ČÍSLO 2 / ČERVENEC / 2017

Rudnické

Noviny

PŘEDÁVÁME ŽEZLO
Uteklo to jako voda – 24. června to byl přesně rok od chvíle,
kdy jsme se dozvěděli tu úžasnou novinu, že se Rudník stal
vesnicí Královéhradeckého kraje roku 2016. Letos štafetu přebírá podorlická obec Přepychy.
Jak říká náš starosta Aleš Maloch, s vítězstvím v této soutěži je
spojena obrovská prestiž. O Rudníku se více ví – a konečně ne jen
v souvislosti s povodněmi z roku
2013 – a například při žádostech
o dotační tituly to nemusí být vůbec na škodu. Ne že by to automaticky znamenalo jejich přidělení, ale renomé už obec má a je
to znát.
Se Zlatou stuhou získala obec
i jeden milion korun, ovšem ne
„na ruku“, jak si mnozí myslí, ale
formou dotací na projekty, které
musí splňovat určité podmínky.
V Rudníku se vsadilo na děti, mládež a sport. V polovině července
zastupitelstvo schválilo výstavbu
dvou sportovních areálů, na jejichž
realizaci budou (mimo jiné) využity i dotace z ministerstva pro místní rozvoj. U školy vznikne multifunkční sportovní areál s umělým
povrchem, u obecního úřadu, na
místě bývalé sokolovny, vyrostou

zbrusu nové kurty, na nichž bude
možné hrát volejbal, nohejbal či
tenis.
„Osobním ziskem“ starosty pak
bylo to, že se po dva ročníky následující po zisku titulu (tedy letos
a příští rok) stane členem hodnotící komise. Nejprve místopředsedou a následně předsedou. Sám si
této zkušenosti velmi cení, protože
poznává, co hodnotitelé posuzují a jak prezentace jednotlivých
obcí vnímají, a také přiznává, že
u účastníků čerpá inspiraci. Třeba
pro případnou další účast v soutěži. Ta ale může přijít nejdříve v roce
2019, kdy už nebude členem komise, a navíc se Rudník nebude
moci ucházet o Zlatou stuhu. Tu
může získat až po pěti letech od
zisku titulu, tedy v roce 2021.
JAK TO ŠLO LETOS
Letošního klání se v Královéhradeckém kraji zúčastnilo 15
obcí, což je o poznání méně než
v loňském roce (32). I tak byla
konkurence obrovská a souboj byl
vyrovnaný. Podle rudnického starosty jako člena hodnotící komise
možná rozhodlo to, jaký obrovský
pokrok vítězná obec Přepychy za
poslední tři roky udělala. Jak sám

říká, tato obec splňuje vše, co by
vítězná vesnice splňovat měla. Ovšem Žďár nad Metují a Křinice,
které skončily na druhém a třetím
místě (dotace 500 tis., resp. 250
tis.), Přepychám šlapaly do poslední chvíle na paty a za svoje obce se
stydět rozhodně nemusí. „Vyhrát
však může jen jeden,“ říká k tomu
Aleš Maloch.
Ironií osudu je, že pouhé tři
dny poté, co se místní dozvěděli
o svém vítězství, se přes Přepychy
prohnala blesková povodeň. Přejme proto Přepyšským, aby tato katastrofa byla poslední a zisk Zlaté
stuhy pro ně znamenal spíš přínos
než ztráty. Slavnostně ji převezmou 19. srpna na podobné slavnosti, jakou jsme v Rudníku zažili
loni v srpnu.
Pavel Voňka

OBEC PŘEPYCHY
Počet obyvatel: 621
Rozloha: 9,36 km2
Nadmořská výška: 305 m n. m.

DALŠÍ VÝSLEDKY ROČNÍKU 2017
Modrá stuha (za společenský život) – Hrádek
Bílá stuha (za činnost mládeže) – Pohoří
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Velký Vřešťov
Oranžová stuha (za spolupráci obce se zemědělským subjektem)
– Nahořany

RADNICE
Vážení sousedé, uprostřed léta k vám přicházíme s novým číslem Rudnických novin.
Letos v červnu jsme si připomněli čtyři roky
od ničivé povodně, která zničila naši obec.
V současné chvíli se dokončují jedny z posledních škod. Opravy mostů proběhly v minulosti a teď zbývá dokončit opravy terénu po
sesuvech v Arnultovicích, u Rodrů a v Terezíně.
V souvislosti se zkušenostmi s povodněmi v naší
obci po několik desetiletí vznikla studie retenčních nádrží neboli suchých poldrů. Dva se v budoucnu vybudují u Zoji
a jeden v Lázních Fořt. Realizovat se budou v případě, že najdeme
zdroje financování, jelikož se jedná o finančně velice náročné projekty. Počítáme se zapojením státních podniků, v jejichž správě
se toky nacházejí, např. Povodí Labe apod. Navržené opatření by
v době bleskové povodně mělo zadržet minimálně stoletou vodu
a pozvolna ji nechat odtékat do potoků. Spolu s varovným protipovodňovým opatřením, jako jsou SMS Infokanál, průtokové
měřiče a rozhlas, bychom měli být, co se týká ochrany a prevence, před těmito živly více ochráněni. V souvislosti s prevencí se
také naše obec zapojila do projektu Odolná obec, který organizuje
Diakonie. Cílem této spolupráce je opět zvýšení povědomí občanů o krizových situacích. V obci už proběhla jedna přednáška ve
vinárně a následovat budou další. Jelikož se v Rudníku netočíme jenom okolo čtyři roky staré povodně, jsou tu i jiné projekty
a akce, na kterých rada, zastupitelstvo a v první řadě zaměstnanci
obecního úřadu pracují. Pokusím se vás s nimi seznámit. Opravila se cesta do Rudnické rokle, opravil se povrch od rozvodny
k polesí KRNAP v Leopoldově, pracuje se i na nové cestě na
Bolkově. Pracujeme i nadále na řešení chodníků od pošty pod
Justici. V rámci této akce vznikne nová autobusová zastávka se
zálivkou ve směru od Vrchlabí a pod Justici se přestěhuje zastávka
ve směru na Vrchlabí. Tímto opatřením se opět zvedne bezpečnost
při využívání autobusové dopravy v těchto místech. V budování
chodníků budeme pokračovat i na jiných místech v obci. Pracuje
se i na nové cyklotrase Rudník – Mladé Buky. Projektant nyní
pracuje na projektové dokumentaci a postupně jedná s majiteli
pozemků o případných věcných břemenech. V běhu je i projekt
nového autobusového terminálu u pošty. Před realizací a výběrem
zhotovitele jsou i kurty u obecního úřadu i nové hřiště s umělým povrchem u školy. Tato dvě hřiště budou spolufinancována
ze zdrojů ministerstva pro místní rozvoj. V minulém úvodníku
jsem vás mylně informoval o tom, že hřiště u školy je financované
z dotace za vítězství v soutěži Vesnice roku a kurty u obecního
úřadu z klasického dotačního titulu. Je to právě obráceně a moc
se omlouvám, chybička se vloudila. Podpora na obnovu kurtů
je tedy ve výši jednoho milionu korun a je to v podstatě jediná
možnost, jak kurty zničené povodní obnovit a posunout z jiných
zdrojů než z obecního rozpočtu. Hřiště u školy bude vybudováno
tedy z klasického dotačního titulu a výše dotace je 400 tisíc Kč,
možná víc, pokud bude ten jiný dotační titul 70%. Ve fázi příprav
je i revitalizace zdravotního střediska a zdroje hledáme i na vnitřní
rekonstrukci budovy pošty a následné sestěhování celého úřadu
do jedné budovy. V nejbližších týdnech netrpělivě očekáváme
zprávu ze Státního fondu životního prostředí, zda jsme konečně
uspěli se žádostí o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace
v Arnultovicích a v Terezíně. Jsme ovšem optimisté a věříme, že
již brzy budeme moci konečně začít. Možná jste si už všimli, že
po silnicích v Rudníku již nejezdí dva obecní stříbrné roomstery,
u kterých nám skončila zápůjčka od dealera Škody, a pořídili jsme
místo nich za podobných podmínek dvě bílé škodovky. Fabii pro
potřeby úředníků a yetiho 4×4 pro potřeby majetkového odboru. V tomto případě je vůz 4×4 opodstatněn vzhledem k rozsahu
a náročnosti našeho katastru hlavně v zimním období.
Přátelé, s nadcházejícím létem se budou konat i různé kulturní
či sportovní akce, které pro vás organizátoři pečlivě připravili.
Přijďte si je užít, odpočinout si a na chvíli vypnout. Věřte, že
přeplněný party stan, zaplněné sportoviště, plný prostor u pódia
apod. jsou tou největší odměnou pro lidi, kteří akce připravují
a věnují tomu téměř všechen svůj volný čas. Já jim za to touto
cestou děkuji, jelikož nebýt jich, nebyla by v obci kultura a zábava na takovéto úrovni.
Milí Rudničtí, přeji vám všem nádherné letní dny, skvělé prožití letní dovolené a vždy šťastný návrat do našeho Rudníku.
Aleš Maloch, starosta
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PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ
AKCE A OPRAVY – 2017
1

REKONSTRUKCE KOTELNY
V ZŠ RUDNÍK Č. P. 407

Jak jsem slíbil v minulém vydání
RN, tak jsme u této investiční akce
zase o něco pokročili. Začátkem května byla doladěna projektová dokumentace. Nutno zmínit, že oproti původnímu záměru výměny pouze dvou
kusů zastaralých kotlů došlo ke změně
rozsahu zadání. V rámci této rekonstrukce budou vyměněny také obě
expanzní nádoby, zásobník na teplou
vodu a bude nutné provést také soubor elektroinstalačních prací včetně
regulace. Po zapracování těchto změn
bylo vypsáno a zveřejněno výběrové
řízení, které bylo ukončeno dne 29.
5. 2017. Výběrová komise doporučila,
na základě nejnižší nabídkové ceny,
ke schválení zastupitelstvu z počtu tří
účastníku, firmu Thermona Krkonoše
s.r.o., a to za cenu 1 370 000 Kč bez
DPH. Dle návrhu smlouvy o dílo, se
kterým všichni účastníci výběrového
řízení souhlasili, je termín plnění od
17. 7. do 11. 8. 2017 v době prázdnin, což je logicky pro chod školy
jediná možná varianta. Doufám, že
nenastanou při realizaci žádné větší
komplikace a nová kotelna nám pomůže ušetřit náklady na energie, jak
tomu je již např. u domova s pečovatelskou službou u pošty.
2

OPRAVY A REKONSTRUKCE
KOMUNIKACÍ

Kromě mnoha menších oprav
v různých lokalitách naší rozlehlé
obce bylo dle schváleného rozpočtu
na letošní rok počítáno s opravou komunikace do rokle a dostavba včetně
následné legalizace komunikace na
Bolkově pod Růžičkovými. Podklady
pro výběrové řízení byly připraveny,
takže nám nic nebránilo během března vypsat výběrové řízení na obou
úsecích. Po úpravách rozpočtu činil
odhad nákladů dle položkového rozpočtu cca 1 200 000 Kč bez DPH.
Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno
a dorazily nám cenové nabídky od čtyř
uchazečů. Na základě kritéria nejnižší
cenové nabídky ve výši 660 000 Kč
bez DPH výběrová komise doporučila ke schválení zastupitelstvu Stavební
firmu Maloch z Kunčic nad Labem
a pověřila místostarostu podpisem
smlouvy o dílo. Realizace komunikace
do rokle proběhla bez větších komplikací a mé poděkování patří všem do-

tčeným, ať s ohledem na omezení při
průjezdu, nebo parkování u prodejny
potravin COOP, které sloužilo jako
zařízení staveniště. Během června tedy
ještě probíhaly stavební práce na druhém již zmiňovaném úseku. Z opravených komunikací se také mohou
těšit obyvatelé Bolkova, a to k bývalé
faře (k Bolkovskému kostelu) nebo od
Draškóciových směrem k Bendovým.
Zde byl použit vyfrézovaný asfalt, který se nám podařilo výhodně sehnat,
v kombinaci penetračním nástřikem.
Podotýkám, že rozhodujícím faktorem pro realizace oprav je plánovaný
výhled jiných stavebních prací na
těchto komunikacích, např. výstavba kanalizace, která bude do těchto
komunikací uložena, proto se tam
opravy v některých částech naší obce
odkládají (jako např. v Arnultovicích,
Terezíně).
3

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ
V DPS RUDNÍK

Tato akce se přesouvá na rok
2018, kdy jedním z hlavních důvodů je možnost získání dotačního
titulu na „Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“, z kterého bychom
mohli pokrýt větší část nákladů. Při
získání dotace by naše spoluúčast
mohla být 50 % z celkové realizace.
Současně řešíme zpracování projektové dokumentace s kalkulací právě
nákladů, což budou podklady pro
podání žádosti. Až bude tento dotační titul vypsán, tak bychom měli
být připraveni o tuto dotaci požádat.
4

OPRAVA STŘECHY NA KD
ARNULTOVICE

V posledním vydání RN jsem
zmiňoval plánované výběrové řízení
na opravu střechy této budovy, které
v březnu skutečně proběhlo. Osloveny byly napřímo čtyři firmy, ale
cenové nabídky podaly pouze dvě.
Rada obce ve své kompetenci vybrala dle kritéria nejnižší cenovou nabídku od pana Miroslava Zemana,
a to za cenu 176 000 Kč bez DPH.
Po podepsání SOD během dubna
došlo i k její realizaci, ke konci tohoto měsíce došlo i k předání díla.
Za kolektiv majetkového odboru
Skalský Lukáš, technik MO
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RUDNÍK
Územní plán (ÚP) je druh územně
plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového
a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si
klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu
a trvale udržitelný rozvoj spočívající
v nalezení vyváženého stavu mezi
zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývajících dané území. Územní plán by se
měl snažit naplnit potřeby současné
generace tak, aby umožnil existenci
a přežití i generací příštích. Tak praví
Wikipedie k územnímu plánu.
Územní plán obce Rudník byl schválen v roce 2015 a pomocí grafické i textové části stanovuje přípustný způsob
využití území s ohledem na udržitelný
rozvoj území. Realizace záměrů, které
jsou v rozporu s územním plánem, je
nepřípustná. Již v roce 2015 byly na
obecní úřad doručeny první žádosti
o změnu územního plánu. Požadavky
na změnu mají firmy, fyzické osoby
i obec Rudník. Obec totiž nestanovuje konečnou podobu územního plánu,
jedná se o schvalovací proces vedený
orgány státní správy a ke změně územního plánu je třeba tento proces aktivovat. Změna územního plánu je ča-

sově i finančně náročná záležitost a již
v současné době probíhají na obecním
úřadu přípravy, aby mohl být v závěru
roku tento proces zahájen. Hlavním
důvodem je požadavek jednoho významného zaměstnavatele na změnu
územního plánu, která umožní rozvoj
firmy v rámci stávajícího areálu. Ze
strany obce budou pak uplatňovány
požadavky na rozšíření ploch umožňujících výstavbu pro bydlení a rekreaci
a v tomto smyslu je i většina požadavků
od obyvatel. Způsob financování změny ÚP není doposud stanoven.
Vážení spoluobčané, pokud se rozhodnete podat žádost, již nyní můžete
podávat své odůvodněné požadavky na
změnu územního plánu obce v písemné
podobě Obecnímu úřadu Rudník.
Vaše žádost by měla obsahovat tyto
údaje:
a) identifikace navrhovatele (jméno, příjmení nebo název firmy, IČ, adresa,
telefon), včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
b) údaje o navrhované změně využití
ploch na území obce,
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
d) důvody pro pořízení změny územního plánu.
Edita Horní, referent MO

SILNICE ZA AVONEM
Komunikace za „AVONEM“ není ve vlastnictví
obce Rudník, a proto se neopravuje, takovým způsobem,
jak by měla. Obec se postarala o označení dopravními
značkami a částečně zasypala
nerovnosti. V současné době
se řeší vlastnický převod komunikace z organizace Lesy
České republiky na obec
Rudník. Zastupitelstvo obce
na svém červnovém jednání
schválilo bezúplatný převod
komunikace. Po dokončení vlastnického převodu, se
bude komunikace opravovat.
Děkujeme za pochopení a že
respektujete dopravní značení na této komunikaci.
Obec Rudník

OBECNÍ ROZHLAS

Pro přehrání posledního hlášení obecního rozhlasu volejte 732 827 395

E-MAIL INFOKANÁL

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

SMS INFOKANÁL

Pro registraci do SMS Infokanálu pošlete SMS ve tvaru: REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera RUDNIK mezera CISLOPOPISNE na číslo 499 440 201
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10 OTÁZEK PRO
PETRA BIRTUSE

Říkáte si, že toho máte hodně,
ale co má říkat Petr Birtus, který
musí stíhat docházet do zaměstnání
a zbytek volného času věnuje práci pro hasiče. Zastává funkce velitele JSDH, velitele JP0 3 a velitele
okrsku č. 7 – Hostinsko. Na roli tatínka a teď už
i dědečka mu moc času nezbývá. Náš rozhovor se
také uskutečnil skoro za běhu.
1 Co znamenají zkratky SDH a JPO?
SDH je zkratka Sbor dobrovolných hasičů. JPO je Jednotka požární ochrany, která se skládá z proškolených
a vycvičených hasičů SDH. Jsou to hasiči, kteří musí
do 10 minut od nahlášení události vyjet k zásahu.
2 Jak se jednotka JPO aktivuje?
JPO se aktivuje v dnešní době výhradně přes SMS
zprávu, kterou rozesílá KOPIS z Hradce Králové členům JPO. Ve zprávě je místo události a typ zásahu.
Není tedy možné, aby si JPO sama vyjela likvidovat
požár, aniž by o tom nerozhodlo Krajského operačního a informačního střediska v Hradci Králové.
3 Chtěl bych se stát hasičem v naší jednotce. Co
musím splnit?
Musí ti být více než 18, musíš splnit zdravotní způsobilost, kterou posuzuje lékař, a pak mít chuť se učit
novým věcem a v neposlední řadě nebát se práce. Hasiči nejezdí jen k požárům, ale řeší i různé technické
pomoci.
4 Kolik má naše JPO členů? A kolik je minimální
počet na výjezd?
SDH Arnultovice má 72 členů a z toho je 31 zařazeno
do JPO. Minimální počet na výjezd je velitel + dva
členové. Nás se v průměru schází pět.
5 Vzpomínáš si na nějaký velký nebo složitý zásah
naší JPO?
Bylo to letos v Čermné, kde hořel rodinný dům, a zásah probíhal s použitím dýchacích přístrojů. Nejnáročnější z hlediska času a pomoci jsou ale samozřejmě
následky povodní.
6 Kolik volného času ti zaberou starosti okolo JPO?
Řekl bych, že veškerý volný čas. Vedu si evidenci
a v průměru mi to vychází na 800 hodin měsíčně.
7 Jaké starosti má v současné době velitel jednotky?
Velké starosti mám ohledně nekonečného papírování,
i když to poslední k výběrovému řízení na novou cisternu bylo příjemné. Pak je to i starost o jednotku, aby
nám to klapalo jako v dobře promazaném stroji.
8 Prý budeme mít nové hasičské auto.
Ano, do konce roku ho budeme mít v garáži. Od
nového roku nás budete vídat s novou Tatrou. Její
představení si ale necháme do vánočního čísla RN.
9 Jaké je tvoje největší přání jako velitele JPO?
Moc bych si přál, aby i nadále byla tak skvělá spolupráce s obcí, jako je teď, a aby se při zásahu nikomu
nic nestalo.
10 Na požární soutěži jsem slyšel: Vem béčko a ty
céčko a utíkej. Co to je béčko a céčko?
Jedná se o označení požárních hadic, „B“ je hadice s průměrem 75 mm a „C“ je hadice s průměrem 52 mm.

Ptal se Jirka Stuchlík
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PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI TEREZÍN
Způsob parkování osobních vozidel v lokalitě sídliště Terezín
je již delší dobu neúnosný.
Sídliště projektované v době,
kdy na tři nebo čtyři rodiny připadal jeden automobil, nemá dostatečnou kapacitu parkovacích míst.
Výsledkem je současný stav, kdy je
například parkujícími vozidly bráněno vyvážení odpadků, dochází
k ničení zeleně, komunikace jsou
obtížně průjezdné pro větší vozidla
apod. Možných řešení je několik,
ale jakékoliv stavební úpravy spočívající v rozšíření zpevněných parkovacích ploch nepřicházejí před

realizací kanalizace v úvahu, a tak
nám zbývá pouze možnost řešit
problematiku parkování optimálním využitím stávajících zpevněných komunikací a ploch. Oslovili
jsme společnost INKA, která se zaobírá mimo jiné i návrhy místních
úprav dopravním značením a která po vzoru dalších obcí navrhla
řešení pomocí jednosměrných
ulic a kolmých parkovacích stání.
Po zajištění potřebných povolení
k realizaci by nový způsob organizaci měl začít platit nejpozději 30.
9. 2017. Vím, že se jedná o velký
zásah do zvyklostí dopravní obslužnosti sídliště Terezín, a pro-

tože máme skoro každý řidičský
průkaz, problematice stanovení
dopravního značení samozřejmě
všichni rozumíme a našli bychom
nejméně 10 způsobů, jak celou
situaci vyřešit jinak. Podržme se
však faktu, že dopravní značení
navrhla odborná firma a odsouhlasí ji dopravní inspektorát Policie
ČR. Neodsuzujme proto navržené
řešení ještě před jeho realizací, a to
i proto, že se jedná o řešení dočasné, které bude doplněno rozšířením odstavných ploch při úpravě
povrchů po stavbě kanalizace.
Jiří Jirásek

SOCIÁLNÍ OKÉNKO MĚSTA VRCHLABÍ
Vážení spoluobčané, přichází
léto a s ním období, kdy trávíme nejvíce času mimo své domovy. V době prázdnin a dovolených se mění zaběhnutý chod
domácností, což někdy vede
k řešení neobvyklých situací
a přináší nečekané zkušenosti.
Za sociální odbor města Vrchlabí bych vás prostřednictvím tohoto článku chtěla poprosit, zda
byste s námi tyto zkušenosti nemohli začít sdílet. Zkušenosti ve
vztahu k sociálním službám, jejich
dostupností, kvalitou, vaší infor-

movaností, a to ve všech oblastech
podpory. Na základě vašich zkušeností s fungováním sociálních služeb a postřehů v oblastech bydlení
a bariérovosti veřejného prostoru
na Vrchlabsku budeme moci lépe
pracovat na rozvoji směrem, který
bude co nejlépe odpovídat potřebám vás, občanů.
Vaše zkušenosti můžete sdílet
přes veřejnou dizkuzní platformu

sociálních služeb, která je přístupná z internetových stránek města
Vrchlabí a Hostinné, nebo kontaktujte přímo koordinátora plánování sociálních služeb.
Hana Plzáková
(koordinátorka plánování
sociálních služeb)
plzakovahana@muvrchlabi.cz
+420 731193426

POPLATKY
A NOVÉ
PSÍ ZNÁMKY
Vážení občané, chtěli
bychom vás upozornit, že
poplatek ze psů a poplatek
za pronájem pozemků byl
splatný k 31. 3. 2017. Někteří
z vás stále ještě nemáte
zaplaceno.
Dále opět upozorňujeme,
že poplatku podléhají psi od
3 měsíců věku. Přihlášení,
odhlášení a všechny změny
je poplatník povinen ohlásit
správci poplatku do 15 dnů.
Vydání nových psích
známek s telefonním číslem
na majitele se setkalo
s úspěchem. Proto nabízíme
další možnost jejich objednání. Známky budou rozdány
zdarma. Kdo budete mít
o známku zájem, napište na
e-mail vejdelkova@rudnik.cz
své jméno, adresu a telefonní
číslo. Nebo můžete známku
objednat na tel. 499 440 201
nebo 606 062 764.
Kamila Vejdělková

NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 190 televizí, 60 monitorů a 1 560,20 kg drobného
elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 190 televizí, 60
monitorů a 1 560,20 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 71,47 MWh elektřiny, 3 442,23
litrů ropy, 336,72 m3 vody a 3,29 tuny primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 15,76 tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69,79 tuny.
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Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na čtyři
roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebné pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
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PŘÍPAD Z ČERVNA 1945 UZAVŘEN
V květnu
tohoto
roku skončil pohřbením na
místním hřbitově případ pěti
německých občanů popravených po konci druhé světové
války. K jeho znovuotevření
došlo před třemi lety exhumací
kosterních pozůstatků, resp.
jejich archeologickým výzkumem, z důvodu plánované
výstavby cyklostezky. O tom,
že se za bývalou sokolovnou
nacházejí hromadné hroby,
se díky pamětníkům vědělo,
a skutečně – jak místo, tak forma uložení koster i další detaily
odhalené výzkumem se s jejich
výpověďmi shodovaly.
Po ukončení výzkumu byly kosterní pozůstatky předány policii,
která popravu z roku 1945 začala
vyšetřovat jako podezření na možné
spáchání násilného trestného činu.
Případ uzavřela po podrobném prověřování a studiu archivních materiálů s tím, že osoby, které popravu
nařídily či vykonaly, jednaly v souladu s tehdejšími zákony, předpisy
a vyhláškami a nedopustily se tedy
žádného trestního jednání. O jaké
zákonné normy se jednalo?
Zejména o vyhlášku vydanou
v době tzv. branné pohotovosti
dne 24.5. 1945 pro soudní okres
Hostinné, jehož byly Heřmanovy
Sejfy součástí, velitelem posádko-

vého velitelství v Hostinném majorem Josefem Wurmem. Ta mj.
přikazovala obyvatelům německé
národnosti odevzdat sečné a střelné zbraně, boxery, obušky, ruční
granáty a střelivo všeho druhu,
a to do 24 hodin. V případě neuposlechnutí hrozilo zatčení, případně trest smrti dle vojenského
práva. Major Wurm (legionář na
italské frontě, v září 1938 velitel
Stráže obrany státu bránící státní
hranici v úseku Obří důl – Rtyně
a následně vězeň gestapa) kontroloval plnění vyhlášky prostřednictvím četnických stanic v jednotlivých obcích a její nedodržení tvrdě
trestal. Jen během června 1945 podepsal několik rozsudků smrti. Vedle Heřmanových Sejfů se exekuce
konaly například v Hostinném,
Borovnici nebo Mostku. (Osobou
majora Wurma a „jeho případy“ se
podrobně zabývá kronikář města
Hostinné Tomáš Anděl.)
Domovní prohlídky v Heřmanových Sejfech vykonával strážmistr místní četnické stanice Augustin
Štelzer s příslušníky hostinské vojenské posádky. Od 16. do 25. 6.
byly nalezeny zbraně a další nepovolené věci postupně u Josefa Gabera v č.p. 135, u Andrease a Franze Pohlových v č.p. 129, u Josefa
Stránského v č.p. 141 a u Aloise
Stuchlíka v č.p. 42. Všichni byli
okamžitě zatčeni a odvezeni do
věznice Okresního soudu v Hos-

tinném. Při výsleších vedených
vojenským velitelstvím se všichni
doznali, že o vydání vyhlášky věděli, přesto střelné zbraně a střelivo
přechovávali. Rozsudek trestu smrti zastřelením z rozkazu posádkového velitele majora Josefa Wurma
byl vykonán před zraky obyvatel
Rudníku a Javorníku 29.6.
Podobných činů se tehdy odehrály po republice stovky (podrobně se jimi zabývá například historik Jiří Padevět v knize Krvavé léto
1945). Rudnický je ale výjimečný
svou dohrou po 70 letech v podobě archeologického výzkumu
popravených a policejního vyšetřování. Slouží tak jako model pro
možné další případy. Současnému
vedení obce Rudník patří dík za

Deska se jmény poválečných
obětí umístěná v předsíni kostela
sv. Václava. Pět v článku jmenovaných „našlo“ svůj hrob za bývalou
sokolovnou 29.6. 1945. Alois
Baruschka o den dříve v Terezíně
u dnešního Avonu. I jemu se stala
osudným vyhláška majora Wurma
o zákazu držení zbraní, byť šlo
v jeho případě o nefunkční pušku
využívanou při divadelních představeních.
to, že se k tomuto historickému
dědictví postavilo čelem a dotáhlo jej k důstojné tečce - pietnímu
uložení kosterních ostatků, které
bylo zprvu jediným cílem exhumace.
Olga Hájková

ŽIVÁ PAMĚŤ BOLKOVA
Letos v létě oslaví desáté narozeniny spolek Přátelé Bolkova,
v němž je sdruženo více než sto
chalupářů a obyvatel bolkovského údolí.
Vznikl jako občanské sdružení
v reakci na skutečnost, že byly Státním pozemkovým úřadem prodány
spekulantům botanicky cenné luční pozemky v nejhořejších partiích
údolí. Louky se v novém územním
plánu na stavební parcely sice neproměnily, ale mělo to jiný důsledek - o louky se někteří jejich majitelé přestali starat, pomalu mizela
jejich druhová pestrost a převahu
získávaly invazivní druhy rostlin,
které začaly svou rozpínavostí ohrožovat i okolní udržované pozemky.
Díky iniciativě spolku se problém
podařilo vyřešit po složitých jednáních s úřady teprve nedávno. Tento
příklad dobře ilustruje posun, který
spolek ve své činnosti učinil – nad
obranou údolí záhy převládla péče
o jeho zanedbanou krajinu a zdevastované přírodní a kulturní památky. Prvním počinem byla v roce
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2009 obnova pomníku padlým
v první světové válce, o rok později
následovala revitalizace zničeného
hřbitova u bývalého evangelického
kostela a v horní části údolí byla
vztyčena replika dřevěné zvonice,
dokončená o rok později. V roce
2012 proběhl úklid suti a zřícené
střechy v interiéru evangelického
kostela a loni byla výsadbou lip obnovena přírodní evangelická modlitebna „Kruh“. Na většině akcí
se finančně podílela obec Rudník
a němečtí krajané.
Nejnovější projekt spolku nese
název Živá paměť Bolkova. Jeho
dlouhodobým cílem je shromažďovat a uchovávat historické informace o bolkovském údolí po roce
1945, které mají mnozí ještě v „živé
paměti“. Jedná se jak o dokumenty
písemné a fotografie, tak o výpovědi pamětníků, kterých ubývá.
Výraznými změnami prochází
v posledních letech i tvář údolí, zj.
jeho spodní části. Máte-li chuť se
do projektu zapojit, kontaktuje
nás. Vaše vzpomínky nahrajeme
na diktafon, fotografie či jiné do-

Fotografii zachycující evangelický kostel s posledními zbytky stropu a zastřešení pořídili v roce 2007 brněnští památkáři při průzkumu tolerančních
kostelů. Jak vidno, zajímavé dokumenty se scházejí z různých zdrojů...
kumenty naskenujeme a vrátíme.
Stanou se součástí budovaného digitálního archivu, jehož obsah bude
k dispozici všem zájemcům. Uchováním novodobé paměti Bolkova
chceme usnadnit těm, co přijdou
po nás, odpovědi na otázky týkající
se například obyvatel jednotlivých

domů či jejich přestaveb. Připojte
se. Staňte se součástí Živé paměti
Bolkova! Ať to, co může být zachováno, není nenávratně ztraceno!
Za z.s. Přátelé Bolkova
Olga Hájková
www.pratelebolkova.cz
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TEŠNOVSKÁ PŘEHRADA TÉMĚŘ STOLETÁ
V dnešním článku bych vás
chtěl odvést kousek dál od
Rudníku. Kam? Do pohádky,
do povodí řeky Labe, k pohádkové Tešnovské přehradě. A ta
není zase tak daleko, abychom
o ní nemohli mít alespoň „kapánek“ znalostí. Co říkáte?
Podkrkonoší bylo od pradávna
sužováno četnými zátopami, záplavami, povodněmi, přinášejícími
lidem ohromné škody na majetku,
na zdraví, někdy i zákeřnou smrt.
Jednu z těch krutých povodní si
připomeňme. Tu z roku 1897.
Proč právě ji? Patřila k nejhrůznějším povodním konce 19. století
a stala se i rozhodujícím podnětem
k řešení neblahé situace.
STRAŠLIVÁ POVODEŇ
V ROCE 1897
V květnu 1897 stoupla voda
v Labi půl metru nad jarní normál.
Hrozilo zaplavení města. Voda
však brzy opadala bez vážnějších
škod. Podobně vypadala situace
v obcích podél řeky Úpy. V témže
roce – uprostřed léta – 29. a 30.
července 1897 však došlo k nečekanému zvratu! Podkrkonoší
zachvátila nebývalá bouřka, mračna se protrhla, hladina řek začala
rychle stoupat. Z hor se jimi do
podhůří valilo nesmírné množství
vody. I dravost Labe se zvýšila tak,
že Dvůr Králové postihla pohroma. Více jak jeho polovina byla
zaplavena, obytná stavení, továrny či dílny podél řeky mizely pod
vodou. Trčely jen komíny a vršky
stromů. Voda strhla mosty a lávky, zničila ornou půdu v okolí,
veškerou úrodu, pozemky zanesla
silnou vrstvou bláta. Továrny utrpěly poškozením strojního zařízení i materiálu.
REGULACE VODNÍCH TOKŮ,
STAVBA PŘEHRAD
Zlé (i když ho nikomu nepřejeme) však bývá přece jen někdy
k něčemu dobré. Povodňová katastrofa z roku 1897 urychlila
rozhodnutí zregulovat v českých
zemích řeky a postavit přehrady.
V letech 1904 až 1919 jich bylo
postaveno třináct. V našem regionu tak vznikly čtyři údolní přehrady, z toho dvě v horním toku Labe
- v Krkonoších pod Špindlerovým
Mlýnem a 4,5 km nad Dvorem
Králové v Tešnově. Stačilo méně
než dvacet let a v Těšnově se objevila ohromná vodní nádrž.
STAVBA VODNÍHO DÍLA TEŠNOVSKÉ PŘEHRADY
Úplné počátky vodní stavby
spadají do roku 1903, kdy se začaly vrtat sondy, jež měly ověřit
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způsobilost místa po stránce geologické. V roce 1905 byl vypracován konečný projekt pod vedením
Ing. Josefa Plicky a v roce 1908
bylo vydáno povolení ke stavbě.
Ta byla zadána pražskému podnikateli ing. Jaroslavu Velflíkovi.
Kamenické provedení velkolepého vodního díla navrhl arch. J.
Valečka. Stavět se začalo na jaře
1910 prorážením odtokových
štol, odvádějících labskou vodu
mimo stavbu. Teprve potom se
mohlo začít s výkopy pro základy
hráze. Zaměstnáno bylo 100 až
150 zedníků a větší počet pomocných pracovníků, celkově přes 300
zaměstnanců. Přijelo i mnoho cizích dělníků – tunelářů. Byli mezi
nimi Chorvati, Slovinci, Italové,
již dosáhli vysoké kvalifikace na
stavbách tunelů v Alpách. Mnozí
tehdejší pamětníci připomínali
svým potomkům, že se mezi nimi
nacházeli i lidé hrubší povahy, pro
něž se rvačka, ostrý nůž či pistole
staly nezbytnou nutností. V jedenáctém roce, kdy byly tunelové
části stavby dokončeny, odjíždějí domů a za další prací, tenkrát
do Švýcar. Někteří z nich zkrotli
a zůstali, když se zadívali do očí
místních dívek. Dnes je připomínají jihoslovanská příjmení jejich
potomků – Milič, Petrlič, Cindrič
a další.
Stavební práce přehrady byly
z největší části hotovy v roce 1914.
V roce 1915 mělo být dílo dokončeno. Většinu stavebních dělníků
však povolali do zbraně, a tak se
dokončovací práce protáhly až do
roku 1919. Výstavba vodního díla
byla ukončena 6. listopadu 1920
vysázením posledních stromků
a keřů na rekultivovaných stráních.
PODSTATNÉ ÚDAJE
O TEŠNOVSKÉ PŘEHRADĚ
Na jedné z četných pohlednic
zobrazujících přehradu bylo toto
vyjádření:
„Labská nádrž v Tešnově n. Labem, obec Bílá Třemešná u Dvora
Králové.
Nádrž tato, největší ze stávajících v Rakousku, má zachytit nebezpečné velké vody. Zděná hráz
jest v koruně 220 m dlouhá, největší výška měří 40,50 m, šířka
v základech 37 m a v koruně 7,20
m, obsah zdiva 95 000 krychlových metrů. Nádrž opatřena jest
odlehčovacím zařízením, pozůstávajícím ze dvou obtokových štol,
dvou přepadových šachet a volného
přepadu přes korunu hráze. Obsah nádrže plné jest 9 ¼ milionů
krychlových metrů a zaplaví se
85 ha půdy při největší hloubce
u zdi 30 m. Normálně udržované

množství vody bude 1 ½ milionů
krychlových metrů, při hloubce 15
m u zdi. Stavební náklad 4 ½ milionů korun, stavební období 1910
– 1917. Stavbu provádí nákladem
Zemské komise pro úpravu řek
v král. Českém inž. Jar. V. Velflík
z Prahy.“
Tady čtenář – zájemce najde ty
nejpodstatnější údaje o úchvatném vodním díle na horním toku
řeky Labe o Tešnovské přehradě,
jinak také zvané Les Království.
O díle krásném, až pohádkovém.
K němu pak v letech 1921 až
1923 přibyla další technická stavba – vodní elektrárna Tešnov, využívající „vodní sílu“ nádrže. Její architekturu opět navrhl J. Valečka.
PRVNÍ VZDUTÍ NÁDRŽE
V ROCE 1917
Jak patrno z názvu odstavce
právě před sto lety, ve válečném
roce 1917, kdy se dokončení stavby vzhledem k bojovým akcím na
frontách protahovalo, došlo z 3.
na 4. ledna k prvnímu vzdutí
nádrže. Tehdy se nádrž po vytrvalých deštích a sněhových vánicích zaplnila vodou 12 cm pod
hrázové přelivy. Obyvatelstvo pod
nádrží zneklidnělo. Mnozí lidé
zpanikařili, utíkali na výše položená místa, na vozíčkách vezli
s sebou peřiny a děti. Báli se, že
dojde k protržení hráze podobně jako v Bílé Desné, kde v září
1916 zahynulo 57 lidí, 370 jich
zůstalo bez přístřeší, 40 domků
zcela zničeno. Vyslání odborníků
– znalců c. k. místodržitelstvím
však obyvatelstvo přesvědčilo, že
jim taková katastrofa nehrozí. Po
prohlédnutí hráze vně i uvnitř
a jejího okolí neshledali žádných
důvodů k obavám. Přehrada vodní nápor vydržela a voda začala
pozvolna klesat. Lidé se uklidnili.
Takovýchto vzdutí se v dalších letech objevilo několik. Přehrada je
však vždy zkrotit nedovedla. Například v posledních dnech roku
1925 a posléze i v červnu 1926
došlo k téměř stejným katastrofám jako v roce 1897. Město bylo
z velké části zaplaveno. Tehdy se
ukázalo, že Tešnovská přehrada
společně se špindlerovskou jsou
stavby prospěšné, ale na takový
rozsah povodní samy stačit nebudou. A proto došlo již v roce
1926 k chvályhodnému rozhodnutí postavit retenční (zadržovací)
přehrady, mezi nimi i na Rozkoši
u České Skalice. Jenže ta se začala
stavět až v roce 1951 a dokončena
byla 1972. Poněkud později. Co
říkáte? Ohrožení Dvora Králové
a obcí v jeho okolí povodněmi,
byť ne v takovém rozsahu, se ve
20. století několikrát opakovalo.

I na počátku 21. století, v květnu roku 2000, voda z Labe překvapivě vystoupala do značné
výše. Dostala se na úroveň vozovek, valila se ulicemi jdoucími
podél řeky, zaplavila sklepní místnosti domů, mnohde i přízemní
chodby a byty, rozlila se v rovinatých místech Verdeku, Vorlechu,
Hrubých luk. Přehrada však větším záplavám přece jen zabraňovala. Jednak zadržováním valící
se vody z hor, jednak postupným
odpouštěním přebývající vody na
hrázi odtokovými štolami.
NĚKOLIK VĚT ZÁVĚREM
Tešnovská přehrada, zvaná
i přehrada Les Království, patří
podle vyjádření mnohých odborníků i laiků k nejkrásnějším
přehradám v České republice.
Dokonale spojuje technické řešení s estetickou vizáží vodní stavby,
umocněnou nádherným přírodním okolím. Její mostní konstrukce, stavěná v pseudogotickém duchu, věžovitý příbytek hrázného či
další vnější části stavby provedené
podle projektu Ing. J. Valečky působí na návštěvníky romanticky až
pohádkově. V době výstavby byla
přehrada největší v celém c. k.
rakousko-uherském mocnářství.
V roce 1934 ji v určujících parametrech předstihla přehrada Seč
na Chrudimce. Ta je více jak dvakrát větší. Nicméně na pořadí tolik nezáleží. Škoda jen, že forma,
tj. krása tešnovského vodního díla
se stále patřičně nesnoubí s obsahem nádrže. Představa, že vůkol ní
vznikne rekreační zóna, na březích
vyrostou nádherné chaty, na hladině se budou kolébati loďky, přijdou turisti, lidé mladí i staří, lační horského vzduchu a čisté vody,
se stále nenaplňuje. I když - k částečné nápravě dochází. Krkonošské papírny Hostinné, hlavní viník nesnází, zastavily v roce 1984
výrobu sulfitové celulózy. Přírodě
i lidem se tak pomohlo, v řece přibylo ryb, na březích pak i rybářů.
Škoda jen, že neubylo odpadu.
Kolik plechovek, dřeva, hadrů,
plášťů kol, různých „umělotin“ se
za sezónu na hladině ocitne! Tady
však hledejme viníky jinde. Přibývá i návštěvníků. Ty, vedle procházek kolem krásného vodního díla,
přitahuje jarní či letní posezení na
lavičkách v okolí i v poblíž zřízených kioscích. Obzvláště z kiosku
na stráni je na přehradu překrásný
pohled.
Stanislav Wajsar
Použitá literatura: Karel Martinek,
Tešnovská přehrada, historie vodního
díla na horním toku Labe.
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KLUB DŮCHODCŮ NAVŠTÍVIL
ZAHRADU ČECH A CUKROVAR DOBROVICE
Že důchod neznamená jenom
pobývání doma, hlídání vnoučat a chození na zahrádky, vědí
své účastníci jarního zájezdu na
tržnici Zahrady Čech, kterou
pro své členy i zájemce z řad
nečlenů uspořádal rudnický
Klub důchodců Avon Automotive. Kromě prodejní výstavy
v Litoměřicích navštívili také
městečko Dobrovice a jeho
slavný cukrovar.
Ačkoliv podle kalendáře mělo
být již jaro v plném proudu, v den
odjezdu to zrovna tak nevypadalo.
Duben dostál své pověsti šprýmaře
s počasím a autobus tak od brzkého
rána nabíral výletníky za doprovodu deště. Během cesty naštěstí pršet
přestalo, a tak když zájezd v Litoměřicích vystoupil, musel se už za
občasného vykouknutí sluníčka potýkat jen se studeným větrem.
Dopoledne bylo věnováno prodejní výstavě Zahrady Čech, která,
jak už její název napovídá, byla tematicky zaměřená na veškeré příslušenství, které si jen zahrádkáři,
kutilové a chalupáři umí představit.

Upozorňujeme na
změnu půjčovní doby
obecní knihovny
o prázdninách:
3. 7.–4. 8. 2017
po 9:00–12:00
út 13:00–18:30
čt 13:00–18:30
7. 8.–25. 8.2017
út 16:00–18:30

Účastníci měli zajištěný volný pohyb na výstavě, kde si mohli prohlédnout a popřípadě i zakoupit
nejrůznější druhy sazenic, rostlinek, nářadí, hnojiv, zahrádkářského
nábytku nebo třeba už i hotových
potravin. Otevřen po ně byl i chovatelský pavilon a řemeslná dílna.
V jednu hodinu pak následoval
přesun autobusem do nedalekého
malebného městečka Dobrovice,
kde organizátoři zajistili v místní
hospůdce oběd. Po něm následovala návštěva muzea nejvýznamnější-

ho objektu města – tedy Cukrovaru
a lihovaru Dobrovice. Samotným
prohlídkovým okruhem pak výletníky prováděla velmi milá a ochotná průvodkyně, která zajímavě
vyprávěla o historii místního řepařství, cukrovarnictví a lihovarnictví.
„Kromě historie jsme se dozvěděli
i spoustu zajímavých informací
o současné výrobě. Vůbec jsem netušila, kolika různými procesy musí
cukrová řepa projít, než se z ní stane
takový cukr, jaký ho znám z kuchyně,“ podotkla jedna z účastnic Eva.

Po prohlídce se všichni nalodili
zpět do autobusu a už za svitu jarního slunce se vydali na cestu zpět
domů. O jarní zájezd byl opravdu
velký zájem mezi členy i nečleny
klubu a není se čemu divit. Všech
čtyřicet šest účastníků přijelo
domů nejen s novými poznatky
a zážitky, ale i s pěkným balíčkem
nových sazeniček a vybavením na
zahrádky a chalupy.
Pro Klub důchodců
Zuzana Vachková

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Kroužek mladých hasičů se skládá z osmi mladších a čtyř starších
dětí. Nedávno se k nám připojila
nová členka Adéla Švihálková, která se už zapojila do první soutěže.
Pár členů dojíždí z Klášterské Lhoty, jsou rádi, že jsme jim
poskytli ochranná křídla, tamní
kroužek se rozpadl.
Děkuji všem rodičům za obětavou pomoc při organizaci kroužku
a aktivní účast na soutěžích.
Již v brzkém jaru jsme vyrazili na
první soutěž zvanou „šedesátky“,

kde se Karolína Mladonická v kategorii starších děvčat umístila na
hezkém devátém místě z 64 soutěžících. Další úspěch jsme zaznamenali na „šedesátkách“ v Hajnici, kde se Jaroslav Jiřička v kategorii
mladších chlapců umístil na devátém místě z 77 soutěžících.
Mladší děti jsou ve své kategorii
začátečníci, tak zatím letos v útocích nebyla žádná medaile, ale
doufám, že si v příštím roce už nějaký pohár nebo medaili děti z některé společné soutěže odnesou.

Rádi přivítáme nové členy ve
věku od 6–13 let. Vítáni jsou i aktivní rodiče, kteří se jistě pobaví společně se svými dětmi. Kdo by měl
zájem se přijít podívat, nebo se mezi
nás zapojit, bude vítán. Scházíme se
každý čtvrtek od 15:30 na cvičišti
u obecního úřadu v Rudníku.
Po letních prázdninách se těšíme na všechny, kteří chtějí podpořit požární sport u nás v obci.
Za vedoucí mládeže
Michal Mladonický

28. 7.–1. 9. 2017
po 9:00–12:00
út 13:00–18:30
čt 13:00–18:30
Přejeme vám slunečné
prázdniny bohaté na dobrou
pohodu a výbornou náladu! Od
4. září si můžete půjčit knihy již
v běžné provozní době.
Vaši knihovníci
Roman Turyna a Jana Levínská
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CHORVATSKO 2017

PŘEHLED AKCÍ V OBDOBÍ BŘEZEN – ČERVEN
22. 3.–24. 5. Plavecký výcvik 1. a 2. třídy a dětí z MŠ
30. 3. Prezentace SŠ Malé Svatoňovice pro
žáky 8. a 9. třídy spojená s nácvikem
sebeobrany
5. 4. Program a beseda o novinářské profesi
s redaktorem D. Balšínkem pro žáky
6.–9. třídy
7. 4. Preventivní program pro žáky 4. a 5. třídy
na téma kamarádství a přátelství
13. 4. Zápis do budoucí 1. třídy
20. 4. Projektový den „Den Země“ pro 1.–9. třídu
2. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře
4. 5. Turnaj v malé kopané ve Vrchlabí pro
žáky 6. a 7. tříd
5.–17. 5. Průběžný program zdravovědy pro žáky
6.–9. tříd
9. 5. Den matek – kulturní program a dílničky
pro žáky 1.– 5. třídy a jejich rodiče
11. 5. Pohár rozhlasu – atletická soutěž pro
žáky 6.–9. tříd ve Vrchlabí
15. 5. Exkurze Zdravotnického kroužku na
záchrannou službu v Trutnově
16. 5. Cvičná evakuace celé školy včetně
mateřské školy a školní jídelny
16. 5. Program Diakonie Praha pro žáky 1.-5.
třídy na téma mimořádných událostí
23. 5. Branný den – skupinový branný závod
uspořádaný ve spolupráci s SDH
Arnultovice, Policií ČR a Záchrannou
službou ČR
24. 5. Exkurze do Kutné Hory pro žáky
6.–9. třídy
25. 5. Fotografování tříd
17.–26. 5. Povinné testování ČŠI pro žáky 5. třídy
30. 5. Pracovní setkání s pracovnicemi PPP
Trutnov
1. 6. Přednáška pan Michala Šindeláře na
téma“ Kyberšikana“ pro rodiče našich
žáků
1. 6. Výlet ŠD do Hrádku u Nechanic a Tonga
v Hradci Králové
2.–11. 6. Poznávací zájezd do Chorvatska pro žáky
6.-9. třídy
6. 6. Výlet 1. a 3. třídy do Ratibořic
13. 6. Výlet 4. a 5. třídy do Archeoparku ve
Všestarech u Hradce Králové
16. 6. Exkurze 6. třídy do ZOO Dvůr Králové nad
Labem
20. 6. Výlet 5. a 9. třídy do Hradce Králové
22. 6. Výlet 4. třídy do Hradce Králové
23. 6. Exkurze 7. třídy do ZOO Dvůr Králové nad
Labem
26. 6. Výlet 2. a 4. třídy k pramenům Labe
v Krkonoších
28. 6. Sportovní den žáků s učiteli na koupališti
v Sejfech u Mladých Buků
29. 6. Slavnostní předávání vysvědčení žákům
9. třídy
30. 6. Slavnostní ukončení školního roku
a předávání vysvědčení
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Dne 2.6.2017 se konal začátek zájezdu do Chorvatska.
Několik dětí ze Základní školy
Rudník se zájezdu zúčastnilo,
včetně mě, proto jsme se sešli
tento den před školou, kde na
nás čekal autobus. Čekala nás
asi 17 hodinová jízda, takže s sebou nesměly chybět kuřecí řízky
a dobrá nálada. Vyjížděli jsme
od školy o půl druhé odpoledne, do Prahy jsme dorazili asi ve
čtyři, kde jsme nabírali další cestující. Museli jsme načerpat síly
na další den, proto jsme se přes
noc pokoušeli alespoň na chvíli usnout, i když to moc nešlo.
Ovšem nepříjemné bylo vylézání ven kolem půlnoci, když jsme
přejížděli přes hranice.
Do Drveniku (chorvatská
část, kam jsme měli namířeno)
jsme dorazili kolem 9. hodiny ranní. Náš Hotel Nano byl
přímo u pláže, takže jsme si na
recepci vyzvedli klíče od pokojů
a hurá na balkony. Byla to nádhera! Postupně jsme si vybalovali věci a seznamovali se s prostředím. Odpoledne jsme vyrazili
na pláž. V 17:55 jsme se potom
sešli před hotelem a vyrazili jsme
na večeři, která probíhala takto:
na připravené talíře jsme si šli
nabrat sálat jako přílohu, poté
číšníci přinesli k jednotlivým
stolům polévky, dále bylo hlavní
jídlo, které jsme si vybírali ze tří
možností, a nakonec jsme dostali dezert. Nemohli jsme být
více spokojení.
Další den jsme po snídani,
která byla dělaná stylem švédských stolů, jeli navštívit město
vzdálené asi 2 hodiny od Drveniku – Dubrovník. Se sympatickým delegátem jsme prošli
místní hradby a místa, kde se
natáčel slavný seriál Game of

Thrones (v překladu Hra o trůny). Ten výhled stál za to. Toto
město Hrou o trůny úplně žije,
na každém rohu jsme viděli
nápis „Game of Thrones“, ať
už to byl název obchodu nebo
autobusové zastávky.
V pondělí jsme šli navštívit
vedlejší městečko. Zastavili jsme
se u pošty, kde jsme odeslali napsané pohledy pro rodiny, dále
u suvenýrů a pak naše kroky
směřovaly zpátky do hotelu. Odpoledne bylo celé užité u moře.
Na úterý si pro nás učitelé
připravili cestu do hor. Z hotelu
byla vidět vlajka u zříceniny hradu, právě tam jsme měli namířeno. I když bylo strašné teplo,
zdolali jsme to a pak nás čekalo
krásné osvěžení v moři.
Středa byla odpočinková.
Vyrazili jsme ráno na krátký
výlet do dalšího vedlejšího
města, tentokrát na druhou
stranu. Tam jsme kupovali další suvenýry a pak jsme zašli do
směnárny. Také jsme pro rodiče koupili úžasný olivový olej.
Potom jsme se váleli všichni
na pláži, povídali si, plavali,
hledali mušle. Nesměla chybět
výborná chorvatská pizza, takže
k obědu jsme si dali Margharitu. Jak jinak bychom mohli
strávit odpoledne než na oblázkové pláži s úžasným mořem.
Po večeři jsme se vydali dovádět
na trampolíny.
Ve čtvrtek jsme hned po snídani vyráželi opět do vedlejšího
města. Měli jsme namířeno lodí
na ostrov Hvar, kde jsme si dali
zmrzlinu a odpočinuli u moře.
V této části se nacházely nádherné mušle. Poté jsme vyrazili
tou samou lodí nazpátek.
Pátek byl náš poslední den.
Tak strašně rychle to uteklo.

V tento den nás učitelé postrašili, že půjdeme opět na hory.
Polovina měla už puchýře na
nohách a nebyla moc nadšená. Prošli jsme se podél moře
úzkou cestičkou až k jedné
památce – vrtuli z bombardéru z 2. světové války. Tato vrtule byla vylovena v 80. letech
a slouží jako upomínka válečných hrůz. Poslední večer byl
nejúžasnější. Učitelé pro nás
připravili krátkou vodní bitvu,
vodní balónky byly připravené
na pláži a my byli rozděleni na
2 týmy. Poté jsme si užívali poslední pohled na moře při západu slunce. Nesměly samozřejmě chybět fotky a „selfies“ se
všemi. Bylo to hezké rozloučení. Myslím, že se to všem líbilo.
Další ráno bylo hektické. Do
devíti hodin jsme museli opustit pokoje, takže jsme si ráno
ještě dobalili věci a po snídani
jsme všechna zavazadla odvezli
na určené místo. Zbytek dne
byl stráven u moře. Původně
jsme měli odjíždět kolem šesté,
potom se to přehodilo na půl
osmou a nakonec na devátou.
Mně osobně to nevadilo, byla
jsem ráda, že si můžu užívat
poslední hodiny nicneděláním.
Nastala devátá hodina večer
a my už jsme stáli na místě,
kam měl dorazit náš autobus.
Poslední pohledy na moře
a na hotel. V autobusu jsme
se uvelebili a usínali. Všichni
byli unavení, proto jsme usnuli
hned. Cesta zpátky se mi zdála
delší než tam. Ale dojeli jsme
v pořádku a to je hlavní. Byl to
úžasný zájezd, moc ráda na to
vzpomínám, vůbec se mi nechtělo odjíždět. Byla to paráda!
Barbora Šindelářová
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BRANNĚ-HASIČSKÝ DEN
Konec školního roku je na naší
škole už dlouhodobě spjat s konáním branného dne. V letošním
roce proběhl 23.5. a jeho průběh
byl proti minulým létům zcela
jiný. Na jeho realizaci se spolupodílely všechny složky integrovaného záchranného systému – místní
hasiči, příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR v Hostinném
a záchranná služba Vrchlabí.
Žáci 2. stupně byli rozděleni
do 10 družstev tak, aby v každém
z nich byli zástupci jednotlivých
tříd. Na pracovištích se seznámili s poskytováním první pomoci
a vybavením vozidla záchranné
služby, vyzkoušeli si oblékání
ochranných oděvů hasičů a pozna-

li hasicí přístroje. Nedílnou součástí branného dne byla dopravní
výchova, střelba ze vzduchovky,
chůze po laně a chybět nemohla
ani překážková dráha.
Organizace celé akce byla perfektní, na hladkém průběhu se
podíleli všichni zúčastnění. Velké
poděkování patří hasičům za materiální zabezpečení branně-hasičského dne a všem přítomným členům IZS. Rovněž počasí bylo pro
konání akce ideální a i přístup dětí
byl příkladný.
Při závěrečném vyhodnocení
dostali všichni zúčastnění pamětní medaili a 3 nejlepší družstva
diplom.
Petr Holubka

KUTNÁ HORA – MĚSTO STŘÍBRA
Ve středu 24. května se žáci 2.
stupně vypravili i se svými třídními
učiteli do kouzelného historického
města Kutné Hory. Čekala je procházka malebnými uličkami se zastávkou u významných památek, ke
kterým si paní „průvodkyně“, tedy
já, připravila vždy krátké povídání
a nějaké ty zajímavosti z historie.
Děti tak mohly obdivovat dominantu města chrám sv. Barbory, dále pak
Jezuitskou kolej, Kamennou kašnu,
Morový sloup, Kamenný dům, kostel sv. Jakuba a další krásné památky.
Součástí výletu byl také vstup
do známé Kostnice, která se prý
řadí mezi 7 nejděsivějších míst světa. Její vnitřní výzdoba je vskutku
unikátní – vždyť kde jinde najdete
kosti ze 40 tisíc mrtvých poskládaných do pyramid, lustrů či do
tvaru rodu Schwarzenbergů? Čekala nás také prohlídka Vlašského
dvora – bývalé a svého času jediné
mincovny v Čechách a sídla krále
Václava IV., kde se děti dozvěděly
něco o tom, jak se stříbro zpracovávalo a jak se zde razily pražské
groše. Poslední zastávkou byl Hrá-

dek, kde se nachází České muzeum stříbra. Tady jsme zase zjistili,
jak se vlastně stříbro těžilo a jaká
to byla těžká a špatně placená práce. Dostali jsme na sebe i perkytle a helmy a podívali jsme se do
starého stříbrného dolu Osel. Děti
si tak vyzkoušely na vlastní kůži,
v jakých podmínkách tu dříve horníci pracovali a jak vypadal jejich
každodenní život.
Kutná Hora byla tehdy právem
jedním z nejvýznamnějších evropských měst. A díky krásným
památkám a historické atmosféře
stojí za návštěvu i dnes.
A na závěr ještě jeden tip na výlet na příští rok: v červnu se zde
koná každoroční „Kutnohorské
stříbření“, tradiční historická
slavnost plná dobových kostýmů
a úžasné atmosféry, čekají vás tu
ukázky řemesel, jarmark, dobové
souboje a příjezd krále Václava IV.
se svojí družinou. Ponořit se na
chvíli do historie o 600 let zpátky
nadchne jistě malé i velké.
Lucie Švábová

KROUŽEK „KUCHAŘÍKŮ“ KDYŽ ZAŤUKÁ JARO
Ve školním roce 2016/2017 byl
v rudnické škole otevřen kroužek
„Kuchaříků“ pod záštitou DDM
Hostinné. Naše pravidelná setkání
se konala jednou týdně v rozsahu
dvou hodin v moderně vybavené tříbarevné kuchyňce.
Cílem tohoto kroužku bylo učit
a seznamovat děti s poctivou domácí kuchyní bez přidaných glutamátů a konzervantů. Vařit tzv.
staročeskou kuchyni z ryze domácích potravin, používat čerstvé
bylinky, ovoce a zeleninu. Naučit
děti bezpečnosti práce v kuchyni,
pracovat s ostrými předměty, práci s horkými nádobami, základní
hygienické návyky a uchování potravin.
Průběh našich setkání hodnotíme velice kladně. Děti měly veliký zájem o tento zájmový kroužek.
Svědčí o tom počet přihlášených
účastníků i celý průběh kroužku.
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Všichni se snažili maximálně se
něčemu novému naučit.
Proběhlo i vánoční setkání a pohoštění našich kuchaříků pro rodiče a i závěrečné ukončení našeho kroužku v podobě „grilovačky“,
opět za účasti rodičů.
Výše zmiňované akce proběhly
za velké pomoci členů SDH Rudník Arnultovice. Na dalším oživení
kroužku vypomohl p. Vydra přednáškou o dělení vepřového a hovězího
masa a p. Šedivá A. s názornou přednáškou správného prostírání stolu.
Po celou dobu našich setkání
bylo dodáváno zdarma velmi kvalitní domácí mléko z Farmy Rudník.
Závěrem bychom chtěly popřát
všem krásné a prosluněné dny a budeme se těšit na nové či stávají účastníky v následujícím školním roce.
Martina Kubátová a Dana
Kozánková, vedoucí kroužku

Jaro jsme letos přivítali všichni
s velkou radostí. Na vycházkách
děti poznávaly a pozorovaly probouzející se přírodu. Vyzkoušely si
postavit ptačí hnízdečko ze slámy,
vyrobit vázičku s kočičkami z vaty
a ptáčky z papíru.
Každoročně pořádaná čarodějnická výprava se jako vždy velmi
líbila, i když počasí nám zrovna
nepřálo. Za vzorně splněné úkoly
byla dětem odměnou čarodějnická
vysvědčení.
Svátek matek pojala každá třída
jinak. SLUNÍČKA nejprve s tatínky vyráběla pro maminky srdíčka
a na další týden si děti připravily
pro maminky program. BERUŠKY předvedly pásmo písniček,
básniček a tanečků a MYŠKY si
připravily společné tvoření s maminkami.
V průběhu jarních měsíců se
předškolní děti zúčastnily oblíbe-

ného plaveckého výcviku v bazénu
v Jilemnici. Kulturním zpestřením
bylo představení divadla Úsměv
s Kašpárkem Nazdárkem a návštěva absolventského vystoupení
ZUŠ Hostinné na téma pestrobarevný svět, která nás motivovala ke
hře na indiány.
Teď už se všichni moc těšíme na
letní radovánky.
Jana Levínská
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DEN DĚTÍ – HADÍ STEZKOU ZA POHÁDKOU
Nejdříve něco malinko z minulosti, od kdy a proč slavíme tento
svátek. V Československu se den
dětí slavil již ve 20. letech minulého století. V roce 1950 uznali
tento svátek celosvětově a byl vyhlášen 1. června. V tento den bychom si měli připomenout, hlavně my dospělí, že i děti mají svá
práva a potřeby. Rodina s dětmi
by měla být v tento den pohromadě a věnovat se sama sobě, protože
kdo si hraje – nezlobí  Po celém
světě se konají různé zábavné akce
a hry pro děti.
Proto jsme i letos pro naše rudnické děti připravili odpoledne
plné zábavy, her a překvapení.
Trasa vedla na vrchol Hadí stezky
a ještě kousek dál, kde bylo několik stanovišť, na kterých čekaly pohádkové bytosti. Ty měly pro děti
připravené různé úkoly a soutěže.
Někde děti zpívaly a recitovaly, jinde jsme procvičovali jejich čichové
a hmatové schopnosti. Na někte-

rých stanovištích musely prokázat
svou fyzickou zdatnost. Děti taky
okusily střelbu z luku, svezly se na
koních. Kdo chtěl, mohl se vykoupat, protože pro děti byl napuštěn
bazén. Řádilo se v něm do večerních hodin. Po dokončení trasy
čekal na děti buřtík na opečení
a malinovka. Nezapomněli jsme
ani na rodiče, pro ně jsme připravili nějaké dobroty z udírny a točené vychlazené pivečko. A ještě
bych ráda vzpomněla na hasiče.
Tentokrát pro děti připravili fajnovou pěnu ze šamponu, která konečně neštípala. Hurá!!! Myslím,
že všechny děti odcházely domů
spokojené a plné nových zážitků.
Závěrem ještě velké poděkování
všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravách tohoto krásného dne. A doufejme, že se za rok
uvidíme v tak hojném počtu, jako
tomu bylo letos.
Andrea Teplá

HASIČI JPOIII RUDNÍK – ARNULTOVICE
Myslím, že by bylo dobré začít
ohlednutím zpět a zhodnotit měsíce,
které jsou už pro nás minulostí, ale
stále je máme v paměti. Už v začátku
nového roku jsme se setkávali v garáži za zavřenými dveřmi, ne abychom se schovávali před lidmi, kteří
bydlí hned naproti, ale připravovali
jsme se na nadcházející rok, opravovali techniku, výstroj a výzbroj,
ale prováděli také úpravu půdního
prostoru, kde se bude nacházet šatna
JPOIII, a dále celkové rekonstrukce
kanceláře velitele (SDH, JSDHO)
a starosty (SDH), která byla již dokončena a již plní svůj účel. Je stále
možno něco zlepšovat nebo budovat,
a jak se dohodlo, tak se také provedlo. A když se práce dobře vymyslí, je
radost, když se dílo daří a je za vámi
vidět kus odvedené práce.
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Na počátku nového roku nám
počasí prověřilo naší připravenost
jak techniky, tak i členů výjezdové
jednotky a nebyla nouze o výjezdy
k popadaným stromům, požárům
komínů ani o pomoc obyvatelům
obce při nepřízni počasí. Dále jsme
rádi, že můžeme být nápomocni
při akcích pořádaných obecním
úřadem, kde zajišťujeme doprovod
nebo dohled na akcích. Bohužel
každým rokem se setkáváme při
pálení čarodějnic s neznalostí občanů a nahlašováním pálení, i když
se stále opakuje a varuje, jak je to
možné provést. Je jenom hrstka
občanů, kteří se nahlásí na obecní
úřad nebo si najdou na internetu
tiskopis k nahlášení pálení, aby
bylo možno zajistit při monitorování obce kontrolu, kde se pálení pro-

vádí, popřípadě zahoření okamžitě
lokalizovat a provést likvidaci. Je
nemilé dohadování s lidmi, kteří
tuto zásadní věc neprovedli. Nejde
o zásah do soukromí, ale o přehled,
kde a kdo bude pálit, jelikož naše
obec je velice rozsáhlá a není možné
být hned všude.
Další činnost jednotky je pomoc při motocyklových závodech
v Rudnické rokli, kterých se účastníme pravidelně s pomocnou rukou při kropení tratě. Tato činnost
ukáže na připravenost a vytrvalost
techniky, výzbroje a hlavně na
výdrž lidí, protože tato činnost je
podobná jako při zásahu a trénovat
se musí.
V neposlední řadě nesmím opomenout na pozvání k spolupořádání branného dne v místní základní škole, kde

jsme mohli přidat
pomocnou ruku
při organizování
stanovišť. Moc děkujeme za pozvání
ke kuchaříkům, kde jsme pomohli
vedoucím a dětem připravit poslední
den kroužku, při kterém se předávaly
výuční listy.
A když se podívám dopředu, byl
bych rád, kdybychom mohli být
prospěšní našim obyvatelům při
odstraňování vos a sršní. Dalo by se
ještě hodně popisovat a psát o výjezdové jednotce JPOIII Rudník-Arnultovice, ale věřím, že příště bude
možnost pár řádků napsat, nebo ještě lépe – popsat, co se podařilo.
Petr Birtus
velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice
Rudnické Noviny | 2/2017

DIVI LIDI
Krásný den všem dobrým lidem! Především bychom rádi poděkovali příznivcům za podporu
v soutěži Tesco – My pomáháme,
vy rozhodujete. Projekt se umístil
na krásném druhém místě s počtem hlasů 12 318. I když to na
finanční odměnu nestačilo, odměnilo nás Tesco celodenním
workshopem na téma Základy pro
stabilitu neziskových organizací.
Projektem jsme se snažili ocenit
snahu dobrovolníků divých lidí
z tlupy za pomoc při akci rekonstrukci hřiště (za kostelem), které
proběhlo před rokem.
Nyní hřiště zdobí nové teepee,
které je úkrytem především v deštivém počasí a umožňuje pohodlné přenocování v letním období.
Vstup do teepee je umožněn všem,

jen prosíme o důkladné zavírání
při odchodu.
Ceníme si snahy dobrovolníků
i účastníků, kteří společně s námi
tvoří nové prostory a zážitky. Pokud i vás zajímají naše aktivity či
se chcete stát dobrovolníkem, sledujte nás na webových stránkách
(www.divilidi.cz) nebo na Fb/
divilidi.
Do léta přejeme všem sluncem
naplněnou pohodu a příjemně
strávených chvil nejen s rodinou,
ale i s kamarády.
Za celou tlupu Gabriela Bendová

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A POHÁR CAMS JEDNOTLIVCŮ

CROSS COUNTRY OPEN 2017
Dne 10. a 11. 6. 2017 rudnický
SMX Racing team pořádal již
počtvrté v historii „mistrovství
České republiky a pohár CAMS
jednotlivců v cross country
open 2017“. V rámci tohoto
mistrovského podniku se v sobotu jel hobby závod o „Pohár
Rudnické rokle“ a ve večerních
hodinách, při umělém osvětlení, se ti nejodvážnější jezdci
vrhli do strmého vrchu plného
překážek, aby bojovali o „Pohár
starosty obce Rudník“.
Celý víkend bylo ideální počasí,
a proto nebránilo nic tomu, aby
do Rudníku přijelo neskutečných
290 jezdců a několik stovek diváků. Trať byla hodně podobná té
z předchozího ročníku. Byla asi
o 700 m delší (dva nové úseky)
a v pasážích směrem k obci mnohem náročnější, protože místní hasiči, když kropí, tak kropí. Jezdci si
na trati zkusili jízdu v blátě, prachu, strmé výjezdy, prudké sjezdy,
techniku v lese, rychlost po louce,
překážky na extrému, kluzký beton v koupališti a ochutnali trochu
motokrosových prvků v Rudnické
rokli. Prostě cross country. Diváci si přišli na své jak na trati, tak
u stánku s občerstvením. Kdo
v sobotu vydržel na večerní show
v podání Honzy Baláše, Matěje
Kudely, Petra Hlubučka, Viléma
Hastíka a dalších 11 odvážných
borců, viděl opravdu ostré souboje
při jízdě do vrchu. Celý závodní
den uzavřel nádherný ohňostroj.
V neděli už nebylo tolik bláta,
protože pasáže, které se hodně nakropily v pátek, v sobotu už nebyRudnické Noviny | 2/2017

lo potřeba kropit. Čím dál náročnější však byla celá trať, protože se
po dvou závodních dnech hodně
rozbila, ale je to úkaz každého závodního víkendu. Vše se zdálo být
ideální, nebýt nešťastné chvíle půl
hodiny před koncem posledního
víkendového závodu MČR, kdy
Radim Nossek (SMX Racing team
Rudník) přijel do depa se zprávou,
že na trati je vážně zraněný jezdec.
Jednalo se o takřka místního Radima Pajera (Černý Důl), který ve
velké rychlosti narazil do stromu
a utrpěl vážná zranění dolní končetiny. Každý motoristický sport
je nebezpečný a bohužel občas přináší i tyto nešťastné situace. Když
už se však něco takového stane,
je potřeba udělat maximum pro
to, aby se zraněný jezdec ocitl co
nejrychleji v péči lékaře, což při 7
km dlouhém okruhu není vůbec
jednoduché. Proto je někdy nutná
pomoc ze strany závodníků. Touto
cestou bych chtěl velmi poděkovat
jezdcům Josefu Nitkovi a Radimu
Nosskovi za to, že přestali závodit
a okamžitě poskytli Radimu Pajerovi první pomoc. VELKÉ DÍKY!
Možná si každý z vás říká, že by to
měla být samozřejmost, pomoci
kamarádovi v nouzi, a jestli to tak
je, je vše v pořádku. Je potřeba se
dívat kolem sebe a uvědomit si, že
v této nepříjemné situaci se může
ocitnout každý z nás. Dále bych
chtěl poděkovat lékařské službě
pod vedením MUDr. Vladimíra Hadače za profesionální práci
a všem ostatním za ukázněné chování. Všichni chceme, aby se Radim Pajer vrátil co nejrychleji mezi
nás, a proto ti, Radime, přejeme

brzké uzdravení a moc držíme palce, ať vše dobře dopadne.
Závěrem bych chtěl poděkovat
Českomoravské asociaci motocyklového sportu (CAMS) za přízeň
a spolupořádání závodů. Velké dík
patří všem jezdců, fanouškům,
obci Rudník, sponzorům, hasičům
a lidem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu těchto super závodů.
Zároveň bych se jménem pořadatelů SMX Racing team Rudník
chtěl omluvit místním občanům
za hlučnější víkend.
Na všechny se těšíme v roce
2018.
Pavel Šmahel
SMX Racing team Rudník
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Údaje byly zpracovány na základě souhlasu
jmenovaných osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ
Rozálie Kročková
Daniela Volmanová
Amálie Škochová
Gabriela Mrázková
Vítáme tě na svět.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Jiří Šimůnek a Vladislava Dubská (foto č. 1)
Milan Dastich a Bronislava Vinčálková (foto č. 2)
David Fiedler a Zdeňka Felklová ( foto č. 3)
Jiří Jirásek a Martina Poláková (foto č. 4)
ÚMRTÍ
Věra Linková
Pavel Popelka
Adolf Hofman
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika
Dne 22. 4. 2017 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků...

Zleva: Ondřej Urban, Ellen Mejsnarová, Filip Rouč, Tereza Kalousková, Václav Bauer. Zleva: Markéta Machová, Barbora Hamáková, Jakub Link, Dominika Vráblíková.

... a další dne 20.06.2017. Šťastným rodičům blahopřejeme.

KALENDÁŘ

SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ

29.–30. 7. O pohár Rudnické rokle | SMX Racing team Rudník
| 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
Zleva: Vladimír Stuchlík, Daniela Volmanová, Radim Cerman, Gabriela Mrázková,
Benjamín Kaplan, Natálie Parasičová

Na začátku května oslavila své životní jubileum 95 let naše
nejstarší občanka paní Hana Brádlová. Blahopřejeme.

7. 10. Rudnickej vejšlap – 11. ročník | TJ-SKI Rudník | tradiční
turistický pochod

Děkujeme všem řemeslníkům, kteří se podíleli na rekonstrukci
naší koupelny. Luboš a Milana Sahánkovi

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 50. jednání rady obce
dne 30. 1. 2017

Výpis přijatých usnesení
z 51. jednání rady obce
dne 22. 2. 2017

RO schvaluje:
1a/50/2017 – nájemcem na
pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu č. p. 51, Rudník „přízemí – prostory vinárny“, byl
výběrovou komisí /radou vybrán
účastník Monika Voňková, Hertvíkovice 113, 541 01 Mladé Buky, IČ:
76109143.
Hlasování: 4-0-0
1b/50/2017 – pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 1747/2
o výměře 1.026 m2 a p. p. č.1760/2
o výměře 2.393 m2, vše v kat. území Javorník v Krkonoších, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31. 12. 2022, za 0,10 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 4-0-0
1c/50/2017 – pronájem bytu
č. 8 v Rudníku č. p. 414, na dobu určitou, do 31. 3. 2017, podmínkou
pro přidělení bytu je složení kauce
(dvouměsíční nájemné vč. plateb
za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4-0-0
1e/50/2017 –– cenu služby
pro rok 2017 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO,
dle OZV č. 1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad 515 Kč + DPH v zákonné výši
Využívání popelnic na komunální odpad (1 ks) 1.721 Kč + DPH v zákonné výši
Využívání kontejnerů na TO + 1 ks
popelnice na KO 2.236 Kč + DPH
v zákonné výši
Hlasování: 4-0-0
2a/50/2017 – darovací smlouvu mezi firmou MZ Liberec, a.s.,
a Základní a Mateřskou školou
Rudník, okres Trutnov. Předmětem
smlouvy je dar švédské bedny za
cenu 19.250 Kč.
Hlasování: 4-0-0
2c/50/2017 – dodavatelem
stolů a židlí na sál obecního úřadu firmu Nábytek Mikulec, Kolaříkova 1364, Valašské Meziříčí,
IČO: 75175011, za celkovou cenu
183.600 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
RO bere na vědomí:
2b/50/2017 – seznam vyřazeného majetku Základní a Mateřské
školy Rudník.
Hlasování: 4-0-0
RO neschválila:
1d/50/2017 – poskytnutí výpomoci až do výše 10.000 Kč seniorům trvale žijícím v obci Rudník
z důvodu přijetí do zařízení poskytujících péči a vyžadujících nevratnou kauci. Podmínkou vyplacení výpomoci je uvolnění obecního bytu.
Hlasování: 2-2-0
Návrh nebyl schválen

RO schvaluje:
1a/51/2017 – „Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti ,VO
Rudník – Bělidlo – směr pošta‘“
mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– Plačice, zastoupenou Ing. Lubomírem Kuchařem, ředitelem organizace, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1b/51/2017 – „Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
04/17/BVB/MS – VO Rudník –Bělidlo – směr pošta“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4 – Nusle, zastoupeným Ing. Markem Novotným, ředitelem správy
HK, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1c2/51/2017 – „Smlouvu
o právu k umístění a provedení
stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1d/51/2017 – dodatek č.
1 k pachtovní smlouvě č. NS023/2014 ze dne 23. 6. 2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1e/51/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p.
č. 523/1 díl „a“ o výměře 167 m2,
v kat. území Javorník v Krkonoších. Geometrickým plánem č. 25769/2016 byla z p. p. č. 523/1 oddělena část „a“ o výměře 167 m2, která je předmětem prodeje.
Hlasování: 4-0-0
1f/51/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p.
č. 523/1 díl „b“ o výměře 137 m2
a části pozemku p. p. č. 1782 díl „c“
o výměře 230 m2 v kat. území Javorník v Krkonoších. Geometrickým
plánem č. 257-69/2016 byla z p. p.
č. 523/1 oddělena část „b“ o výměře 137 m2 a z p. p. č. 1782 oddělena část „c“ o výměře 230 m2, které
jsou předmětem prodeje.
Hlasování: 4-0-0
1g/51/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p.
č. 725/1 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2, kat. území Javorník
v Krkonoších.
Hlasování: 4-0-0
1h/51/2017 – zveřejnění záměru směny pozemků části p. p. č.
866 díl „e“ o výměře 11 m2 a nově
vzniklé p. p. č. 866/2 o výměře 5
m2 za část p. p. č. 640/2 díl „d“

o výměře 53 m2, vše k. ú. Arnultovice, podle geometrického plánu č.
305-151/2016.
Hlasování: 5-0-0
1i/51/2017 – smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou II. etapy kanalizace č.
1003C17/54.
Hlasování: 5-0-0
1j/51/2017 – smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s rekonstrukcí sběrného dvora číslo
6DHM170060.
Hlasování: 5-0-0
2a/51/2017 – dotaci Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, IČ:
70889546, ve výši 34.435 Kč z rozpočtu obce Rudník na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování: 5-0-0
2b/51/2017 – veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, IČ: 70889546, ve výši 34.435 Kč
z rozpočtu obce Rudník na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování: 5-0-0
3a/51/2017 – Základní a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov, čerpání z rezervního fondu do
výše 100.000 Kč. Přehled o čerpání bude předloženo RO ke kontrole
v termínu 6/2017 a 12/2017.
Hlasování: 5-0-0
3b/51/2017 – Základní a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov,
čerpání z investičního fondu na nákup nového konvektomatu do školní jídelny ve výši 386.716 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3c/51/2017 – pro rok 2017
Základní a Mateřské škole Rudník, okres Trutnov, tyto sledované závazné ukazatele: 501/361
počítačové vybavení 45.000
Kč, 502/330 elektrická energie
400.000 Kč, 511/330 opravy a udržování 250.000 Kč, 518/373 praní 60.000 Kč.
Čerpání těchto závazných ukazatelů bude předloženo RO ke kontrole
v termínu 6/2017 a 12/2017.
Hlasování: 5-0-0
4/51/2017 – finanční dar ve
výši 20.000 Kč za vzornou reprezentaci obce.
Hlasování: 4-0-1
Výpis přijatých usnesení
z 52. jednání rady obce
dne 13. 3. 2017
RO schvaluje:
1a1/52/2017 – výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu – projektová dokumentace
k akci „Statické zajištění evangelic-

kého kostela v Rudníku“.
Hlasování: 5-0-0
1a2/52/2017 – seznam obeslaných firem k akci – projektová
dokumentace statického zajištění
evangelického kostela v Rudníku:
1) Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště
639, 541 02Trutnov
2) Ing. Jiří Starý, Malé náměstí
110/3, 500 03 Hradec Králové
3) Ing. Otto Vacek, Za Zelárnou
310/4, 503 41 Hradec Králové
Hlasování: 5-0-0
1b1/52/2017 – výzvu k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu
– „Oprava stávající ohradní zdi okolo
kostela sv. Martina v Javorníku“
Hlasování: 5-0-0
1b2/52/2017 – seznam obeslaných firem k akci – oprava stávající ohradní zdi okolo kostela sv.
Martina v Javorníku:
1) SB Kámen, Jan Brož, Karolíny Světlé 2139, Dvůr Králové nad
Labem
2) Bohuslav Man – kamenictví, Třešňová 1962, 508 01Hořice
v Podkrkonoší
3) Petr Koza – kamenictví, Machalova 1217, Hořice 508 01
Hlasování: 5-0-0
1c1/52/2017 – výzvu k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu „Oprava střešní krytiny na č. p.
32, KD v Arnultovicích“
Hlasování: 5-0-0
1c2/52/2017 – seznam obeslaných firem k akci „Oprava střešní krytiny na č. p., 32 KD v Arnultovicích“:
1) Josef Rudolf, Rudník 405, 543 72,
IČ: 60910453
2) Jiří Kopal, Arnultovice 75, 543 72,
IČ: 61216658
3) Vladimír Křička, Arnultovice 66,
543 72, IČ: 69872678
Hlasování: 5-0-0
1d1/52/2017 – výzvu k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace – ,Rudnická rokle‘ v k. ú. Rudník a komunikace na p. p. č. 1815/1 v k. ú. Rudník“
Hlasování: 5-0-0
1d2/52/2017 – seznam obeslaných firem pro akci Oprava komunikace – ,Rudnická rokle‘ v k.
ú. Rudník a komunikace na p. p. č.
1815/1 v k. ú. Rudník“:
1) U-STAV, s.r.o. Doubravice 77, 544
51 IČ: 27481956
2) LTM Vrchlabí s.r.o., Kunčice nad
Labem 117, 543 61, IČ: 45535388
3) REPARE Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, Trutnov 4, 541 02, IČ:
64824781
Hlasování: 5-0-0
2a/52/2017 – závěrečnou inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce Rudník
ke dni 31. 12. 2016.
Hlasování: 5-0-0
2b/52/2017 – vzdání se práva na pohledávku ve výši 17.776 Kč

(neuhrazené nájemné) + 312,90 Kč
(vyúčtování služeb), vzniklou z povinnosti uhradit nájemné a vyúčtování služeb (za rok 2011).
Hlasování: 5-0-0
2c/52/2017 – zveřejnění záměru směny 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.
Hlasování: 5-0-0
2d/52/2017 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5-0-0
2e/52/2017 – „Dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu pozemku ze dne
4. 12. 2008“ a pověřuje starostu
jeho podpisem.
Hlasování: 5-0-0
2f/52/2017 – „Dodatek č. 1
k pachtovní smlouvě NS-019/2016
ze dne 19. 12. 2016“ a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: 5-0-0
2g/52/2017 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. p. č. 424/1 – trvalý travní porost o výměře 248 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2h/52/2017 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.
p. č. 2347/5 – zahrada o výměře 54
m2, v kat. území Rudník.
Hlasování:5-0-0
2i/52/2017 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 1458/2
– ostatní plocha o výměře 227 m2,
v k. ú. Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 5-0-0
2j/52/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p.
č. 3062/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 300
m2 (celková výměra 2.345 m2), kat.
území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2k/52/2017 – zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č.
105/1 – travní porost o výměře cca
100 m2 (celková výměra 1.425 m2),
kat. území Arnultovice.
Hlasování: 5-0-0
2l/52/2017 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 3213 –
zahrada o výměře 117 m2, kat. území Rudník.
Hlasování: 5-0-0
2o/52/2017 – text výzvy Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu
č. p. 545, Rudník, „občerstvení na
fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“.
Hlasování: 5-0-0
2p2/52/2017 – cenové vyrovnání za zařizovací předměty v pro-
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storách WC v objektu č. p. 545,
Rudník, „občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“, ve výši
1.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
3a/52/2017 – dary neziskovým organizacím na rok 2017
ve výši:
Klub důchodců Avon 15.000 Kč,
Svaz Diabetiků ČR 2.000 Kč, Domov důchodců Lampertice 2.000
Kč, Sdružení zrakově postižených
Vrchlabí OO SONS 3.000 Kč, Oblastní charita Trutnov 10.000 Kč,
Oblastní charita Červený Kostelec 5.000 Kč, Domov pro seniory Pilníkov 3.000 Kč, Domov sv. Josefa Žireč 3.000 Kč, Martina Benecká 5.000 Kč, Služby Dolní Kalná 10.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
RO odkládá:
2n/52/2017 – projednání výpůjčky, jejímž předmětem je nebytový prostor v Rudníku, budova občanského vybavení č. p. 545, „občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“, na pozemku st. p. č.
636/3 v k. ú. Rudník, o celkové výměře 73,16 m2, vše v k. ú. a obci
Rudník, TJ Rudník, z. s., zastoupenému předsedou Richardem Divišem.
Hlasování: 5-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 53. jednání rady obce
dne 13. 3. 2017
RO schvaluje:
1a/53/2017 – Smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti „Autobusová zastávka Rudník, v k.ú. Rudník“
mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., se sídlem, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
– Plačice, zastoupenou Ing. Lubomírem Kuchařem, ředitelem organizace, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3-0-0
1b/53/2017 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.
p. č. 595/17 – zahrada o výměře
700 m2, v kat. území Rudník.
Hlasování: 3-0-0
1c/53/2017 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat)
pozemky p. p. č. 290 – travní porost o výměře 569 m2, p. p. č. 329/4
– travní porost o výměře 1.195 m2,
p. p. č. 329/5 – travní porost o výměře 1.159 m2, p. p. č. 381/1 – travní porost o výměře 6.115 m2a p. p.
č. 2210/1 – travní porost o výměře
1.343 m2, vše v kat. území Rudník.
Hlasování: 3-0-0
2a/53/2017 – dodavatelem
zakázky malého rozsahu s názvem:
„Projektová dokumentace statického zajištění evangelického kostela v Rudníku“ Ing. Jana Chaloupského s nabídkovou cenou 85.000
Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
2c/53/2017 – dodavatelem

zakázky malého rozsahu s názvem:
„Oprava střešní krytiny na č. p. 32
KD Arnultovice“ firmu Miroslav Zeman za nabídkovou cenu 176.639
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 Jiří Kopal s nabídkovou cenou
229.397 Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
1d/53/2017 – prodej části pozemku p. p. č. 523/1 díl „a“ o výměře 167 m2, v kat. území Javorník
v Krkonoších (geometrickým plánem č. 257-69/2016 byla z p. p. č.
523/1 oddělena část „a“ o výměře
167 m2, která je předmětem prodeje (12.525 Kč + 21 % DPH – ÚP SV
– plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP
+ kolek KN).
Hlasování: 3-0-0
1e/53/2017 – prodej části pozemku p. p. č. 523/1 díl „b“ o výměře 137 m2 a části pozemku p. p. č.
1782 díl „c“ o výměře 230 m2 v kat.
území Javorník v Krkonoších (geometrickým plánem č. 257-69/2016
byla z p. p. č. 523/1 oddělena část
„b“ o výměře 137 m2 a z p. p. č.
1782 oddělena část „c“ o výměře
230 m2 které jsou předmětem prodeje), (27.525 Kč + 21 % DPH – ÚP
SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP
+ kolek KN).
Hlasování: 3-0-0
1f/53/2017 – prodej části pozemku p. p. č. 725/1 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2, kat. území
Javorník v Krkonoších (bude upřesněno GP) (ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21 % DPH), ve
smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (náklady GP, kolek KN).
Hlasování: 3-0-0
1g/53/2017 – směnu pozemků části p. p. č. 866 díl „e“ o výměře 11 m2 a nově vzniklé p. p. č.
866/2 o výměře 5 m2 za část p. p.
č. 640/2 díl „d“ o výměře 53 m2,
vše k. ú. Arnultovice, dle geometrického plánu č. 305-151/2016. Doplatek 2.775 Kč (rozdíl 37 m2 – ÚP SV –
plochy smíšené obytné 75 Kč/m2)
uhradí obec Rudník manželům Voňkovým před podpisem smlouvy.
Hlasování: 3-0-0
2d/53/2017 – pro zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava komunikace
Rudnická rokle v k. ú. Rudník a ko-

munikace na p. p. č. 1815/1, k. ú.
Rudník“ schválit dodavatelem zakázky firmu: Stavební firma Maloch
za nabídkovou cenu 661.533,64 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 LTM Krkonoše s.r.o. s nabídkovou cenou 876.857,19 Kč bez
DPH, popřípadě ze stejných důvodů s uchazečem, který se umístil
jako třetí v pořadí, firmou U-stav ck
s.r.o. s nabídkovou cenou 905.266
Kč bez DPH.
Hlasování: 4-0-0
Výpis přijatých usnesení
z 54. jednání rady obce
dne 12. 4. 2017
RO schvaluje:
1a/54/2017 – pronájem bytu č.
13 v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou do 31. 7. 2017, podmínkou pro
předání klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb
za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 3-0-0
1c/54/2017 – „Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících číslo smlouvy: 4000207669
– Výstavba nové autobusové zastávky, v k. ú. Rudník“ mezi GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, zastoupenou Radomilem Tauchmanem, technikem
připojování a rozvoje PZ-Čechy východ, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1d/54/2017 – „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo smlouvy 88000863315/1/BVB/P – Přeložka STL plynovodu PE D 63 – Autobusová zastávka Rudník, č. stavby
8800086315“ mezi GasNet, s.r.o. ,se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400
01 Ústí nad Labem, zastoupenou na
základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
zastoupenou Radomilem Tauchmanem, technikem připojování a rozvoje PZ-Čechy východ, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1e/54/2017 – „Smlouvu o právu provést stavbu a souhlas se
stavbou – oplocení u RD č. p. 29
v Arnultovicích“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4-0-0

1f/54/2017 – „Dodatek č. 1 ke
smlouvě o právu k umístění a provedení stavby“ a pověřuje starostu
jeho podpisem.
Hlasování: 4-0-0
1g/54/2017 – výpůjčku, jejímž předmětem je nebytový prostor v Rudníku, budova občanského
vybavení č. p. 545 „občerstvení na
fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“,
na pozemku st. p. č. 636/3 v k. ú.
Rudník, o celkové výměře 73,16 m2,
vše v k. ú. a obci Rudník, TJ Rudník
z.s., zastoupenému předsedou Richardem Divišem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 4-0-0
1h/54/2017 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.
p. č. 636/3 – ostatní plocha o výměře 27 m2 (celková výměra 17.384
m2), kat. území Rudník.
Hlasování: 4-0-0
1j/54/2017 – pronajmout/propachtovat část pozemku p. p. č.
424/1 – trvalý travní porost o výměře 248 m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 4-0-0
1k/54/2017 – pronajmout/
propachtovat část pozemku p. p.
č. 2347/5 – zahrada o výměře 54
m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu usnesení RO č. 2h/43/08 ze
dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 4-0-0
1o/54/2017 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat) pozemky p. p. č. 2391/1 – travní porost
o výměře 1.394 m2, p. p. č. 2392/1
– travní porost o výměře 1.218 m2,
p. p. č. 2392/2 – travní porost o výměře 732 m2, p. p. č. 2392/3 – ostat.
plocha o výměře 1.601 m2 a p. p.
č. 2440/1 – travní porost o výměře 1.823 m2, vše v kat. území Rudník,
a p. p. č. 251/1 – travní porost o výměře 4.901 m2 a p. p. č. 370/12 –
travní porost o výměře 1.033 m2, vše
v kat.území Javorník v Krkonoších.
Hlasování: 3-0-1
1p/54/2017 – odpisový plán
dlouhodobého majetku na rok 2017
v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
2a/54/2017 – následující postup při zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek
a případného rozšíření hlavního kanalizačního řadu z důvodu připojení objektu. Obec na vlastní náklady objedná a uhradí kompletní projektovou dokumentaci kanalizační přípojky pro odkanalizování objektů ve vlastnictví fyzické osoby
a zajistí vydání příslušného povolení, a to v období do výběru zhotovitele akce kanalizace Rudník. Náklady s vlastní realizací nesou vlastníci odkanalizovaných objektů.
Hlasování: 4-0-0

3a/54/2017 – odpisový plán
na elektrický konvektomat dle
předloženého návrhu s dobou použitelnosti 10 let a částkou ročního
odpisu 21.490 Kč.
Hlasování: 4-0-0
3b/54/2017 – ZŠ/MŠ Rudník odpisový plán dlouhodobého
majetku na rok 2017 v předloženém znění.
Hlasování: 4-0-0
RO doporučuje ZO:
1i1/54/2017 – 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: 4-0-0
1i2/54/2017 – majetkoprávní vyrovnání tj. koupě pozemků za
účelem narovnání obecní komunikace: ze st. parcely číslo 65/2 díl
„a“ o výměře 36 m2 a z pozemkové
parcely číslo 173/1 díl „b“ o výměře 259 m2. Cena za pozemek 22.125
Kč (75 Kč /m2 – ÚP SV – plochy
smíšené obytné).
Hlasování: 4-0-0
1l/54/2017 – 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: 4-0-0
1m/54/2017 – prodej části
pozemku p. p. č. 3062/1 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 300 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: 4-0-0
1n/54/2017 – 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: 4-0-0
RO stanovuje:
4a/54/2017 – z mimořádných důvodů den 13. 4. 2017 jako den, kdy
může být proveden svatební obřad.
Obřadní místo v Rudníku č. p. 402,
obřadní hodiny od 14 do 16 hodin.
Hlasování: 4-0-0
Pro RN připravila Kamila Vejdělková
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