme se i osobně dlužníky přemlouvat, aby zaplatili. Bohužel, ale je to
v mnoha případech boj s větrnými mlýny.
Může se stát, že se člověk ocitne ve
finanční tísni. Důležité pravidlo v takových případech je komunikace s věřitelem a nespoléhat na to, že se to samo vyřeší. Nikdy se nic samo nevyřeší. Hra na
mrtvého brouka jen dluh navyšuje. Kdo
má snahu své dluhy a závazky řešit, setká
se vždy se vstřícným přístupem obce.
Ivana Svobodová
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ZDEŇKA VOŇKU

Bylo pro mě velkým překvapením, jakého odborníka na ptactvo v Rudníku máme.
Je jím pan Zdeněk Voňka, jenž na přednášce
o opeřencích, kteří se v okolí Rudníku vyskytují, naplnil dvě
hodiny vyprávění a promítání obrázků. Ani teď, když přichází jaro, se mi nechce věřit, že tolik druhů ptáků v Rudníku je.
1 Jak jste se k ornitologii dostal? (Ornitologie je nauka o ptácích – pozn. red.)
Otec a bratři byli myslivci a doma byla spousta knih. Ve škole mě
pak učil Ladislav Hlavatý, ornitolog, se kterým jsem později chytal
a kroužkoval ptáky.
2 Na přednášce jsem zaznamenal, že jste odborník pro
KRNAP...
Doktor Jiří Fousek, předseda ornitologické sekce KRNAP, mě požádal o spolupráci při pozorování ptáků v Rudníku a okolí. Začal
jsem v zimě 2005/2006.
3 Jak se provádí sčítání ptactva?
Probíhá v hnízdním období, v dubnu až v červnu. Území je rozděleno na kvadranty o rozměrech 1,5 x 1,4 km (205 ha). Pozorování se provádí vždy 60 minut dopoledne a 60 minut odpoledne.
Hlavními kvalifikacemi jsou výskyt, krmení mladých a prokázané
hnízdění. Je jich mnohem víc, zájemci se mohou podívat stránky
www.birdlife.cz nebo na ptacikrkonose.krnap.cz.
4 Pro rok 2017 byl ptákem roku zvolen datel černý. Kde
v okolí Rudníku máme příležitost ho spatřit?
Jeho výskyt v Krkonoších obecně má vzestupnou tendenci. V Rudníku ho můžeme spatřit v Leopoldově, v Arnultovicích za hasičárnou. Už po tři roky ho sleduju za obecním úřadem směrem k Rudnické rokli.
5 Která lokalita v okolí Rudníku má největší výskyt ptactva?
V létě to jsou mokřady a křoviny, v zimě krmítka a hospodářské
budovy.
6 V Krkonoších je určitě mnoho druhů ptáků, který z nich
je ale nejvzácnější, nejohroženější?
Mezi nejvzácnější řadím konipasa citronového nebo datlíka tříprstého a z nejohroženějších bych jmenoval koroptev polní a sýčka
obecného. Mezi ohrožené se řadí také tetřev hlušec, ale ten se tu už
prakticky nevyskytuje.
7 Jsem na vycházce a našel jsem na zemi spadlé hnízdo. Co
bych měl udělat?
S hnízdem s mladými se většinou nedá dělat nic, maximálně položit
ho na bezpečné vyvýšené místo, aby k němu nemohly například
kočky.
8 Kde je nejbližší záchranářská stanice pro poraněné ptáky
a jak postupovat?
Jednu má KRNAP ve Vrchlabí v parku poblíž svého sídla a velká záchranná stanice je v Jaroměři. Tu můžete znát i z televizního vysílání.
9 Jakou největší chybu děláme při zimním krmení ptáků?
Nejčastější chybou je sypání kořeněných a slaných zbytků z kuchyně. Nejlepší pro ptáky jsou olejnatá semena a syrový nebo přeškvařený, nekořeněný lůj.
10 Jaký je podle vašeho názoru nejkrásnější a nejzajímavější
pták?
V naší oblasti to je jednoznačně ledňáček říční, jinak v rámci celé
republiky vlha pestrá, mandelík hajní. Nejzajímavější je u nás skorec
vodní, který sbírá potravu po dně toků, jinak moudivláček lužní –
typická vakovitá hnízda si staví na stromech nad vodou, například
na prutech vrby.

Ptal se Jirka Stuchlík
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RADNICE

DEN PRO PREZIDENTA ZEMANA

NÁVŠTĚVY PRAHY
Po skončení soutěže Vesnice roku
2016 a vyhlášení všech výsledků
byli zástupci vítězných obcí přijati v obou komorách Parlamentu
České republiky.
V prosinci 2016 byli přijati všichni vítězové (všech stuh) na půdě
horní komory – Senátu Parlamentu
České republiky. Druhé přijetí už
jen vítězných obcí z krajů proběhlo
12. ledna na půdě dolní komory –
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, kde nás přivítali
předseda PSP ČR Jan Hamáček
a její místopředseda Petr Gazdík.
Z budovy sněmovny, tj. z podhradí,
se vyrazilo na hrad, a to přímo na
Pražský hrad. Zde nás čekalo přijetí
u prezidenta republiky Miloše Zemana, který nás přivítal a pohostil.
Celé setkání se neslo v atmosféře
4

Foto: Anděla Veselá

obdivu k vítězným obcím, které se
v krátkosti představovaly. Zmíněno bylo i to, co všechno vítězství
v soutěži Vesnice roku předcházelo.
Zástupci obcí přivezli panu prezidentovi i několik darů a Rudník
zase malinko všechny překvapil. Pětilitrová láhev krkonošské medoviny
z Rudníku od firmy Apicor byla
skvělým dárkem. Poté následovala
komentovaná prohlídka Pražského
hradu a přesun do divadla.
U příležitosti přijetí u prezidenta republiky předala Ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová panu
prezidentovi pozvání do každé vítězné
obce v roce 2016. Jak všichni víte, pan
prezident toto pozvání přijal a v rámci
návštěvy našeho kraje zavítal i k nám
do Rudníku.
Jirka Stuchlík
Foto: archiv a PS PČR
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 46. jednání rady obce
dne 28. 11. 2016

RO schvaluje:
1a/46/2016 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. 566/1
o výměře cca 200 m 2 ,
v kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1b/46/2016 – smlouvu o výpůjčce pozemku p.
p. č. 3013/13 v k. ú. Rudník
mezi Královéhradeckým
krajem a obcí Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1c/46/2016 – Plán inventur na rok 2016 v předloženém znění.
Hlasování: 5–0–0
1d/46/2016 – pronájem bytu č. 19 v Rudníku č.
p. 75 na dobu určitou, od 1.
11. 2016 do 30. 06. 2017.
Hlasování: 5–0–0
2a/46/2016 – dodavatelem zakázky malého rozsahu pro akci „Zhotovení
projektové dokumentace
na stavbu autobusového
terminálu v obci Rudník “
firmu: A 177 s. r. o., za nabídkovou cenu 250.000 Kč
bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
3a/46/2016 – změnu
využití příspěvku SDH Arnultovice.
Hlasování: 5–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 47. jednání rady obce
dne 14. 12. 2016

RO schvaluje:
1a/47/2016 – „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: 4–0–0
1c/47/2016 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) 2/3 pozemku p. p. č. 4280 o výměře 528 m 2 , v kat. území
Rudník.
Hlasování: 3–1–0
1d/47/2016 – zveřejnění záměru prodeje po-

zemku p. p. č. 234/6 –
travní porost o výměře 48
m 2 , v kat. území Rudník.
Geometrickým plánem č.
1272–185/2016 byla z p.
p. č. 234/1 oddělena část
o výměře 48 m 2 , tímto
vzniká nová p. p. č. 234/6
o výměře 48 m 2 , která je
předmětem prodeje.
Hlasování: 4–0–0
1e/47/2016 – zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků p. p.
č. 293/16 – ostatní plocha o výměře 18 m 2 , p. p.
č. 295/2– ostatní plocha
o výměře 473 m 2 , p. p. č.
350/2– ostatní plocha
o výměře 1. 504 m 2 , p. p. č.
351– ostatní plocha o výměře 2.357 m 2 , p. p. č. 357
– ostatní plocha o výměře
1.892 m 2 ,vše v k. ú. Černá Hora v Krkonoších a p.
p. č. 291 – ostatní plocha
o výměře 6. 888 m 2 , v k. ú.
Janské Lázně.
Hlasování: 4–0–0
1f/47/2016 – zveřejnění záměru pronajmout část
pozemku p. p. č. 698/6 –
ostatní plocha o výměře
38 m 2 v kat. území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
1g/47/2016 – zveřejnění záměru pronajmout
nebytový prostor v budově DPS – Rudník č. p. 75
(jedna místnost + sociální
zařízení) o celkové výměře
38,13 m 2 .
Hlasování: 4–0–0
1h/47/2016 – „Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 01. 09. 2004“ mezi
panem Davidem Bártou,
bytem (sídlem) K. V. Raise 121, 543 71 Hostinné,
a obcí Rudník a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Hlasování: 4–0–0
1i/47/2016 – RO uznává rozhodnutí OS Nymburk
o zastavení exekuce pro
nemajetnost.
Hlasování: 4–0–0
1j/47/2016 – pronájem
bytu č. 25 v Rudníku č. p.
75 na dobu určitou, od 1. 1.
2017 do 30. 06. 2017.
Hlasování: 4–0–0
2a/47/2016 – ZŠ/MŠ
Rudník převod peněz na
pokrytí účetních odpisů za
rok 2016 ve výši 106.180
Kč
Hlasování: 4–0–0
2b/47/2016 – jednorázovou finanční odměnu
ředitelce Základní a ¨mateřské školy Rudník paní
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Mgr. Alici Kuhn-Gaberové
ze mzdových prostředků
Základní a mateřské školy
Rudník v navržené výši.
Hlasování: 4–0–0
RO neschválila:
1b/47/2016 – pronajmout (propachtovat) část
pozemku p. p. č. 2352/6
o výměře cca 30 m 2 , v kat.
území Rudník. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, za 2 Kč/
m 2 /rok ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne
29. 10. 2008.
Hlasování: 0–0–4

Výpis přijatých usnesení
z 48. jednání rady obce
dne 9. 1. 2017

RO schvaluje:
1a/48/2017 – „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV–
12–2014542/VB1, Rudník
knnp. č. 939/6 pro 2x RD
Ságner“, kterým je dotčen
p. p. č. 931/1 v k. ú. Rudník
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 SIGNALBAU, a. s., se
sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, obcí
Rudník a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1b/48/2017 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti“ a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1c/48/2017 – zveřejnění záměru pronajmout
(propachtovat) pozemky
p. p. č. 1747/2 o výměře
1.026 m 2 a p. p. č. 1760/2
o výměře 2.393 m 2 , v kat.
území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 3–0–0
1d/48/2017 – „Dodatekč. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 01. 09. 2004“ mezi
firmou Bartanet s. r. o. se
sídlem Plzeňská 157/98,
150 00 Praha, zastoupenou jednatelem panem
Davidem Bártou, a obcí

Rudník a pověřuje starostu
jeho podpisem.
Hlasování: 3–0–0
1e/48/2017 – pronajmout část pozemku p. p. č.
1690/3 – ostatní o výměře
100 m 2 , kat. území Javorník v Krkonoších. Nájemní smlouva bude uzavřena
mezi společností DiK Janák, s. r. o., Revoluční 207,
541 01 Trutnov, a obcí Rudník na dobu určitou v délce
3 týdnů. Nájemce jako nájemné poskytne pronajímateli jednorázové nájemné
ve výši 1.000 Kč.
Hlasování: 3–0–0
1f/48/2017 – na základě žádosti nájemce nebytového prostoru v přízemí
domu č. p. 75 v Rudníku (DPS, o 2 místnostech
o celkové výměře 29 m 2 )
pronajmout tyto prostory
třetí osobě.
Hlasování: 3–0–0
1j/48/2017 – pronajmout (propachtovat) 2/3
pozemku p. p. č. 4280
o výměře 528 m 2 v kat.
území Rudník, Farmě Rudník, se sídlem Rudník č.
p. 97. Cena za pronájem/
pacht 0,10 Kč/m 2 /rok ve
smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10.
2008. Spoluvlastnickou
nájemní/pachtovní smlouvu vypracuje SPÚ.
Hlasování: 3–0–0
1k/48/2017 – pronajmout (propachtovat) část
pozemku p. p. č. 698/6
– ostatní plocha o výměře 38 m 2 , vše v kat. území
Rudník, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, za 2 Kč/m 2 /rok,
ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10.
2008.
Hlasování: 3–0–0
1l/48/2017 – pronajmout nebytový prostor
v budově DPS – Rudník
č. p. 75 (jedna místnost +
sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m 2 .
Na dobu určitou do 31.
12. 2017. Cena za pronájem nebytového prostoru
550 Kč/ m 2 /rok (23,64 m 2 )
a 250 Kč/ m 2 /rok (14,49
m 2 ), ve smyslu usnesení
RO č. 2a/44/08 ze dne 13.
11. 2008.
Hlasování: 3–0–0
1m/48/2017 – zveřejnění záměru bezúplatného
převodu nemovitosti – pozemku st. p. č. 629 zasta-

věná plocha o celkové výměře 645 m 2 , jejíž součástí
je budova s č. p. 412, vše
v k. ú. Rudník
Hlasování: 3–0–0
1n/48/2017 – text odpovědi k žádosti o prodej částí pozemku p. p. č.
674/2 v k. ú. Rudník.
Hlasování: 3–0–0
1o/48/2017 – text výzvy Výběrové řízení na
pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu č. p. 51, Rudník „ přízemí – prostory vinárny“.
Hlasování: 3–0–0
1p/48/2017 – text výzvy Výběrové řízení na
pronájem a provozování
nebytového prostoru v objektu č. p. 545, Rudník „občerstvení na fotbalovém
hřišti Rudník-Terezín“.
Hlasování: 3–0–0
2a/48/2017 – změny
ve využití dotace dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016
takto:
1) Změny – fotbalový oddíl:
Pol. 1.6. 3.200,00 Kč do
pol. 1.1. doprava
Pol. 1.7. 1.155,00 Kč do pol.
1.1. doprava
Pol. 1.7. 170,00 Kč do pol.
1.2. údržba sportovního
areálu
Pol. 1.3. 19.446,00 Kč do
pol. 1.2. údržba sportovního areálu
2) Změny oddíl volejbal,
nohejbal
Pol. 3.1. 3.000,00 do pol.
6.6. nákup pozemku
3) Změny VVTJ Rudník
Pol. 6.3. 7.000,00 Kč do
pol. 6.6. nákup pozemku
Hlasování: 3–0–0
RO neschválila:
1g/48/2017 – RO doporučuje ZO prodej části pozemku p. p. č. 566/1
o výměře cca 200 m 2 ,
v kat. území Rudník (bude
upřesněno GP) (ÚP BH
– plochy bydlení v bytových domech 75 Kč/m 2
), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady na
GP, kolek KN).
Hlasování: 0–3–0
Návrh nebyl schválen
RO doporučuje ZO:
1h/48/2017 – prodej
pozemku p. p. č. 234/6
– travní porost o výměře
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48 m 2 v kat. území Rudník
(Geometrickým plánem č.
1272–185/2016 byla z p.
p. č. 234/1 oddělena část
o výměře 48 m 2 , tímto
vzniká nový p. p. č. 234/6
o výměře 48 m 2 , který je
předmětem prodeje (4.356
Kč – ÚP SV– plochy smíšené obytné 75 Kč/m 2 + 21 %
DPH), ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 3–0–0
1i/48/2017 – bezúplatný převod pozemků
p. p. č. 293/16– ostatní
plocha o výměře 18 m 2 , p.
p. č. 295/2– ostatní plocha o výměře 473 m 2 , p.
p. č. 350/2– ostatní plocha o výměře 1. 504 m 2 , p.
p. č. 351– ostatní plocha
o výměře 2.357 m 2 , p. p. č.
357– ostatní plocha o výměře 1.892 m 2 ,vše v k. ú.
Černá Hora v Krkonoších,
a p. p. č. 291– ostatní plocha o výměře 6.888 m 2 ,
v k. ú. Janské Lázně, Městu Janské Lázně, náměstí
Svobody č. p. 273, 542 25
Janské Lázně, zastoupenému starostou města Ing.
Jiřím Hradeckým.
Hlasování: 3–0–0

Výpis přijatých usnesení
z 49. jednání rady obce
dne 19. 1. 2017

RO schvaluje:
1/49/2017 – RO schvaluje pronájem:
a) prostory pohostinství,
chodby, šatny a toalet v I.
patře, vše v objektu obecního úřadu v č. p. 51, Rudník,
b) veřejně přístupné pozemky p. p. č 407/1
a 2362/1, 388/14, 388/25
k. ú. Rudník spolku SMX
racing, z. s., Rudník 2999,
543 72 Rudník, a to na
dobu určitou od 20. 1. 2017
do 24. 1. 2017, za účelem
konání motokrosových závodů MČR v motoskijöringu v Rudníku dne 22. 1.
2017 za cenu 1.500 Kč za
celý předmět nájmu, včetně energií.
Hlasování: 4–0–0
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Výpis usnesení z 19.
zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 8. 12. 2016

ZO schvaluje:
1b/19/2016 – „Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě “
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 10–0–0
1c/19/2016 – úhradu
částky 93.000 Kč v rámci
dohody o předání zhodnocených nebytových prostor.
Hlasování: 10–0–0
1d/19/2016 – prodej
pozemků části p. p. č. 10/4
– ostatní plocha o výměře
44 m 2 a části p. p. č. 488/1
– ostatní plocha o výměře 21 m 2 , vše v kat. území Javorník v Krkonoších
(Geometrickým plánem č.
261–160/2016 byla z p. p.
č. 10/4 oddělena část „a“
o výměře 44 m 2 a z p. p. č.
488/1 oddělena část „b“
o výměře 21 m 2 , které jsou
předmětem prodeje) (ÚP
ZP – plochy zeleně 30Kč/
m 2 ), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 9–0–1
1e/19/2016 – prodej
pozemku p. p. č. 488/3
– ostatní plocha o výměře 166 m 2 , vše v kat. území Javorník v Krkonoších
(Geometrickým plánem č.
261–160/2016 byla z p. p.
č. 10/4 oddělena část „c“
ovýměře 9 m 2 a z p. p. č.
488/1 oddělena část „d“
o výměře 157 m 2 , tímto
vzniká nový p. p. č. 488/3
o výměře 166 m 2 , který je
předmětem prodeje) (ÚP
ZP – plochy zeleně 30Kč/
m 2 ), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 9–0–1
1f/19/2016 – vyřazení
movitého majetku v hodnotě 5.080 Kč.
Hlasování: 10–0–0
2a/19/2016 – rozpočtové opatření č. 7/2016,
kterým se rozpočtové příjmy sníží o 4.434.502,40
Kč a rozpočtové výdaje
se sníží o 7.116.382,90 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky
na běžných účtech zvýší
o 2.681.880,50 Kč.
Hlasování: 11–0–0
2b1/19/2016 – schod-

kový rozpočet na rok 2017.
Rozpočtové příjmy ve výši
25. 870. 000 Kč a rozpočtové výdaje ve výši
40.923.800 Kč. Financování výdajů ve výši 15.
053. 800 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném
účtu.
Hlasování: 10–0–1
2b2/19/2016 – plán
hospodářské činnosti na
rok 2017. Náklady ve výši
8.384.000 Kč a výnosy ve
výši 7.871.000Kč. Ztráta HČ
v roce 2017 je plánována
ve výši 513.000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2c/19/2016 – Dodatek
č. 7 ke smlouvě o odstraňování, využívání a přepravě odpadů mezi firmou
Transport Trutnov s. r. o.
a obcí Rudník.
Hlasování: 13–0–0
2d2/19/2016 – Veřejnoprávní smlouvu č.
7/2016 o poskytnutí dotace pro TJ-Ski Rudník a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 13–0–0
2e1/19/2016 – přijetí finančního daru od ZO
AVZO TSČ ČR STSČ Rudník
ve výši 195.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Hlasování: 13–0–0
2e2/19/2016 – přijetí daru, a to st. parcely č.
384, k. ú. Rudník, LV 333
o výměře 23 m 2 , jejíž součástí je garáž od ZO AVZO
TSČ ČR STSČ Rudník. Veškeré platby spojené s převodem uhradí obec Rudník.
ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Hlasování: 13–0–0
2f/19/2016 – poskytnutí daru TJ-Ski ve výši
5.336 Kč na pořádání tradiční akce Rudnický vejšlap.
Hlasování: 13–0–0
3a/19/2016 – OZV č.
1/2016 o nočním klidu
v předloženém znění.
Hlasování: 12–1–0
3b/19/2016 – Směrnici
č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v předloženém znění.
Hlasování: 13–0–0
3d/19/2016 – termíny veřejného zasedání ZO
na rok 2017od 18.00 takto: 26. 1. 2017, 30. 3. 2017,
27. 4. 2017, 25. 5. 2017, 22.
6. 2017, 14. 9. 2017, 19. 10.
2017, 7. 12. 2017.
Hlasování: 13–0–0

Výpis usnesení z 20.
zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 26. 1. 2017

ZO schvaluje:
1a/20/2017 – bezúplatný převod nemovitosti –
pozemku st. p. č. 629 – zastavěná plocha o celkové
výměře 645 m 2 , jejíž součástí je budova s č. p. 412,
vše v k. ú. Rudník a vlastnictví obce Rudník, z majetku obce Rudník Společnosti DUHA, Nadace DMO,
IČ 15039188, za účelem výstavby sociálního zařízení
dlouhodobé lůžkové péče.
Obec Rudník je oprávněna
od uzavřené smlouvy odstoupit zejména při nedodržení těchto podmínek:
– zahájení realizace záměru v roce 2017,
– ukončení realizace záměru do 2 let od zahájení,
– účel využití jako sociální
zařízení dlouhodobé lůžkové péče,
– provoz sociálního zařízení dlouhodobé lůžkové
péče po dobu min. 20 let
od kolaudace.
V jakémkoliv případě odstoupení od smlouvy nepřísluší nabyvateli (obdarovanému) vyrovnání za
případné zhodnocení převedených nemovitostí.
Zdůvodnění odchylky od
ceny obvyklé:
Pro shora uvedené nemovitosti se v posledních 10
letech nepodařilo nalézt
využití ani zajistit kupce.
Objekt je nevyužíván a stavebně-technický stav se
neustále zhoršuje a v nejbližší budoucnosti by povinnosti vlastníka představovaly pro obec nemalou
finanční zátěž spojenou
s údržbou, opravami, popř.
demolicí objektu. Převodem a realizací záměru sociálního zařízení dlouhodobé lůžkové péče dojde
k zajištění péče o seniory z obce Rudník, vzniknou
nové pracovní příležitosti a pozitivně se projeví na
rozvoji lokality Lázně Fořt.
Záměr je v souladu se sociální politikou obce.
Hlasování: 11 – 1 (jmenovitě Šmahelová) – 1 (jmenovitě Moupic)
1b/20/2017 – uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IE–12–2004134/02,
název stavby „Rudník, TR
– odlučovač zaolejovaných
vod a kanalizace“ – mezi

ČEZ Distribuce, a. s. , Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV– Podmokly (oprávněná), zastoupená (na základě plné moci) společností POLANSKÝ s. r. o. , se
sídlem Orlovská 347/160,
Heřmanice, 713 00 Ostrava, a obcí Rudník (povinná)
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13–0–0
1c/20/2017 – uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
6DHM160440“ mezi Povodím Labe, státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové, zastoupeným Ing.
Marií Duškovou, finanční
ředitelkou, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13–0–0
1d/20/2017 – uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo
6DHM160441“ mezi Povodím Labe, státním podnikem se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové, zastoupeným Ing.
Marií Duškovou, finanční
ředitelkou, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13–0–0
1e/20/2017 – bezúplatný převod pozemků p. p.
č. 1089/2 – ostatní plocha o výměře 1 m 2 a p. p.
č. 1089/3 – ostatní plocha
o výměře 1 m 2, vše v k. ú.
Bolkov. Pozemky jsou zastavěny stavbou mostu (kolaudační souhlas č. j. 1647/16/
OÚ) ve vlastnictví obce
Rudník, z majetku České republiky – příslušnosti hospodaření pro Státní
pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha.
Hlasování: 13–0–0
1g/20/2017 – prodej
pozemku p. p. č. 234/6 –
travní porost o výměře 48
m 2 , v kat. území Rudník
(Geometrickým plánem č.
1272–185/2016 byla z p.
p. č. 234/1 oddělena část
o výměře 48 m 2 , tímto vzniká nový p. p. č. 234/6 o výměře 48 m 2 , který je předmětem prodeje), (4.356 Kč
– ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m 2 + 21 %
DPH), ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 13–0–0
1h/20/2017 – bezúplatný převod pozemků
p. p. č. 293/16 – ostatní
plocha o výměře 18 m 2 , p.
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p. č. 295/2– ostatní plocha o výměře 473 m 2 , p.
p. č. 350/2– ostatní plocha o výměře 1.504 m 2 , p.
p. č. 351– ostatní plocha
o výměře 2.357 m 2 , p. p. č.
357– ostatní plocha o výměře 1.892 m 2 , vše v k. ú.
Černá Hora v Krkonoších,
a p. p. č. 291– ostatní plocha o výměře 6.888 m 2 v k.
ú. Jánské Lázně, ve vlastnictví obce Rudník, z obce
Rudník na Město Janské
Lázně, náměstí Svobody č.
p. 273, 542 25 Janské Lázně, zastoupené starostou
města Ing. Jiřím Hradeckým a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
Zdůvodnění odchylky od
ceny obvyklé:
Shora uvedené pozemky
jsou funkčně využity jako
komunikace. Pro obce Rudník nemají využití, obec

Rudník má odpovědnost za
jejich stav a v budoucnu by
představovaly finanční zátěž pro obec Rudník. Využití
těchto pozemků bude i nadále zajištěno jako veřejně
přístupné ostatní komunikace. Pozemky se nacházejí v katastru obce Janské
Lázně a jejich správa pro
obec Rudník je vzhledem
k odlehlosti náročná. Nabyvatelem pozemku se stávává územně samosprávný
celek. Z těchto důvodů byl
zvolen bezúplatný převod.
Hlasování: 12–0–1
1i2/20/2017 – přijetí daru, a to st. parcely č.
834, k. ú. Rudník, LV 333
o výměře 23 m 2 , jejíž součástí je garáž od ZO AVZO
TSČ ČR STSČ Rudník, se
sídlem Rudník č. p. 401,
543 72 Rudník. Veškeré
platby spojené s převodem
uhradí obec Rudník. ZO po-

věřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: 13–0–0
1j/20/2017 – vyřazení
movitého majetku v hodnotě 139.646 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2a/20/2017 – přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí dle
smlouvy o poskytnutí podpory č. 08131561 k akci
„Snížení světelného znečištění veřejného osvětlení“ ve výši 662.321,00 Kč
Hlasování: 13–0–0
2b1/20/2017 – přidělení dotace na celoroční činnost TJ Rudník z. s. ve výši
494.000 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2d2/20/2017– Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2017
o poskytnutí dotace pro
TJ-Ski Rudník a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.

Hlasování: 13–0–0
2c/20/2017 – rozpočtové opatření č. 1/2017,
kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 662.321,00 Kč
a rozpočtové výdaje se
sníží o 2.513.000 Kč. Tímto
rozpočtovýmo patřením se
fin. prostředky na běžných
účtech zvýší o 3.175.231,00
Kč.
Hlasování: 13–0–0
3a1/20/2017 – navýšení odměn pro neuvolněné členy ZO od 1. 2. 2017
v těchto částkách:
člen RO –1.641 Kč, člen ZO
– 599 Kč, předseda výboru – 1.442 Kč, člen výboru
– 400 Kč, místostarosta –
11.100 Kč .
Hlasování: 10–3–0
3a3/20/2017 – ZO
schvaluje neuvolněným
členům ZO, kteří vykonávají více funkcí, poskytnutí měsíční odměny do výše

souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování: 8–3–2
3c/20/2017 – předložený plán činnosti KV na
rok 2017.
Hlasování: 13–0–0
ZO neschválilo:
1f/20/2017 – prodej části pozemku p. p. č.
566/1 o výměře cca 200
m 2 v kat. území Rudník
(bude upřesněno GP) (ÚP
BH – plochy bydlení v bytových domech 75 Kč/m 2
), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady na
GP, kolek KN).
Hlasování: 0–13–0
Návrh nebyl schválen.
Pro Rudnické noviny
připravila Kamila Vejdělková

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017
VÝDAJE
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Cestovní ruch

75 000
8 000

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Silnice

3 230 000

Pohřebnictví

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 020 000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy

35 000
1 000 000
800 000
5 133 900

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva

300 000
5 790 000
135 000
4 765 000
160 000
1 970 000
700 000
50 000

Činnosti knihovnické

46 000

Čin. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr.

Ostatní záležitosti kultury

15 000

Požární ochrana – dobrovolná část

2 045 900

20 000

Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

200 000

Zastupitelstva obcí

1 140 000

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

200 000

Činnost místní správy

8 765 000

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

565 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Ostatní tělovýchovná činnost

470 000

Pojištění funkčně nespecifikované

340 000

Výdaje celkem

Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem

40 923 800

1 700 000

PŘÍJMY
daně, poplatky, splátky, transfery

60 000
185 000

FINANCOVÁNÍ
25 507 000

Financování celkem

15 053 800

160 000
25 000
3 000

REKAPITULACE

170 000

PŘÍJMY CELKEM

25 870 000

5 000

VÝDAJE CELKEM

40 923 800

FINANCOVÁNÍ CELKEM

15 053 800

25 870 000

Rozpočet – závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb.
a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.
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KRONIKA

POVZDECH
NAD KLENBOU
Vážení Rudničtí, dovolte mi tentokrát namísto tradičního pohledu
do minulosti obce krátké osobní zamyšlení. Pravděpodobně jste zaznamenali zprávu, že se před Vánoci zřítila klenba v kostele sv. Václava. Tuto
novinu mi na Štědrý den volala kostelnice paní Linková, která byla kostel zkontrolovat. Ačkoli obě víme, že
kostel trvale trpí zemním podmáčením i zatékáním střechou, rozsah
havárie nás ohromil. Zcela se zřítil
mohutný pískovcový sloup podpírající klenbu kůru a ta se zhroutila na
zem mezi lavice, přičemž poškodila
i jeden z obrazů křížové cesty. Varhany, umístěné na kůru jen o kousek
dál, zůstaly naštěstí nedotčeny.
Znáte to, vždy, když se přihodí
nějaké neštěstí, začnou se člověku
v hlavě honit myšlenky, co bylo lze
udělat, aby se tak nestalo. Při přemítání nad událostmi, které pádu
klenby předcházely, se ve mně mísil smutek i vztek. A také bezmoc,
když jsem si uvědomila, kolikrát za
poslední roky paní Linková marně
intervenovala u hostinského faráře,
u památkářů, na biskupství i u biskupa samotného, aby s kostelem začali něco dělat. Vrcholem jejích snah
byla nedávná návštěva stavebního
technika biskupství, který po obhlídce kostela pronesl, že viděl kostely v horším stavu. Dál se nedělo nic.
Církev jako vlastník kostela – nemovité kulturní památky a nejstarší

památky obce – naprosto selhala.
Trestuhodné je to o to víc, že v roce
2011 zamítla převést kostel obci,
která o něj žádala. Jsem přesvědčená
o tom, že pokud by se tak stalo, obec
by krok za krokem kostel obnovovala. Vždyť se jednalo o nejzachovalejší
kostel v obci, který bylo možné ještě
zachránit za relativně dobrý peníz.
O javornickém kostele sv. Martina
to už říci nešlo. Jeho havarijní stav je
roky patrný na první pohled. O to
obdivuhodnější a zároveň pošetilejší se z dnešního pohledu jeví snaha
místních kostel zachránit. Znovu
si vybavuji, jak chlapi v sychravých
podzimních dnech roku 2011 provizorně zakrývali děravou střechu
kostela, jak jsme s Mírou Bendou
a Kubou Švehlou jednali s farářem,
památkáři i statikem a psala jsem
žádost na biskupství o převod kostela na občanské sdružení, které jsme
tehdy za účelem záchrany kostela
plánovali založit. Píšu-li o pošetilosti vrhnout se do záchrany kostela
s holýma rukama, pak v tom smyslu, že jen základní stabilizace kostela
byla statikem vyčíslena na 2 miliony korun. Veškerý elán a chuť nám
vzalo zamítavé stanovisko církve.
A tak kostel chátrá dál (očekává se,
že první se zřítí věž, která se odklání
od lodi kostela), dřevomorka vesele
požírá zdivo a sem tam z něj někdo
něco odveze, to když se prolomí provizorní zabezpečení dveří.

I přes to přese všechno si člověk nakonec řekne, že můžeme
být rádi, že klenba nespadla při
adventním koncertu 11. prosince! A že je třeba pozvednout ten
pověstný ukazovák, který povede
k brzké nápravě. Kéž by. Uvidíme. Zatím zůstává hlavním hybatelem obnovy památek obec, lépe
řečeno její zaměstnanci. Pomocí
dotací se za poslední roky podařilo zrenovovat všechny drobné
památky nacházející se v obecním
vlastnictví, a to včetně kříže pod
javornickým kostelem. Ačkoli se
– vzhledem k havarijnímu stavu
kostela i hřbitovní zdi – uvažovalo o jeho přemístění, jsme rádi,
že zůstal na původním místě na

znamení světlých zítřků. Ty se
začínají na obzoru pomalu rýsovat, neboť obec jedná s památkáři
o obnově hřbitovní zdi. Mimoto
nyní zaměřuje svou pozornost na
torzo evangelického kostela na
Bolkově. Pro letošní rok se počítá s vyhotovením projektu na
jeho statické zajištění. Následně
se budou hledat zdroje financování. Naše úvahy logicky směřují
k Česko-německému fondu budoucnosti, kde jsme se dobře zapsali projektem obnovy pomníku
padlým u pivovaru. Tak chutě do
práce. Ať i nás – stejně jako generace před námi – kostely přežijí!
Olga Hájková

MRAZIVÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Vybraná částka při Tříkrálové sbírce v Rudníku byla 28 831 Kč.
Všem dárcům děkujeme. Pokud
se někam tři králové nedostali, tak
se omlouváme – zdraví malých tří
králů nám bylo přednější, protože
ráno bylo místy až -25° C. Poděkování patří i všem rodičům a dobrovolníkům, bez kterých by se tato
tradiční akce neobešla.
Jana Stuchlíková
DÁRCOVSKÁ SMS (DMS)
Možnost příspěvku je i prostřednictvím dárcovské SMS.
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.
Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 vám každý
měsíc bude automaticky odečtena
částka 30 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum
dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.
8
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MASOPUST
Poslední únorovou sobotu naší
obcí opět prošel průvod plný
tradičních i netradičních masek. Konal se totiž opět masopust. I když byl celý týden před
ním deštivý a větrný, nakonec se
nad námi příroda slitovala. Sobota byla ukázkově sluníčková.
Jak je již zvykem, vyrazilo se od
školy k obecnímu úřadu. Byl to
dlouhý zástup lidí, strašidel a strašáků, hospodářských zvířat, drobného
ptactva a jiných maškar. Všichni
pod dohledem arnultovických hasičů kráčeli za harmonikářem Michalem, o jehož pohodlnou cestu,
plnou krásných písniček, se postarali dva statní muži (mnich a šafář).
Po příchodu k úřadu si maškary za
pomoci harmoniky vyprosily od
starosty klíč od obce. Ten se nejdřív
trochu zdráhal, ale nakonec klíč
půjčil. Zábava mohla začít. Pro děti
byl připraven taneční rej plný her,
soutěží a dobrůtek s Jardou Čápem,
Lenkou a Dianou na sále. Na dospěláky zase čekaly zabíjačkové pochoutky ve stanu. K dobrému trávení, zábavě a tanci hrál Míra Pastor.
Děkujeme všem, kteří svou přítomností pomohli k výtečné náladě a zábavě. A samozřejmě děkujeme všem ochotným pomocným
rukám, bez kterých by to nešlo.
Za kulturní komisi
Štěpánka Sedláčková
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ZŠ A MŠ RUDNÍK
PŘEHLED AKCÍ V OBDOBÍ
LEDEN–BŘEZEN 2017
7. 1
11. 1

23.–27. 1
30. 1
31. 1
1. 2
2. 2
6. 2

7. 2

10. 2
14. 2

21. 2

21. 2

23. 2

27. 2

27. 2

27. 2
2. 3
3. 3

6. 3

21. 3

22. 3

22. 3
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Tříkrálová sbírka
Preventivní kontrola
označení chodců z hlediska
viditelnosti na komunikacích
za účasti Policie ČR a žáků
6.–9. třídy
Lyžařský kurz pro žáky
1.–3. třídy v Černém Dole
Zeměpisná olympiáda –
školní kolo
Školní lyžařské závody na
běžkách pro žáky 1.–9. třídy
Spaní ve školní družině
Zeměpisný projekt 9. třídy
pro žáky 6.–8. třídy
Vzdělávací pořad
„Planetárium“ pro žáky
2.–9. třídy
Vzdělávací pořad
„Planetárium“ pro žáky
1. třídy a děti z MŠ
Školní kolo v recitaci
„Dětská scéna“
Schůzka s rodiči žáků
účastnících se poznávacího
zájezdu do Chorvatska
Preventivní program
rizikového chování Policie
ČR Trutnov „Kyberšikana“
pro žáky 6.–9. třídy
Účast na turnaji
v přehazované dívek pro
6. a 7. ročník
Preventivní program
rizikového chování PPP
Trutnov „Šikana“ pro žáky
4. třídy
Preventivní program
rizikového chování PPP
Trutnov „Kamarádství
a přátelství“ pro žáky
6. třídy
Preventivní program
rizikového chování PPP
Trutnov „Záškoláctví“ pro
žáky 9. třídy
Karneval v ŠD
Školní kolo ve zpěvu
Účast na turnaji v malé
kopané – vítězů okrskových
kol v Hostinném
Školení celého
pedagogického týmu ZŠ
Rudník „Odměny, tresty,
prosociální chování,
agresivita“
Účast na celostátní
přehlídce dětských
recitátorů „Dětská scéna“
I. stupeň
Účast na celostátní
přehlídce dětských
recitátorů „Dětská scéna“
II. stupeň
Projekt „Den s knihou“

CHRAŇ SVÁ DATA,
CHRÁNÍŠ TÍM SEBE I SVÉ BLÍZKÉ
Tato věta zazněla v přednášce
tiskové mluvčí Policie ČR Trutnov,
nprap. Šárky Pižlové, DiS., která
přiblížila žákům 2. stupně nebezpečí virtuálního světa. Podrobně se věnovala pojmům kyberšikana a oblíbeným sociálním sítím. Zejména
děti totiž nedokážou rozpoznat
podvodníky vydávající se za jejich
vrstevníky. O tom, že každá umístěná informace i fotografie zůstávají
dohledatelné i po autorově smazání, bychom měli všichni vědět.
Spolu s tiskovou mluvčí odpovídal
na otázky žáků také pprap. Michal
Šindelář. Cílem besedy byla prevence při používání informačních a komunikačních technologií, internetu
a mobilních telefonů. V oblasti mezilidských vztahů totiž jen zdánlivě
připomínají prostorovou i časovou

neomezenost. Realita však někdy
zraňuje a skrývá trestné činy a jejich oběti. Žáci byli seznámeni se
základními možnostmi ochrany: do
profilů neuvádět osobní údaje, do
přátel přidat jen skutečné známé,
nedůvěřovat cizím lidem, po čase
měnit hesla a především rozumně zvážit uveřejňované fotografie.
Pan Šindelář seznámí s touto problematikou již brzy v naší škole i rodiče. Snad se povede odpovědět na
otázky: Jaké lze použít nástroje rodičovské kontroly? Známe všechna rizika aktivit dětí ve virtuálním světě?
Ráda bych vám všem na tomto místě již nyní nabídla několik webových stránek, na kterých najdou
skvělé informace k bezpečnému
používání internetu: www.ncbi.cz,
www.saferinternet.cz, www.kpbi.cz

(jsou zde e-learningové kurzy pro
rodiče i veřejnost zaměřené na užívání internetu a po seznámení s lekcí si lze znalosti vyzkoušet v kvízu),
www.pomoconline.cz, www.stoponline.cz,
www.bezpecne-online.cz (zde doporučuji metodiky Jak zvládnout
kyberšikanu, Dětská delikvence
v prostředí internetu, Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět).
Od roku 2004 se každoročně na začátku února slaví celosvětový Den
bezpečnějšího internetu. Letos byla
tématem ochrana soukromí a osobních údajů. V ČR se vyskytuje
velké množství zveřejňovaných rizikových fotografií a osobních údajů.
Pomozme tento stav změnit.
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ
V ZŠ A MŠ RUDNÍK
Konečně pořádná zima. Mrazy,
sněhu víc než dost. Přestože nám
letošní zima nadělala i několik vrásek při úklidu sněhu a ledu, o to
více radosti našim dětem přinesla.
Začalo to ledovou plochou v Terezíně, kterou jsme využívali při
hodinách tělocviku. Byla radost
pohledět, jak se žáci prohánějí na
bruslích a pokoušejí se o různé
piruety, přičemž se samozřejmě
nevyhnuli ani mnohým pádům.
I přes potlučená pozadí byla z jejich pohledů spokojenost patrná.
Za přípravu ledové plochy a její
údržbu děkujeme našim hasičům
z SDH Arnultovice a ochotným
místním spoluobčanům.
A pak přišel nápad obnovit
dřívější tradici a uspořádat konečně zase závody v běhu na lyžích.
Oslovili jsme místní běžkaře a domluvili se na přípravě tras závodů.

Její členové, pánové Jiří Stuchlík,
Zbyněk Sládek a Pavel Kaplan,
nám trasy skutečně projeli, a tak
nic nebránilo vlastnímu uspořádání závodů. V den vysvědčení, tedy
v úterý 31. ledna, jsme využili
příznivých sněhových podmínek
a uspořádali pro žáky naší školy
závody v běhu na lyžích. Učitelům s organizací závodů pomáhali
žáci z deváté třídy a Honza Procházka z osmé třídy. Devítka začala první hodinu trať a zázemí tratě
připravovat, mezitím se v ostatních třídách rozdávalo vysvědčení. Po zajetí tratě se na místo
závodů začali přesouvat postupně
všichni žáci naší školy. Nejmenší
závodili na rovince, ale na starší
čekal už větší okruh, který Honza P. s panem Kaplanem viditelně
vytyčili barevnými kužely. Mezi
jednotlivými závodníky panovaly

velké rozdíly. Někteří si s běžkami
„tykají“, jiní na nich stáli poprvé. Přesto všichni nastoupili do
běžecké stopy s elánem a snahou
doběhnout do cíle v co nejlepším
čase a za to jim patří pochvala
a uznání. Žáci od první třídy se do
závodů pustili s nebývalou vervou
a zápalem a nutno dodat, že my
dospělí jsme jen zírali, jak ti malí
šikulové zvládají své trasy a s jakým zápalem do svého boje šli.
Až na výjimky absolvovali závody
všichni žáci a dosáhli skutečně
hodnotných výsledků. Nešlo však
jen o stupně vítězů, mnozí zvítězili sami nad sebou, nad strachem
z lyží i nad vlastní pohodlností,
člověku tak přirozenou. Všichni
jsme prožili krásné sportovní dopoledne a měli moc pěkný pocit
z podařené akce.
Pokud budou příští rok podmínky opět příznivé, určitě se závody v běhu na lyžích zopakují.
Závěrem ještě jednou děkujeme
všem, kteří nám pomáhali s vytvořením závodních okruhů i organizací závodů.
Za učitelský sbor
Michal Mojžíš
a Vladimír Tremer
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OKRESNÍ POHÁR V HALOVÉ KOPANÉ
ZAMÍŘIL DO ZŠ RUDNÍK
Žáci naší školy opět dosáhli velkého úspěchu, tentokrát v halové
kopané. Po velice slušném druhém
místě v okrskovém turnaji Vrchlabska se kvalifikovali do okresního finále, které se konalo v Hostinném,
v tamní velice pěkné sportovní hale.
A tady se děly věci! V konkurenci
vždy nejlepších dvou celků z okrsků Vrchlabska, Trutnovska, Dvorska a Úpicka se odehrávala bitva o nejlepší tým ze všech škol celého okresu Trutnov. Naši zástupci
ve složení Petr Balog, Aleš Trenkler, Patrik Rodr, Patrik Matoušek,
Standa Fišar, Tomáš Maček a Honza Koritár vlétli na hřiště doslova
jak uragán a vyprovodili všechny
účastníky jednoznačnými vítězstvími v pořadí Rudník versus Vrchlabí 4:0, Úpice 1:0, Trutnov Mládežnická 4:0, Trutnov V Domcích 2:1
a domácí Hostinné 1:0, z čehož

jasně vyplývá dominance našich
hráčů a jednoznačné vítězství v celém turnaji. O tom přesvědčivě hovoří i fakt, že jsme obdrželi jeden
jediný gól při celkovém skóre 12:1.
A co více, byli jsme hodnoceni
jako tým s nejslušnějším chováním
a náš hráč Péťa Balog jako nejlepší útočník ze všech týmů. Kluci si
přivezli velký putovní pohár pro
vítěze okresu Trutnov v kategorii
mladších žáků a hlavně získali velmi příjemný pocit nejlepšího týmu
celého okresu.
Pogratulujme a poděkujme jim
tedy za to, jak vzorně reprezentovali naši školu, potažmo obec, a přejme si, aby takovýchto úspěchů jen
přibývalo, neboť toto je to pravé
koření naší práce a je to pro učitele
i žáky motivace do dalších let.
Vladimír Tremer

ZPRÁVY Z DRUŽINY
ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ
Většina dětí ze školní družiny
si již dlouho přála zůstat zde až do
večera a přespat ve škole. Toto přání
se jim ve středu 1. 2. 2017 formou
odměny za vysvědčení splnilo. Po
skončení vyučování a kroužků jsme
se řádně oblékli, vzali boby, placky,
lyžičky a vydali jsme se za les. Řádně jsme se rozjezdili a následovaly
vyřazovací závody v jízdě na čemkoliv. K údivu všech se na prvních
třech místech umístila děvčata, a to
Bára Benecká, Leontýnka Urbanová
a Marianka Klápšťová. Chlapci to
nesli nelibě, ale museli uznat, že dívky bojovaly jako lvice. Po návratu do
školy jsme začali chystat pelíšky na
spaní a večeři. Zabralo nám to dosti
času, neboť přespání se zúčastnilo 45
dětí, takže jsme se opravdu nenudili.
Děti pomáhaly při přípravě večeře
a snídaně i při úklidu. Zbyla i chvilka na oblíbené hry na mobilu nebo
tabletu. Na dobrou noc zhlédly pohádku a nechyběla ani pohádka vyprávěná. Večerka byla vyhlášena na

devátou hodinu, ale usínání se neobešlo bez veselého špitání a chichotání, takže se nám trochu protáhla.
Ráno po úklidu pelíšků a snídani se
děti vypravily jako obvykle do tříd.
Byly sice trochu nevyspalé a rozmrzelé z brzkého vstávání, ale šťastné
a plné nových zážitků.

ZEMĚPISNÝ DEN
Dne 2. 2. 2017 se na naší škole konal „Zeměpisný den“, který
jsme připravili spolu s paní učitelkou Šilarovou. Rozdělili jsme se do
3 skupin po pěti. Každá skupinka
si vybrala jednu z méně známých
zemí, jako je Nový Zéland, Mexiko
a Chile. Následně jsme si o těchto
zemích připravili prezentace, které
jsme měli předvést žákům z nižších
ročníků, takže se každá skupina vystřídala v 6., 7. a 8. třídě. K promítání prezentací se ve třídách využívaly projektory. Protože prezentace
měly být na jednu vyučovací hodi-

nu, připravili jsme si pro spolužáky
hry, aby je hodina víc bavila, konkrétně AZ kvíz, krále Maorů a tajenku. Žáci z nižších ročníků byli
velice aktivní, hry se jim líbily a aktivně se do nich zapojovali. Také si
naše prezentace chválili. Myslíme
si, že se ostatní žáci naučili něco
nového. My jsme z toho měli dobrý pocit, že se nám prezentování
našich vybraných zemí ve většině
tříd povedlo.
Nikola Ježková
Zdena Nehodová
Natálie Sahánková

KARNEVAL NA ZAHRADĚ
Na karneval v naší družince jsme
se pečlivě připravovali. Naplánovali
jsme tentokrát karneval na sněhu,
proto všichni vytvářeli masky či
škrabošky. Tak se na školní zahradě
v pondělí 27. 2. 2017 objevili medvídci, rysové, pávi, ale také Spider-mani či piráti. Počasí nám přálo,
sluníčko svítilo, jen toho sněhu bylo
již pomálu. To nám však nevadilo.
Společně jsme si ve vyrobených
maskách zatančili, zaskotačili a zahráli pohybové hry. Nechyběla ani
sladká odměna a malé občerstvení.
Odpoledne jsme si báječně užili.
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Lenka Kollárová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Dne 10. 2. 2017 se uskutečnilo
školní kolo v recitační soutěži, do
kterého postoupili žáci z třídních
kol. Vybraní žáci prvních tříd (což
je nultá kategorie, která nepostupuje do okresního kola) zahájili
naši soutěž oblíbenou pohádkou
Kuřátko a obilí. Po nich nastoupili
jednotliví žáci se svými vybranými
žánry a ti byli rozděleni do I., II.,
III. a IV. kategorie. Každý se snažil
podat co nejlepší výkon. Postavit se
před porotu a publikum nebylo pro
někoho vůbec jednoduché, velkou
roli sehrála tréma. Všem účastníkům recitační soutěže byla udělena
pochvala.
Barbora Jindřišková
Hana Ježková

Ve školním kole zvítězily:
I. kategorie
Emilka Kaplanová (2. třída)
Eliška Pavlíčková (3. třída)
II. kategorie
Lucka Kaucká (4. třída)
Míša Hronková (5. třída)
III. kategorie
Natálie Zítková
Tereza Kocourková
IV. kategorie
Barbora Šindelářová
Nikola Ježková
Tito žáci nás reprezentovali
v okresním kole dětských recitátorů dne 22. 3. 2017 v Trutnově
(po uzávěrce vydání).
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KRONIKA

DVOUSTÉ VÝROČÍ
NALEZENÍ RUKOPISU KRÁLOVÉDVORSKÉHO
Letos si připomínáme dvousté
výročí nalezení Rukopisu královédvorského (RK). Výročí o to
významnější, že rukopis byl nalezen v našem okrese, ve městě
Dvoře Králové nad Labem.
Objevil ho Václav Hanka, knihovník Národního muzea, 16. září
1817 ve věžní kobce kostela sv. Jana
Křtitele. Obsahoval verše staročeské
ústní poezie, verše lyrické i epické,
určené k recitaci za doprovodu
strunných nástrojů. K epickým,
pocházejícím z různých dob, patří nejstarší Záboj, líčící boj Čechů
s franskými vojsky, píseň Oldřich,
jež pěje o vyhnání polského vojska Boleslava Chrabrého okupujícího roku 1004 Prahu, Čestmír
a Vlaslav, připomínající událost
známou z kronik jako lucká válka,
píseň Beneš, jež popisuje vítěznou
obranu Hruboskalska napadeného
Sasy roku 1203, a nejmladší píseň
Jaroslav, líčící porážku tatarských
vojsk u Hostýna v roce 1241.
V roce 1818 byl anonymně zaslán
do Národního muzea i staročeský
rukopis, zvaný podle svého obsahu
Libušin soud, posléze označovaný
jako Rukopis zelenohorský (RZ).
Staročeský epos líčí spor dvou bratří Chrudoše a Šťáhlava o dědictví,
jejž má rozhodnout kněžna Libuše.
Epos, který se posléze stal námětem
slavné opery Bedřicha Smetany Libuše. Zatímco o pravosti RK nebyly
po jeho nálezu pochyby, hlásil se
k ní jak Josef Dobrovský, tak František Palacký i P. J. Šafařík, vůči pra-

vosti RZ byly od počátku vznášeny
námitky. První pochybnosti o pravosti RK se objevily v českých německy psaných novinách „Tagesbote aus Böhmen“ až v roce 1858.
V pěti anonymních fejetonech byl
rukopis označen jako podvrh. Mezi
pochybovače se přidal i první nadšený obdivovatel rukopisů Josef
Dobrovský. Tehdy však soudní spor
V. Hanka vyhrál a vzápětí byl oslavován jako první milovník vlasti
a národa. Když o tři roky později
zemřel (1861), stal se jeho pohřeb
národní manifestací. Sám Palacký,
„otec národa“, dotčen německými
výpady, se za pravdivost rukopisů
svou autoritou zaručil. V roce 1878
však profesoři Jan Štembera a Antonín Vašek (otec básníka Petra
Bezruče) předkládají důkazy, že rukopisy jsou falza, a Václava Hanku
označují za jejich autora. Oba profesoři jsou záhy označeni jako národní zrádci! Počet odpůrců RKZ
však vzrůstá a v roce 1886 se do
sporu o pravost rukopisů zapojili
i profesoři T. G. Masaryk, Jaroslav
Goll i jazykovědec Jan Gebauer.
Proti jejich filologickým a historickým námitkám vystoupili obhájci
rukopisů, a to historik W. W. Tomek, Julius Grégr, nakladatel Jan
Otto, Vojtěch Náprstek, šéf osvěty
Vlček, filolog Hattala a další. Masarykovi bylo na pražské univerzitě
v roce 1887 pro jeho postoj k rukopisům odmítnuto přiznání řádné profesury, vyučující i studenti
ho míjeli bez pozdravu, ignorovali
jeho přednášky. Dostával vulgární,

výhružné dopisy, plivalo se na něj.
A to doslova. Zklamal přece Čechy,
zranil jejich vlastenectví! Masaryk
však nemohl přistoupit na to, aby
svaté ideály a hodnoty jako národ,
jazyk, minulost, sláva vlasti, čest
českých lidí byly rozvíjeny na základě něčeho falešného, podvodného.
Od svého názoru neustoupil. Po
jeho vstupu do mladočeské strany
spory o RKZ poněkud utichly a zúčastněné strany žily v přesvědčení,
že pravdivé vyjádření patří právě
jim. V průběhu 20. století spory
pokračovaly. Vedle početné skupiny odpůrců pravosti RK se hlásí
i jejich zastánci. V roce 1932 zakládají Československou společnost
rukopisnou a úspěšně prý směřují
k rehabilitaci RKZ. Jejich činnost
však přerušila německá okupace.
K oživení rukopisné problematiky
došlo po roce 1966, kdy se blížilo
150. výročí nálezu RK. Tehdy se
do sporu o rukopisy zapojil i spisovatel Miroslav Ivanov s týmem
kriminalistů. Podařilo se jim dokázat, že RK je palimpsest, tj. nový
text na původním pergamenu.
Rozhodující důkaz o pravosti či
nepravosti rukopisů však předložen
nebyl a spory trvají. V roce 1995
profesor Z. Daneš přichází po pětadvacetiletém zkoumání rukopisů
s myšlenkou, že autorů mohlo být
dokonce i více. Václava Hanku však
za autora RK nepovažuje. Hankovy
vlastní básně jsou prý trapné nízkou literární úrovní. Problematika
stáří a pravosti rukopisů tak zůstává
i po dvousetletém sporu stále neu-

zavřenou. Většinový názor znalců je
ale označuje za falzum, za padělek.
Vznik jejich skladeb i jejich zápis
kladou do doby národního obrození a autorství připisují Václavu
Hankovi. Rukopisy se v 19. století
staly významnou vzpruhou národního obrození. Patřily v českém
prostředí mezi nejčtenější. Staly se
inspirací pro novou tvorbu umělců. V hudbě oslovily A. Dvořáka.
Zhudebnil šest písní RK. Dodnes
jsou koncertně uváděny. Oslovily
i B. Smetanu. RZ se stal podkladem jeho vrcholného díla opery Libuše. Rukopisní motivy najdeme ve
Smetanově Mé vlasti. Zhudebnil je
i Karel Bendl, Zdeněk Fibich aj. Ve
výtvarném umění inspirovaly jak
malíře, tak sochaře. Z malířů to byli
Josef Hellich, František Ženíšek,
Václav Brožík, Julius Mařák a další. Z generace Národního divadla
se k nim přidali Antonín Wagner
a Josef Myslbek. Doslova vášní se
rukopisy staly malířům Josefu Mánesovi a Mikoláši Alšovi. Nejpůsobivější z jejich tvorby je rozměrný
obraz Pobití Sasíků, uchovávaný
v Turnově, a cyklus Má vlast určený pro Národní divadlo. Rukopisy
vedly přední české umělce, věřící
v jejich pravost, k vynikající tvorbě hudební, dramatické, malířské
a sochařské, k tvorbě děl krásných,
oslňujících, promlouvajících k nám
i dnes. I taková je skutečnost.
Stanislav Wajsar

ZPRÁVY Z NAŠÍ KNIHOVNY
… a máme tu zase jaro. Začátek
jara se většinou datuje na 20. březen, může však připadnout i na
21. březen. Na toto období se váže
několik pranostik. Pranostika je
takovou předpovědí počasí, kterou
ovšem nehlásili odborníci-meteorologové, ale kterou dali dohromady
naši prapradědečkové a praprababičky na základě pozorování přírody. Pranostiky dávají často do souvislosti počasí a úrodu. To bylo totiž
pro lidi vždycky moc důležité. Teď
na jaře si můžete připomenout třeba
tuto: „Na svatého Řehoře, čáp letí přes
moře.“ Řehoř má svátek 12. března,
a to je doba, kdy už je takové teplo,
že se k nám začínají vracet čápi ze
svého zimoviště v Africe. Zpět do
Čech přilétají až v době, kdy mají
jistotu, že budou mít dost potravy,
aby měli čím krmit sebe i svá mláďata.
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Další pranostika říká: „Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl.“ To znamená, že jestli je březen
teplý a my začneme nosit už jen trička a jarní bundy, nemáme se radovat
moc předčasně. V dubnu se nejspíš
zase ochladí. Jestli tahle pranostika
ještě platí, si můžete vyzkoušet sami.
Březen je také měsíc čtenářů, čtenářek a knih. Jsme velmi rádi, že my ty
čtenáře a čtenářky u nás máme, že nás
navštěvují a hlavně že si knihy půjčují.
Těšíme se na ně i v nadcházejícím jarním období s upozorněním na menší
změnu půjčovní doby knihovny. Tato
změna bude platit od 1. 4. 2017.
PO

9.00–11.30

ÚT

13.00–18.30

ST

13.00–15.00

ČT

13.00–18.30

PÁ

13.00–15.00

S velkou radostí vám oznamujeme, že náš projekt
ZÁŽITKY PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN
byl vybrán do finálního kola programu
Tesco – Vy rozhodujete, my pomáháme.
Podpořit nás můžete hlasováním v prodejnách Tesco
Trutnov a Jilemnice, které proběhne od 8. 3. do 4. 4. 2017.
Jsme spolek pro podporu sociálně slabých rodin ve
volnočasových aktivitách. Vytváříme pro tyto rodiny zázemí
v přírodní oblasti Krkonoš v Rudníku pod Černou horou, tak aby
nabily pozitivní energii z přírody s dominiem lidí a oprostily se od
každodenního stereotypu i vlivu civilizace. Projekt Zážitky pro děti
ze sociálně slabých rodin se snaží dopřát dětem nové zážitky.
„Neb když se přibližuje stáří, zalétá mysl jako pták ke dnům
dětství a není rozdílu mezi bohatými a chudými.“ (Waltari)
Předem děkujeme všem příznivcům za podporu.
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ZPRÁVA PRO PŘÍZNIVCE HASIČŮ
A HASIČSKÉHO SPORTU

www.sdharnultovice.estranky.cz

Všichni cítíme, že je již zima na
ústupu a začínají jarní povinnosti.
U SDH je to stejné. Do nového
roku 2017 jsme vstoupili kulečníkovým turnajem v lednu, v únoru
dětským karnevalem a už v dubnu
nás čeká 2. ročník velikonočního
turnaje ve stolním tenise pro neregistrované.
Jako důležitý krok v našem úsilí je pro nás jednání na půdě základní školy, kdy v rámci výuky
proběhne spolupráce škola–hasiči
formou branného dne.
Samozřejmostí je zmínit návštěvu prezidenta České republiky
Miloše Zemana, během níž jsme
se starali o organizaci shromáždění
a zastávali jsme čestnou reprezentaci obce na pódiu.
V příštích týdnech bych vás také
chtěl všechny pozvat na pátý ročník
oslav Svátku práce, které budou
opět pěknou akcí pro malé i velké. Určitě se těšíme na nové stroje,
domácí techniku i sousedy, kteří
přijdou pěšky. Jen bych poprosil
o nenošení motivů dřívějšího režimu, který tu byl před rokem 1989.
Také nás čekají těžké víkendy na
soutěžích v požárním sportu, během nichž budeme první sobotu
v červenci hostit soutěžní družstva
okolních sborů na cvičišti hasičů
za obecním úřadem v Rudníku.
Nesmím zapomenout na účast
naší mládeže, která má v okolí
velkou konkurenci. Uvidíme, jak
přes zimu natrénovali. Vedoucí-

mi jsou D. Čápová, E. Jiránková
a M. Mladonický.
Také určitě uvidíte naši „starou gardu“ pod vedením Jana
Müksche, který již sestavuje nadupané družstvo ostřílených členů.
Za zimních večerů se usilovně
pracovalo na technice, která nám
pomáhá při soutěžích ubrat nějaké
ty sekundy. Myslím, že se upraví
jen pár detailů, a stroj bude připraven. Nemalou zásluhu na možnosti provádět jakékoli práce má
obec Rudník, která nás podporuje

jak finančně, tak poskytnutým zázemím, za což děkujeme.
Také zmíním již provedené práce na úklidu půdních prostor nad
garážemi, kde jsme třídili letité pozůstatky minulých staveb a to, co
kdo přinesl s přesvědčením, „že se
to bude jednou hodit“.
Tímto je můj příspěvek u konce
a přeji všem pěkné jaro a hodně
slunných dní po celý rok.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice

A OPĚT DÍKY NAŠIM DOBROVOLNÝM HASIČŮM....
Letos se k nám dostala po několika letech ta opravdová, bílá
a mrazivá zima, na kterou byla
„starší´“ generace zvyklá a která nám všem tak scházela.
Je docela možné, že tříleté, čtyřleté děti viděly Rudník pod takovou nakypřenou a zářivou nadílkou
sněhu prvně ve svém životě. Ani
mrazík se nenechal zahanbit a noční teploty, klesající několik dní pod
-10 °C, daly podnět ke vzniku ledové plochy v Rudníku-Terezíně.
Starousedlíci vzpomínali, že za jejich „mladých“ let bývalo založení
kluziště v této lokalitě zcela běžnou
a pravidelnou činností během zimních mrazivých dní, mladší generace se radovala, že v Rudníku vznikl
takový bezva plácek pro využití
volného času obyvatelů všech věkových kategorií. A jsem u jádra věci
– bez pomoci rudnických dobrovolných hasičů a dalších obětavých
dobrovolníků i „správců“ kluziště

by tento kouzelný plácek neposkytoval tolik radosti těm nejmenším,
začínajícím bruslařům, ale ani těm
starším, kteří brusle oprášili a našli
odvahu si je opět obout. A vyzkoušet, zda nezapomněli za těch pár let
ten krásný a ladný pohyb. Ať už jen
tak při „korzování na ledě“, či jako
ostřílení hokejisté.
Ráda bych všem, kdo se na vzniku a údržbě ledové plochy podíleli,
vyjádřila díky za tento počin, za
jejich časové nasazení, obětavost
a ochotu! Oceňuji, že členové SDH
Arnultovice nevyjíždějí ochraňovat
a zachraňovat vždy jen před požárem (za což jim patří obrovský
dík), ale jsou ochotni nabídnout
pomoc i pro radost ostatních.
Největší odměnou jsou rozzářené dětské oči při prvních bruslařských pokusech a pochvalné mručení těch pokročilejších.
Rudník prostě žije!!!
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Markéta Sládková
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FOTBALOVÝ DRUHÝ POLOČAS

Sportovní program nebere
moc na vědomí kalendář, a tak
soutěže probíhají ve znamení
cyklu podzim–jaro. Tak jsme
v polovině, ve druhém poločase. Za Rudník bojují v mistrovských zápasech čtyři zástupci:
přípravka, starší žáci, dorost
a dospělí a vedou si se střídavými úspěchy. Pokud nejste pravidelnými návštěvníky hřiště
a nesledujete tabulky, připomeneme pár informací. Postupujeme podle velikosti a věku – od
nejmenších.
V přípravce (brankář a čtyři
hráči v poli, v drtivé převaze kluci, hraje se na menší branky, střídá
se jako v hokeji) všechno začíná.
Obout kopačky, zavázat tkaničky,
kopnout do balonu, popoběhnout, přihrát, vystřelit, oslavit gól.
Nejdřív hurá fotbal, s přibývajícími tréninky dostává snažení jistý

systém. Rozdíly ve výkonnosti jsou
značné, podobně jako mezi soupeři, skóre bývá i několikaciferné.
Současný kádr přípravky má za
sebou asi rok činnosti. Když je
pěkné počasí a dobré výsledky
o víkendech, je na tréninku plno,
klidně dvacet malých nadšenců,
a dvojice vedoucích se nezastaví.
Počty se pohybují ve vlnách, odlivy a přílivy. Na začátku sezony se
počítaly góly jen ve vlastní síti. Postupně se ukazatel skóre měnil ve
prospěch Rudníku a výsledkem je
slušné místo v tabulce. Přípravka
hrává v sobotu či v neděli většinou
od devíti ráno, v hledišti mají převahu rodiče, hrají 3–4 celky turnajovým způsobem. Přijďte se někdy
podívat, stojí to za to!
Žáci, to už jsou páni kluci
(i když také mezi ně občas zavítají
slečny). Má to ale jeden háček – je
jich málo. Bohudík ne v Rudníku,
ale v okrese. Řídící orgán pak ne-

dostatek mužstev řeší na úkor kvality. Například zmenšením hřiště, sestavou 1 + 7 namísto 1 + 10
– a fotbal se vytrácí podobně jako
návyky. Věkové rozpětí v žácích je
dost velké, fyzické předpoklady
rovněž. Žáci představují zálohu
pro dorost, ti nejzdatnější si to už
čas od času vyzkouší v duelu o mistrovské body na velkém hřišti.
Bývá pravidlem, že kdo se ukáže
fotbalově v žácích, má správně nakročeno do další kariéry. Jména si
zatím necháme pro sebe, když přijdete do hlediště, možná že talenty
poznáte sami. Zatleskejte ale všem,
soupeře nevyjímaje!
Dorost. Silný ročník a dobrá
parta, která táhla za jeden provaz
už od žákovských dresů, stejné zázemí od dospělých. Dlouhodobě
vozili body zvenku, doma nadělovali. Čekalo se na prvenství ve
skupině, na postup, na posílení
áčka. Čekalo se rok, dva – a skutek skoro utek... Po podzimní části
se dorostenci Rudníku nacházejí
nenápadně ve středu tabulky. Už
z nich nejde strach, už to není
brankostroj. Hledat příčiny by
bylo na dlouhé povídání. Někdejší žáci dospěli a fotbal už někdy
není na předním, natož na prvním
místě. Jenže míč je kulatý a každá
karta má dvě strany. Při kritice tak
nejde zapomenout na to, že nebýt
dorostenců, kdo ví jak by dopadlo
áčko. Nastupovali dva zápasy po
sobě, jednou v základní sestavě
a jindy na lavičku, zachraňovali na
poslední chvíli a z posledních sil.
Ještě je před námi polovina sezony
2016/17.

A mužstvo dospělých hraje už
roky krajskou I. B třídu. Ve vyrovnané soutěži jen výjimečně
o postup, spíše mívá záchranářské starosti. Jak tomu bude letos?
Podzim hrál i ve fotbale všemi
barvami – žlutou i červenou.
V létě přišel nový trenér Jelínek
(a brzy odstoupil), sestavu doplnilo pár posil, v úvodním kole jsme
zvítězili 4 : 1 a čekal nás další zápas
doma s nováčkem. Všichni počítali
s vítězstvím a dobrým rozjezdem.
Vystřízlivění přišlo se sérií porážek, nedostavení se k utkání s Jičínem B zavánělo ostudou stejně
jako postavení v tabulce a pohled
z posledního místa na katastrofální
skóre. Dostavil se potřebný zlom,
pár bodů zlepšilo postavení, náladu
i vztahy. Přezimovali jsme ve středu, ale nic není rozhodnuto a zimní příprava nesvádí k optimismu.
Záležitost úspěchu je o to naléhavější, že letos slaví kopaná
v Rudníku kulaté sedmdesátiny,
a tak se dárky na prvním místě
očekávají od hráčů všech kolektivů!
Václav Chadraba

PODPORA JE
A TEĎ TY VÝSLEDKY

BĚŽKAŘSKÝ RÁJ
Když jsem psal vánoční pozvání do stopy, tak jsem ho psal
v duchu roků předešlých. Jsme
připravení, ale on sníh stejně nebude. A ono to po několika letech
bez sněhu vyšlo. Leden a začátek února nám přinesly krásnou
sněhovou peřinu. Zpočátku bylo
sněhu až moc a stopa se nedala
udělat, ale pak se to povedlo. Skútr se stopařem vyjeli krásné stopy
na všech trasách a mohlo se začít
běžkovat. Bylo moc milé potkávat
usmívající se běžkaře, a to nejen
z Rudníku, kteří si pochvalovali
stopy. Děkuji Radku Dostálovi za projíždění běžeckých stop.
Letos najezdil 441 km. Úpravu
běžkařských tratí okolo Rudníku
podpořily Královéhradecký kraj
a obec Rudník. Celkové náklady
jsou zhruba 45 000 Kč.

Obec Rudník v roce 2016 podpořila oddíly kopané částkou
200 000 Kč a během roku ještě
zakoupila nový traktůrek na sekání
trávy za 100 000 Kč. Na rok 2017
je schválena podpora oddílů kopané
částkou 200 000 Kč. V současné době
se také dokončuje oprava plotu okolo
fotbalového hřiště, která je v hodnotě
100 000 Kč. Další finanční podpora
je od sponzorů. Fotbal by neměl být
jen o penězích, i když jsou důležité,
ale hlavně o týmové hře, o radosti ze
hry jak pro hráče, tak i pro diváky
a o zástupu nadšenců, kteří mu věnují svůj čas. Je mi líto práce všech
lidí, kteří se točí okolo fotbalu, když
ty výsledky neodpovídají podpoře
a nadšení (družstvo mužů).

Jirka Stuchlík

Jirka Stuchlík
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MOTORKY NA SNĚHU
První sezona MČR v motoskijöringu 2017 dopadla pro
SMX racing team Rudník nad
očekávání. Celý seriál MČR
v motoskijöringu absolvovaly
tři posádky našeho týmu.
Svoji první sezonu v motoskijöringu odjel Pavel Šmahel
se třemi lyžaři. S Maximiliánem
Baierlem závodili v Letohradě,
s Honzou Vaňkem na domácí
trati v Rudníku, Horním Městě u Rýmařova a Klášterci nad
Orlicí. Poslední dva podniky jel
s Pavlem Kuba Langhamr z Úpice. Původní záměr byl, že se Pavel zúčastní hlavně juniorského
MČR, ale vzhledem k tomu, že se
junioři na žádném z šesti podniků nesešli, jel na silnější motorce
(Kawasaki 450 4T) mezi seniory.
Nejlepšího umístění v této sezoně
Pavel dosáhl v Dobřanech, a to
s lyžařem Jakubem Langhamrem. Po vítězství v „B“ finále se
kvalifikovali do finále „A“, kde
skončili na 8. místě. Celkově se
v seriálu MČR v motoskijöringu
2017 tato posádka umístila na
krásném 11. místě.
Hodně úspěšnou a na rozdíl od
ostatních stabilní posádkou byli
Michal Plíhal s lyžařem Pepou
Poulem. Kluci jeli celou sezonu
skvěle a byli velkým překvapením
celého seriálu MČR v motoskijöringu 2017. Hned na prvním
závodě v Letohradě svým 3. místem překvapili a dali na vědomí
všem favoritům, že s nimi musí
počítat a že je pravděpodobně
budou připravovat o cenné body
do celkového hodnocení. Michal
s Pepou ve zbytku sezony už na
stupně nejvyšší nedosáhli, ale
vždy se dostali do „A“ finále, kde
brali dvakrát 5. místo, jednou 7.
a dvakrát 9. místo. Celkově se
v seriálu MČR v motoskijöringu
2017 tato posádka umístila na
krásném 7. místě.
Nejúspěšnější týmovou posádkou letošního ročníku MČR
v motoskijöringu byl věkem ještě
junior a druhý nejmladší účastník
seriálu Pavel Dvořáček s lyžařem
a trojnásobným mistrem ČR
v motoskijöringu Petrem Čížkem. Ani Pavel se však neobešel
bez pomoci dalších dvou lyžařů,
a to Tomáše Nývlta (závody v Letohradě) a Tadeáše Majvalda (závody v Chotčinách u Chýnova).
Kluci nahradili Petra Čížka, když
byl nemocný, a pomohli získat
Pavlovi opravdu hodně důležité
body do celkového hodnocení.
Pavel Dvořáček s Petrem Čížkem
spolu poprvé jeli na domácí půdě
v Rudníku. Byl to druhý podnik
seriálu a bylo vidět, že se během
dne jízdu od jízdy zlepšovali.

K radosti jejich a cca tisícovky diváků vybojovali na hodně zmrzlém terénu skvělé 3. místo. Byl to
velký příslib do dalších závodů,
a že to nebylo umístění náhodné,
dokazovali na dalších podnicích
v seriálu. V ostatních závodech
jeli velmi dobře, ale několik pádů
v nepravou chvíli jim nedovolilo vystoupat na stupně nejvyšší. Pavel je hodně mladý jezdec
a jeho dravost se někdy neslučuje
s nepsanými pravidly motoskijöringu. Někdy je prostě hodně
plynu na škodu. To však neplatilo
na závěrečném podniku seriálu
v Dobřanech, pro Pavla domácí
trati. Domácí trati proto, že předsedou AMK Dobřany je Pavlův
dědeček Josef Švorc a s pořádáním pomáhá opravdu celá rodina.
Takže motivace byla veliká. Už od
první kvalifikační jízdy bylo zřejmé, že se Pavel s Petrem budou
prát o stupně nejvyšší. V prvních
dvou kvalifikačních jízdách byli
na 2. místě, a poslední kvalifikační jízdu dokonce vyhráli. Celkově
postoupili do „A“ finále z druhého místa a dva body za umístění
v kvalifikaci si připsali do celkových výsledků seriálu. V desetičlenném finále jsme poprvé měli
tři posádky. V tomto posledním
„A“ finále sezony šlo opravdu
o hodně. Tři vedoucí posádky
mohly získat titul a naše dvě posádky se mohly dostat na celkové
5. místo v seriálu. Jak jsem již
zmínil, Pavel s Petrem jeli opravdu celý den skvěle. Nejinak tomu
bylo v deseti kolech „A“ finále na
dobřanském závodišti a poprvé
v sezoně Pavel s Petrem nenašli
přemožitele. Pro Pavla Dvořáčka to bylo úplně první vítězství
v motoskijöringové kariéře. Petr
Čížek jich už zažil hodně (10), ale
na jeho radosti to nebylo znát. Jak
sám Petr říká, „mám obrovskou
radost z výsledku a taky z toho, že
držím ještě pohromadě“. Celkově
se v seriálu MČR v motoskijöringu 2017 tato posádka umístila na
skvělém 5. místě. Pavel Dvořáček
dostal ještě individuální ocenění
za skokana roku 2017.
Další týmovou posádkou byli
Tomáš Linek s jezdcem Tomášem Špačkem. Kluci se domluvili
den před závodem v Dobřanech.
Pro Tomáše to byla úplně první
zkušenost s motorkou na sněhu.
Kluci bohužel nepostoupili z „B“
finále, ale přesto skončili na pěkném 12. místě.
Jménem SMX racing teamu
Rudník všem jezdcům a lyžařům
gratuluji k jejich super výsledkům a zároveň jim děkuji za velmi profesionální přístup a reprezentaci našeho týmu.
Pavel Šmahel st.
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Výsledky jezdců SMX racing teamu
Rudník v roce 2016–2017
Pavel Dvořáček – 71
1. místo – Krajský přebor 2016 (třída
125 ccm)
5. místo – MČR v motoskijöringu 2017
2. místo – MMČR juniorů – třída 125
ccm (v dresu ZEJAX)
2. místo – MMSR juniorů – třída 125
ccm (v dresu ZEJAX)
V sezoně 2017 pojede Pavel Dvořáček
výhradně za SMX racing team Rudník.
Tomáš Nývlt – 62
1. místo – Krajský přebor 2016
(MX2 HOBBY)
1. místo – Motolevel cup
Pavel Šmahel – 96
1. místo – POHÁR CAMS CROSS
COUNTRY 2016 (E1) – postup do MČR
II pro sezonu 2017
11. místo – MČR v motoskijöringu 2017
Michal Plíhal – 28
3. místo – Krajský přebor 2016 (OPEN
HOBBY)
7. místo – MČR v motoskijöringu 2017
5. místo – Nova Cup 2016 (HOBBY)

Tomáš Linek – 8
1. místo – Motolevel cup
6. místo – Krajský přebor 2016
(OPEN HOBBY)
Radim Nossek – 75
2. místo – POHÁR CAMS CROSS
COUNTRY 2016 (E1) – postup do MČR
II pro sezonu 2017
Marek Nývlt – 9
4. místo - Krajský přebor 2016
(HOBBY)
8. místo – Nova Cup 2016 (HOBBY)
Jaroslav Vopršal – 4
4. místo – Motocross cup
8. místo - Krajský přebor 2016
(třída 80 ccm)
Petr Matěna – 225
5. místo – Nova Cup 2016
(HOBBY nad 33 let)
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě
souhlasu jmenovaných osob, popř.
zákonných zástupců.

ODOLNÁ OBEC
Za posledních 20 let čelila Česká republika několika
extrémním výkyvům počasí
s následkem rozsáhlých povodní či tornád. Lokální bles-

NAROZENÍ
Jakub Link
Ondřej Urban
Radim Cerman
Filip Rouč
Tereza Kalousková
Ellen Mejsnarová
Dominika Vráblíková
Vladimír Stuchlík
Markéta Machová
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ
Ludmila Teplá
Jaroslav Bryknar
Jiří Deák
Gabriela Kosová
Bohumil Růžička
Zachovejme tichou vzpomínku.

kové povodně se stávají téměř
každoroční realitou. Katastrofám se nikdy nelze dokonale
vyhnout. Je však možné se na
ně dobře připravit a zajistit,
aby dopady byly co nejmenší.
Odolná obec je komplexní
program Diakonie ČCE zaměřený na snižování následků katastrof pro obce ohrožené povodněmi.

Jana Janovská, matrika

CO JE TEDY
„ODOLNÁ OBEC“?
Odolná obec je taková
obec, jejíž obyvatelé vědí, co
přesně mají a mohou udělat pro
druhé v případě, že
hrozí nenadálá humanitární katastrofa.
Občané také znají
možnosti spolupráce s vedením obce a způsoby lepší
ochrany nejen svého vlastního
majetku, ale také společného
kulturního i přírodního bohatství, uprostřed kterého žijí.
Na konci programu obec získá certifikát Odolná obec.
Rudník se do programu
Odolná obec přihlásil. Více
informací na www.rudnik.cz .

Dne 11.3.2017 uplynul rok, co nás
opustil pan Bohumil Martínek. Kdo jste
ho znal a měl rád, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Zarmoucená rodina

KALENDÁŘ
SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2017
duben

SRDÍČKOVÝ
BŘEZEN
Každý z nás se může v životě
ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.
Obecně prospěšná společnost
Život dětem naši školu požádala
o zapojení do projektu, který již
17 let pomáhá vážně nemocným
dětem v celé ČR v jejich nelehké
situaci.
V březnu na naší škole prodáváme
drobné sbírkové předměty v hodnotě od 20 do 40 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na zakoupení zdravotnických přístrojů,
kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a ozdravných pobytů, léků,
ošetřovacího materiálu a dalšího
vybavení ke zlepšení zdravotního
stavu dětí.
Důležité je mít srdce na správném místě. Společně můžeme
pomáhat!

zapište s

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

i do

1. 5. Oslavy Svátku práce | SDH Arnultovice | přehlídka alegorických vozů od Bělidla k restauraci U Soudku, sraz v 8.00 h na Bělidle
květen

:)

30. 4. Pálení čarodějnic | SDH Javorník | posezení u ohně

řů

30. 4. Pálení čarodějnic | obec Rudník | průvod čarodějů a čarodějnic

diá

Favorit sraz | TJ-SKI Rudník | cyklistická vyjížďka z Rudníku

3. 6. Den dětí | obec Rudník | krátká procházka s připravenými úkoly pro celé rodiny, soutěže a zábava pro děti
10. –11. 6. MČR Cross Country | Ing. Miroslava Šmahelová | MČR OPEN
1. 7. Arnultovický pohár | SDH Arnultovice | hasičská soutěž za obecním úřadem
8. 7. Den otců | o. s. Domov – pro náš Rudník ve spolupráci s OÚ | soutěžní klání pro muže v netradičních disciplínách
12. –13. 8. O pohár Rudnické rokle | Ing. Miroslava Šmahelová | motokrosový závod
27. 8. Hostinské šedesátky | SDH Arnultovice | soutěž dětí jednotlivců v hasičských disciplínách
září Selské klání | o. s. Domov – pro náš Rudník | soutěžní klání pro muže i ženy v ryze selských disciplínách (Javorník)
září Den psích sportů | Základní kynologická organizace Rudník | ukázka psích dovedností
16. 9. Hasičská závěrečná | SDH Arnultovice | akce pro děti a dospělé, louka u ovčína v Arnultovicích
23. 9. Svatováclavské slavnosti | obec Rudník | jarmark, přednášky, koncerty
7. 10. Rudnickej vejšlap – 11. ročník | TJ-SKI Rudník | tradiční turistický pochod
říjen

Drakiáda | MŠ a Jana Stuchlíková | pouštění draků, opékání buřtů a brambor

21. 10. Halloween pro děti | SDH Arnultovice | akce pro děti v kulturním domě v Arnultovicích
25. 11. Mikulášská nadílka | SDH Arnultovice | čertovské odpoledne v kulturním domě v Arnultovicích
2. 12. Mikulášská nadílka | obec Rudník | čertovská taneční besídka pro děti, rozsvícení vánočního stromu, sousedské posezení s hudbou v party stanu u OÚ
prosinec

Vella 2017 | TJ-SKI Rudník | po zámrazu turistický pochod v okolí Rudníku

9. 12. Rozsvícení stromečku | SDH Javorník | vánoční setkání přátel
31. 12. Silvestrovské mazání nebo pochod | TJ-SKI Rudník | po lyžařských tratích v okolí Rudníku
31. 12. Vítání nového roku u Křížku | TJ-SKI Rudník | silvestrovské setkání

