2/2021

ČERVEN 2021

Rudnické
noviny

TÉMA

:

ÚZEM
NÍ
PLÁN
STR. 6

–7

Zásady postupu při pořizování změny územního plánu 3
Kam s použitými pneumatikami 4 Zpráva o činnosti MAS Krkonoše 5
Janovická stezka 9 Dětský den U Křížku 9 Distanční vs. prezenční výuka 10
Návrat mistrovského motokrosu do Rudnické rokle 15

RADNICE

Slovo starosty

V

ážení přátelé,
opět za vámi
přicházíme
s novým číslem
Rudnických novin.
Pomalu se dostáváme za půlku letošního roku. Ta právě
uplynulá byla ještě stále ve znamení
celosvětové pandemie koronaviru.
V současné době se situace o mnoho
zlepšila a snad již vede k brzkému
úplnému normálu. Moc bychom si
to všichni přáli. Během letošní druhé
poloviny roku bychom měli zahájit
práce na stavbě nového sběrného
dvora. Nový dvůr, respektive sběrné místo, vyroste na místě starého
dosluhujícího dvora před obecním
úřadem. Další akcí, která by se měla
během léta rozjet stavba nového
chodníku od pošty pod školu. Stavbu
chodníku vysoutěžila firma M-Silnice
a.s. za 5,1 mil. Kč. V současné chvíli
čekáme na vyjádření Státního fondu
dopravní infrastruktury, zda nám
poskytne dotaci. Pokud náhodou
neuspějeme, budeme chodník realizovat z vlastních zdrojů. Další úsek
chodníku ke škole je zřejmě v nedohlednu, jelikož se přes šest let trvající
jednání s některými majiteli okolních pozemků vrací opět na začátek.
O tomto problému se zřejmě dočtete
buď v těchto, nebo příštích RN. Připravujeme i studii řešící bezpečnost
pohybu chodců a hlavně dětí jezdících autobusem do školy od pivovaru.
Začali jsme pracovat i na první změně
územního plánu obce. Naším cílem
je získat, respektive změnit využití
pozemků pro možnost stavby domů
pro trvalé bydlení. V současné chvíli
nemá obec mnoho pozemků vhodných pro stavby rodinných domů.
Změnou územního plánu bychom
mohli nabídnout několik stavebních
parcel potenciálním zájemcům o bydlení v Rudníku. Připravujeme i nový
strategický plán obce na dalších 10
let. Zatím ještě nemáme úplně jasno,
jakým způsobem vznikne. Jasné je,
že strategický plán by měl vzniknout
z podnětů od občanů, ať už trvale
žijících v Rudníku, nebo chalupářů.
Ten náš stávající, který je platný do
roku 2022, vzešel z veřejné debaty,
která se konala v roce 2011 na naší
škole. Spousta naplánovaných věcí
se realizovala, ale i velká spousta se
z nejrůznějších důvodů nerealizovala.
O konečné podobě vzniku strategického plánu vás budu informovat. Blíží se léto a s ním doufejme i pořádání
různých kulturních a sportovních
akcí. Na letní sezonu opět počítáme
i se sérií letních kin. Tak snad nám to
pandemická situace v ČR dovolí.
Vážení občané, moc vám všem přeji příjemné letní dny.
Aleš Maloch, starosta
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Plánované, probíhající, ukončené
investiční akce a opravy
Navýšení parkovacích míst pro vozidla
u č. p. 56 – pošta a u č. p. 75 – domov
s pečovatelskou službou

vzhlednost prostranství okolo DPS, ale
také jej v nočních hodinách nasvítí lépe
než ty současné.

Stejně jako i v jiných lokalitách naší
obce nás i u těchto nemovitostí trápí
nedostatek parkovacích míst pro občany nebo i zaměstnance. U č. p. 56 se
naskytla možnost řešení po napojení tohoto objektu na kanalizaci a následným
zrušením septiku, jenž pro tuto budovu
sloužil. Několik parkovacích míst by tedy
mělo vzniknout právě v tomto prostoru.
Ten je ale bohužel z velké části omezen již
uloženými sítěmi v tomto pozemku. U č.

Havárie kanalizace uvnitř areálu ZŠ

p. 75 došlo k volbě místa mezi objektem
a hlavní silnicí, kde bude zabrána část nevyužité zelené plochy. I zde je menší konflikt se sítěmi, ale věřím, že i zde najdeme
nějaký funkční kompromis. V obou případech bude realizace spočívat v zemních
pracích, vytvoření kamenného podkladu
a následné instalace plastových zatravňovacích dlaždic s dostatečnou nosností
a určených pro toto využití. Celkový odhad nákladů po poptávkovém řízení obou
ploch je cca 400 tisíc Kč. K dnešnímu dni
došlo k vytyčení všech sítí na dotčených
pozemcích a zemní práce by dle smlouvy
začaly v první polovině června.
Rekonstrukce veřejného osvětlení u č. p. 75
– domov s pečovatelskou službou
Při tvorbě rozpočtu na letošní rok jsme
do investičních akcí zařadili rekonstrukci
veřejného osvětlení u této nemovitosti.
Bylo tomu tak nejen z důvodu bezpečnosti, funkčnosti, ale zároveň současné
lampy kazí dojem oproti nainstalovaným
na již dokončeném mostě a jeho okolí.
Vzhled nových svítidel bude s nimi téměř
totožný, počty ani umístění lamp jsme po
několika konzultacích neměnili. Odhad
celkových nákladů do rozpočtu cca 200
tisíc Kč nám potvrdilo také poptávkové
řízení. Nyní (koncem května) je podepsána smlouva o dílo a nové stožáry a svítidla jsou již objednány u výrobce. Samotná
realizace by měla být hotova s ohledem
na termíny dodání potřebného materiálu do konce července. Věřím, že tyto stožáry s lampami budou mít vliv nejen na

Koncem měsíce dubna nám vznikl
nemalý problém na venkovní splaškové kanalizaci uvnitř areálu ZŠ a MŠ, při
němž vzhledem ke stáří došlo na několika místech k jejímu zřícení a následnému
ucpání. Tím byl významně ohrožen chod
školy, protože na celém prvním stupni
a obou odděleních MŠ by nebylo možné
sociální zařízení používat. Po kamerových prohlídkách tohoto původního vedení se bohužel potvrdily naše nejhorší
obavy a bezodkladná nutnost řešit jej novým. Jelikož vzniklá situace byla havarijního charakteru, ihned po poptávkovém
řízení a podpisu smlouvy o dílo nastoupil
zhotovitel. Zemní práce a výkopové práce
místy až v třímetrové hloubce byly o to
složitější, že počasí nepřálo a hatilo jak
harmonogram prací, tak stabilitu výkopů. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly na 200 tisíc Kč a rád bych touto
cestou chtěl poděkovat firmě Thermona
Krkonoše s.r.o. za schopnost tuto akci tak
rychle, prioritně zrealizovat a také personálu ZŠ a MŠ za organizační výpomoc.
Realizace zahradnických prací u ZŠ
Jedním z požadavků vedení základní
školy do rozpočtu na rok 2021 bylo pokračování zahradnických prací v jejich
areálu. Po loňské etapě břehu rozběhové
dráhy a doskočiště jsou tedy v plánu:
a) Problematický břeh za tělocvičnou pod
víceúčelovým hřištěm. Zde po konzultaci a několika variantách návrhů byl
zpracován rozpočet pro výběr zhotovitele. Nyní koncem května je zájmový
prostor ohraničen dřevěnými prvky
a zespodu ukotvené fólie je v otvorech
již vysázena spousta keříků a kytiček.
Na našem úřadu je nyní dodat dostatečné množství štěpky, aby došlo k finální úpravě. Myslím, že tento nový stav
bude hezčí, ale s ohledem na strmost
také méně náročný na údržbu.
b) Břeh u mateřské školy pod dětským
hřištěm. Zde byla prozatím realizace
posunuta z důvodu opravy kanalizace,
o které jsem se v předchozím textu zmínil. Požadavky na tuto plochu ohledně
vzhledu, funkčnosti byly vedením školy konzultovány se zhotovitelem a je již
domluven harmonogram prací. Věřím,
že se nám je podaří během prázdnin
dokončit a rodiče s dětmi se na výsledek mohou těšit začátkem nového
školního roku.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský
technik MO

Rudnické noviny | 2/2021

www.rudnik.cz

Zásady postupu při pořizování změny
územního plánu č. 1 obce Rudník
1. Změnu územního plánu
lze pořídit na základě:
– podnětu zastupitelstva
– návrhu orgánu veřejné
správy
– návrhu právnické či fyzické
osoby, která má vlastnická
práva k pozemku nebo
stavbě na dotčeném území
– návrhu investora
Na pořízení a vydání změny
územního plánu není právní
nárok, o pořízení/vydání změny územního plánu rozhoduje
zastupitelstvo obce. I v případě
splnění všech předepsaných náležitostí žádosti o změnu územního plánu je na zastupitelstvu
obce, aby návrh posoudilo
a rozhodlo o vhodnosti žádosti,
a tedy zařazení žádosti do procesu změny územního plánu.
2. Náležitosti návrhu
na změnu územního plánu
Návrh na změnu územního plánu může navrhovatel
doručit obci Rudník prostřednictvím datové schránky, korespondenčně nebo osobně na
podatelnu obce. Vlastní návrh/
žádost na změnu musí splňovat
níže specifikované náležitosti
a musí být vyhotoven/a ve vzorovém formuláři. Žádosti, které
nesplní tuto podmínku, budou
ze zpracování územního plánu
vyloučeny. Na jedné žádosti
může žadatel uvést více pozemků, které spolu sousedí a u kterých je žádána shodná změna.
Náležitosti žádosti:
– Identifikační údaje žadatele
včetně uvedení vlastnických
práv k pozemku/stavbě
– Identifikační údaje pozemků určených ke změně
– Údaje o současném využití
ploch a navrhované změně
– Důvody pro pořízení změny
územního plánu
– Situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením rozsahu navrhované změny v přiměřeném
měřítku
3. Harmonogram změny
územního plánu
– Předložení žádosti o změnu územního plánu od 1. 6.
2021 do 31. 7. 2021
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– Projednání žádosti na zastupitelstvu 9/2021
– Zpracování změny územního plánu 9/2021 – 7/2024
4. Náklady na změnu
územního plánu
1. Za každou přijatou žádost
na změnu územního plánu
je stanoven poplatek 3000
Kč. Tuto pevnou částku je
žadatel povinen uhradit do
14 kalendářních dní od podání žádosti. V případě, že
návrh na změnu nebude zařazen na základě rozhodnutí
zastupitelstva do zpracování územního plánu, nikoliv
však z důvodu odmítnutí ze
strany dotčených orgánů,
bude tato částka vrácena do
14 dní od vydání rozhodnutí.
2. Podíl žadatele na celkových
nákladech spojených se
změnou územního plánu
a. Celkové náklady spojené se
změnou územního plánu
představují součet nákladů
spojených s administrací
změny (náklady pořizovatele) a realizací změny (náklady zpracovatele, náklady
spojené s vyjádřením ke
změně dílčích institucí na
základě požadavků státní
správy). Tyto náklady budou
ponížené o součet uhrazených pevných částek.
b. Pokud v průběhu zpracování územního plánu
vznese některý z orgánů
státní zprávy požadavek
na studii / posouzení vlivu, který je vyvolán žádostní právnické osoby
a není/nebyl by vyžadován
v případě ostatních žádostí řešených v rámci územního plánu, ponese náklad
za tuto studii / posouzení
vlivu žadatel, který tento
požadavek vyvolal. Bude-li
takovýchto žádostí právnických osob více, bude
náklad rozložen podílově
počtem žádostí.
c. Obec Rudník za účelem
podpory rozvoje obce
uhradí ½ všech nákladů spojených se změnou
územního plánu s výjimkou nákladu, který je popsán v bodě b.
d. Z celkových nákladů po
odečtení podílu obce (bod
c) bude stanovena výše ná-

kladů připadající na 1 m2
plochy změny územního
plánu, a to poměrem této
částky a všech ploch, které
byly na základě rozhodnutí
zastupitelstva zařazeny do
změny územního plánu.
e. Podíl nákladů navrhovatele je následně získán vynásobením plochy žádosti
a nákladů na m2. V případě více žádostí jednoho
žadatele je každá žádost
oceněna samostatně.
S každým navrhovatelem,
jehož žádost byla na základě
rozhodnutí zastupitelstva zařazena do zpracování změny
územního plánu, bude do 14
dní od rozhodnutí uzavřena
smlouva o úhradě nákladů
spojených s pořízením změny
územního plánu, a to pro každou žádost samostatně. Pokud
nebude smlouva uzavřena ve
stanoveném termínu, bude žádost vyloučena ze zpracování
změny územního plánu.

ÚZE
M
PLÁ NÍ
N

Způsob úhrady nákladů
ze strany navrhovatele
1. Pevná část nákladů spojená
s předložením žádosti musí
být uhrazena nejdéle do 14
kalendářních dní od podání
žádosti.
2. Podíl nákladů navrhovatele
na základě plochy žádosti
bude stanoven po ukončení změny územního plánu
a fakturován v souladu se
smluvními
podmínkami.
V případě neuhrazení příslušného podílu nákladů na
zpracování územního plánu
bude obec Rudník vymáhat
nezaplacenou částku jako
pohledávku.
3. Výjimky z alokace nákladů
na navrhovatele schvaluje
zastupitelstvo obce Rudník.
Jan Teplý

Územnímu plánu je věnováno hlavní téma
těchto Rudnických novin – viz str. 6–7 →
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Kanalizace Rudník
V loňském roce bylo na
novou kanalizaci připojeno 80 % projektovaných
nemovitostí. V letošním
roce, přes nepřízeň počasí,
již přibývají další připojované nemovitosti, např.
větší zdroj odpadních vod
– MZ Liberec – a cca 10
dalších rodinných domků.
V Terezíně v minulém roce
nebylo možné na novou kanalizaci připojit panelák č. p. 435–
437. Byl vypracován projekt na
prodloužení kanalizační stoky
nad panelák pro připojení. Projekt současně řeší rekonstrukci
vodovodního řadu u paneláku,
kde časté poruchy zvyšovaly náklady na zásobování vodou.
Je požádáno o stavební povolení a na akci je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Vybraný zhotovitel provede práce
během školních prázdnin. Poté
dojde ke zrušení centrálního

septiku v Terezíně a propojení
kanalizace přímo do vodoteče.
Od toho okamžiku bude stará
kanalizace sloužit jako dešťová
a veškeré objekty musí být přepojeny na novou kanalizaci.
Nová kanalizace odvádí
vodu na čistírnu do Hostinného gravitačně. Na místech, kde
kanalizace překonává vodoteč
Čistá, musí být splaškové vody
přečerpávány. Čerpací stanice
jsou osazeny výkonnými čerpadly, přesto mnohdy nezvládnou věci, které do kanalizace
nepatří. Dochází tak k vyššímu
opotřebení čerpadel, a v horším případě i k jejich ucpání
a poruše. Provozovatel znovu
prosí všechny obyvatele, aby
do kanalizace nevhazovali
dětské pleny, vložky, vlhčené
ubrousky, hadry apod. Děkujeme za pochopení.
František Čejka

Bioodpad

DO TĚCHTO KONTEJNERŮ
MŮŽETE DÁVAT:

Již několik let slouží v Rudníku k odkládání bioodpadu velkoobjemový kontejner, umístěný za SD. Při rozloze naší obce
je tento rozsah nedostatečný,
a to se projevuje odkládáním
bioodpadu mimo určená místa
v přírodě anebo do popelnic na
KO. Hromada bioodpadu u potoka vytváří základ pro černé
skládky a jeho přítomnost
v popelnici na KO způsobí, že
nebude vyvezena.
K řešení tohoto nežádoucího stavu budou po obci rozmístěny menší kontejnery,
a to zejména v lokalitách s bytovými domy a zahrádkářskými koloniemi.
Kontejnery budete moci využívat od května do listopadu
a budou průběžně vyváženy.

–
–
–
–
–
–

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ:

–
–
–

1) Kolonky
2) Fotbalové hřiště
u workoutového hřiště
3) Terezín – asfaltové hřiště
4) Lázně Fořt
5) Janovice u hnízda na TO
Pokud se tento způsob likvidace bioodpadu osvědčí, pokusíme se pro příští rok zajistit
více kontejnerů i pro další části
obce.
Ivana Svobodová

–
–
–
–

trávu a plevel,
listí a drcené větve,
seno a 	slámu,
zeminu z květin,
hobliny a piliny,
zbytky pečiva, obilovin, vajec,
košťály a zbytky zeleniny,
padané ovoce,
slupky z ovoce,
kávový a čajový odpad,
včetně papírových filtrů.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
SEM NEPATŘÍ:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

obaly od potravin,
plasty,
pleny,
maso a kosti,
oleje a tuky,
tekuté a silně mastné potraviny,
uhynulá zvířata,
kočkolit,
biologicky nerozložitelné
odpady,
uhelný popel,
smetky z ulic,
sáčky z vysavače,
cigaretové oharky.

Prosíme o důkladné dodržování těchto zásad, není
v našich silách tento odpad
ještě třídit a kontaminovaný odpad od nás kompostárna neodebere!!!

Kam s použitými
pneumatikami

UPOZORNĚNÍ
V měsíci srpnu bude zahájena přestavba sběrného dvora.
Z tohoto důvodu bude provizorně přemístěn na plochu za
č.p. 308 (u Mediky). Bude zde kontejner na nebezpečný
a velkoobjemový odpad, bioodpad a klece na drobný
elektroodpad. S ohledem na menší prostor vás žádáme,
abyste předem plánované vyklízecí akce provedli již v červenci.
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Použité a nepotřebné pneumatiky můžete odevzdat do
sběrného dvora v Hostinném,
kde bylo nově zřízeno veřejné
místo zpětného odběru pneumatik. Dle nového zákona č.
542/2020 Sb. v obci Rudník takové místo zřídit nelze.
Na sběrném dvoře v Hostinném budou přijímány pneumatiky bez vazby na koupi nového výrobku, bez ohledu na
značku a velikost a bez nároku
na úplatu.
Pneumatiky musí být čisté,
bez disku nebo dalších odpadních příměsí a musí je odevzdat pouze koncový uživatel.
Konečným uživatelem je každá fyzická či právnická osoba,
jíž vznikly odpadní pneumatiky v důsledku užívání těchto
výrobků pro svoji potřebu.

Pneumatiky mohou být obsluhou sběrného dvora odmítnuty v případě, že množství
pneumatik přesahuje kapacitu
místa zpětného odběru.
Ivana Svobodová
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www.maskrkonose.cz

Zpráva o činnosti MAS Krkonoše
V současné chvíli vrcholí přípravy Koncepční části Strategie
komunitně vedeného místního
rozvoje. Podklady pro přípravu
strategie CLLD sbíráme v území průběžně a vycházíme ze
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. V létě roku 2020
jsme využili situace rozvolnění
epidemiologických
opatření
a zorganizovali akci, Veřejné
projednání potřeb, kde jsme
definovali vizi rozvoje území
Místní akční skupiny Krkonoše
a její strategický rámec.

CO JE PRO VÁŠ ŽIVOT V OBCI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? (Počet vyplnění: 55)

VIZE: „V Krkonoších
jsme doma, přiďte pobejt.“
Krkonoše jsou atraktivním
regionem pro všechny generace
místních obyvatel, kteří překonávají bariéry historického vývoje území a mají silnou vazbu
k území. Funguje zde bohatý
spolkový život a semknutá komunita. Jsou využívána chytrá
řešení, je zde konkurenceschopné a diverzifikované hospodářství. Krkonoše jsou atraktivním
regionem pro turisty, kteří využívají šetrné formy cestovního
ruchu. Obyvatelé i návštěvníci
se radují ze zachovaných přírodních a kulturních hodnot
při zachování udržitelného rozvoje regionu.
Zároveň jsme připravili dotazníková šetření pro různé
cílové skupiny a individuální
projednání se starosty. Reporty dotazníkových šetření za
jednotlivé obce byly odeslány
patřičným starostům. Návrh
koncepční části byl veřejně
projednán se sektorem podnikání, s veřejným sektorem a se
sektorem neziskovým. Vzniklé
připomínky byly zapracovány.
Koncepční část Strategie bude
předložena ke schválení Členské schůzi 14.6.2021. Po jejím
schválení Vám blíže představíme analýzu problémů a potřeb
včetně strategického rámce
rozvoje na další období.

Odpověď

%

základní občanská vybavenost obce*

61,82%

34

hezké prostředí a celkový vzhled veřejných prostranství v obci

67,27%

37

kvalitní komunitní život v obci**

49,09%

27

bezpečnost v obci***

72,73%

40

dostupnost primární zdravotní péče****

41,82%

23

dostupnost kvalitního vzdělání*****

29,09%

16

dostupnost chytrých technologií (vysokroychlostní internet, e-úřad apod)

32,73%

18

kulturní akce******

43,64%

24

jiné (napište)*******

9,09%

5

veřejně přístupná sportoviště, prostor pro děti a mládež, kteří nejsou organizování v žádném
kroužku či nějaké členské organizaci, fungující sociální služby pro rodiny ohrožené soc
vyloučením, ekologické aktivity a provozy obce

1,82%

1

Klid, příroda a malá vzdálenost od většího města.

1,82%

1

informovanost hlavně seniorů, jinak než pomocí technologií fungujících pomocí internetu

1,82%

1

spokojenost občanů

1,82%

1

JAK BYSTE OHODNOTILI NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI VE VAŠÍ OBCI. (Jedna * je nejnižší ohodnocení)
Odpověď

*

vzhled obce a okolí

**

***

****

*****

Průměr

0% (0)

7.27% (4)

32.73% (18)

34.55% (19)

25.45% (14)

3.78

úroveň občanské vybavenosti

3.64% (2)

10.91% (6)

29.09% (16)

41.82% (23)

14.55% (8)

3.53

úroveň dopravní dostupnosti

1.82% (1)

7.27% (4)

27.27% (15)

29.09% (16)

34.55% (19)

3.87

úroveň vzdělávání

9.09% (5)

10.91% (6)

27.27% (15)

27.27% (15)

25.45% (14)

3.49

úroveň komunikace obec-občan

9.09% (5)

18.18% (10)

14.55% (8)

27.27% (15)

30.91% (17)

3.53

úroveň bezpečnosti dopravy

27.27% (15)

29.09% (16)

29.09% (16)

12.73% (7)

1.82% (1)

2.33

kvalita primární zdravotní péče

34.55% (19)

9.09% (5)

29.09% (16)

12.73% (7)

14.55% (8)

2.64

kvalita sociálních služeb

16.36% (9)

16.36% (9)

25.45% (14)

18.18% (10)

23.64% (13)

3.16

dostupnost a rychlost
internetového připojení

14.55% (8)

18.18% (10)

27.27% (15)

25.45% (14)

14.55% (8)

3.07

V ČEM VIDÍTE PŘEDNOSTI NAŠÍ OBCE?
Poloha obce / Klidné části obce / Hodně zeleně / Kulturní život a podpora kultury ze
strany vedení obce / Ochota investovat do opatření, která zlepší kvalitu života v obci
nebo bezpečnost / Zlepšující se vzhled veřejných prostranství / Krásná a kvalitní základní škola / Skvěle fungující hasičská jednotka / Komunitní život...
Možná pro Vás bude zajímavé,
podívat se na report z dotazníků
na téma občanská vybavenost,
kde jsme pro Vás vyfiltrovali

odpovědi rudnických obyvatel.
Z Rudníku se sešlo 55 odpovědí.
V úvodu dotazníku měli respondenti odpovědět na základní

V ČEM VIDÍTE NEJVĚTŠÍ NEDOSTATEKY V NAŠÍ OBCI?
Nebezpečí pro chodce – chybějící chodníky / Chybějící Cyklostezky / Špatná
cesta na Bolkov / Neexistuje veřejně přístupné hřiště na sportování / Komunikace
- Informace z obecního úřadů se nedostanou k občanům, kteří nemají Facebook,
chytrý telefon...atd...veřejný rozhlas se nevyužívá / Nekoncepčnost projektů
a investic / Nedostatek vyžití pro děti a dospívající mládež / Neexistence
sociálního bydlení...
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Odpovědí

informace o nich samotných.
Zajímali nás genderové informace, věková kategorie, vzdělání
a ekonomická aktivita. Nejvíce respondentů z Rudníku spadlo do
věkových hranic 31- 40 let a 41-50
let. V 67 % odpovídaly ženy, v 33
% muži. Co se týče vzdělanostní
struktury respondentů, nejvíce
z nich uvedlo nejvyšší dosažené
vzdělání úplné středoškolské
s maturitou či výučním listem
a vysokoškolské vzdělání. Většina
respondentů rovněž uvedla, že
jsou v zaměstnaneckém poměru
či podniká.
Kateřina Fejglová
projektová manažerka PRV

5

TÉMA

Územní plán
Územní plán je součástí územně plánovací
dokumentace a vydává se
pro území obce. Musí být
v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, tedy se zásadami územního rozvoje,
které se vydávají na úrovni
Královéhradeckého kraje,
a s politikou územního
rozvoje, která se vydává
pro území celé republiky.

Územní plán se vydává ve
formě opatření obecné povahy, tedy smíšeného správního
aktu, který stojí mezi obecně
závazným právním předpisem
a individuálním rozhodnutím.
V případě územního plánu se
totiž jedná o akt, který má sice
konkrétně vymezený předmět
(regulaci území obce), nicméně směřuje vůči neurčitému
počtu adresátů. Obsah územního plánu je následně závaz-

ný pro rozhodování v území,
především v rámci územního
řízení. V území regulovaném
územním plánem tak například nemůže být umístěna
taková stavba, která by byla
v rozporu s podmínkami stanovenými územním plánem.
Územní plán dále stanovuje
podmínky pro využití ploch.
Územní plán určuje, jaké využití konkrétního území je
nepřípustné, jaké je naopak

přípustné, případně za jakých
podmínek. Rovněž může stanovit například výškovou či
plošnou regulaci zástavby,
její charakter a strukturu. Po
stránce formální je územní
plán tvořen výrokovou částí a odůvodněním. Výroková část územního plánu se
skládá z textové části, která
obsahuje samotné vymezení
jednotlivých ploch a koridorů
a podmínky pro jejich využití,

Územní plán obsahuje zejména
základní koncepci rozvoje
území obce a jeho plošného
a prostorového uspořádání.
Vymezuje především zastavěné území, a dále plochy
a koridory, zejména:
– plochy bydlení – v bytových
domech (BH),
– plochy smíšené obytné –
venkovské (SV),
– plochy rekreace – plochy
staveb pro rodinnou rekreaci (RI),
– plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ),
– plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
(OV),
– plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá
a střední (OM),
– plochy občanského
vybavení – tělovýchovná
a sportovní zařízení (OS),
– plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH),
– plochy výroby a skladování
– lehký průmysl (VL),
– plochy výroby a skladování
– zemědělská výroba (VZ),
– plochy smíšené výrobní
(VS),
– plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),
– plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),
– plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby
a zařízení pro nakládání
s odpady (TO),
– plochy veřejných prostranství (PV),
– plochy zeleně – přírodního
charakteru (ZP),
– plochy vodní a vodohospodářské (W),
– plochy zemědělské (NZ),
– plochy lesní (NL),
– plochy smíšené nezastaveného území – přírodní
(NSp),
– plochy smíšené nezastaveného území – přírodní
a sportovní (NSps).
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a z grafické části, která pozůstává z jednotlivých výkresů
zobrazujících regulaci území.
Textová a grafická část územního plánu musí být ve vzájemném souladu. V případě rozporu mezi těmito částmi by totiž
nebylo zřejmé, k jakému účelu
je pozemek z hlediska územního plánování určen, což by
mohlo vést ke zrušení územního plánu nebo jeho části.
Důležitou součástí územního plánu je i jeho odůvodnění,
které se rovněž skládá z textové a grafické části. Odůvodnění
musí obsahovat, podobně jako
je tomu u odůvodnění individuálního rozhodnutí, důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní
orgán řídil při jejich hodnocení
a při výkladu právních předpisů. Nedostatek rozhodovacích
důvodů by mohl způsobit nepřezkoumatelnost územního
plánu, což by mohlo být důvodem pro jeho zrušení soudem.
FUNKCE ÚZEMNÍHO PLÁNU
ÚP slouží jako nástroj realizace místních záměrů, řeší
otázky územního rozvoje dané
obce s přihlédnutím ke stavu, podmínkám a možnostem
území a jeho prostřednictvím
obec určuje plošné a prostorové uspořádání svého území.
Pomocí ÚP dochází k určení
zastavěného území, vymezení
ploch a koridorů a stanovení
podmínek pro využití těchto
ploch a koridorů, kterými jsou
například zastavitelné plochy
nebo plochy určené pro veřejně prospěšné stavby a opatření. Toto vymezení je zásadní
z hlediska rozvoje, přípustnosti změn v území a pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.

nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
a oprávněný investor.
Obec Rudník má od roku
2015 platný Územní plán.
Tento územní plán je zpracován digitálně a je přístupný
na webových stránkách obce
https://www.rudnik.cz/urad2/uzemni-plan/ . Územní plán
obsahuje textovou část a grafickou část - Výkres základního
členění území, Hlavní výkres,
Výkres koncepce veřejné technické infrastruktury, Výkres
veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací.
Zastupitelstvo obce Rudník
rozhodlo dne 19. května 2021
na svém veřejném zasedání
o pořízení změny Územního
plánu obce Rudník, a to pod
bodem jednání č. 4a/21/2021.
Zastupitelstvo obce současně
na jednání pověřilo radu obce
vypracováním zásad postupu
pro pořízení změny územního
plánu. Tyto zásady jsou zveřejněny na stránkách obce v kategorii Územní plán.

ÚZE
M
PLÁ NÍ
N

Jiří Stuchlík
Zdroj: Frank Bold
a Územní plán obce Rudník
Foto: A. Sládková

ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ
Obce Rudník je tvořena čtyřmi katastry: Arnultovice, Bolkov, Javorník v Krkonoších a Rudník
o celkové rozloze 4 267 ha (dle ÚAP), resp. 4 250 ha (dle obce).
Obec Rudník přísluší do Královéhradeckého kraje, správního obvodu ORP Vrchlabí.
Sousedí s obcemi Černý Dul, Prosečné, Hostinné, Čermná, patřící k ORP Vrchlabí, Janské Lázně, Mladé
Buky, Vlčice, patřící k ORP Trutnov. Nejsilnější vazby má na blízká města Hostinné, Vrchlabí a Trutnov.
Geologicky je území na hranici krkonošsko-jizerského krystalinika ležícího v severní části území a podkrkonošské pánve v jižní části území. Podle geomorfologického členění České republiky řešené území
náleží z převážné části ke geomorfologickému celku Krkonošské podhůří. Územní plán plně respektuje
geomorfologické utváření reliéfu a geologické podloží, nenavrhuje plochy, které by výrazněji měnily
reliéf řešeného území a nenavrhuje plochy pro využití hornin.

POSTUP PODLE
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Územní plán je vydávaný
na základě poměrně složitého
procesu, který se řídí stavebním zákonem: Nejprve je nutné
rozhodnout o tom, že se bude
územní plán či jeho změna pořizovat. O pořízení územního
plánu rozhoduje zastupitelstvo
obce, a to buďto z vlastního
podnětu, nebo na návrh jiných subjektů. Návrh na pořízení územního plánu je podle
stavebního zákona oprávněn
podat orgán veřejné správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická
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Vzhůru do polí
za zpívajícími traktory!
Tak zní agitační heslo, které zvěčnil neznámý autor na jedné z fotografií dokumentujících žně a další zemědělské
práce na začátku 50. let 20. století na
Vrchlabsku, naši obec nevyjímaje. Využíváme proto letního vydání Rudnických
novin a několik fotografií se souhlasem
vlastníka, kterým je Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, publikujeme.
JZD v Heřmanových Sejfech bylo založeno
v roce 1950. Zakládajícími členy byli Josef
Kučera, Alois Turyna, Josef Šustr a Julie Pastorková. Brzy bylo družstvo hodnoceno mezi

nejlepšími (jako „vzorné“) v okrese Vrchlabí.
Jak dokládá jedna z fotografií, jako sklady,
a později i dílny a garáže využívalo JZD areál bývalého pivovaru. V roce 1960 se sloučilo
s JZD Arnultovice a JZD Čistá v Krkonoších.
Všechny fotografie si lze prohlédnout na
https://sbirky.krnap.cz po zadání hesla „JZD
Rudník“. Třeba se na nich někdo pozná! Budeme rádi za všechny upřesňující informace.
Za shlédnutí stojí také krátký film z roku
1959 na youtube „Mladí v JZD Rudník v Podkrkonoší“.
Olga Hájková

Červen je měsíc
myslivosti
a ochrany přírody
Po dlouhé zimě a chladném
jaru jsme vyklidili a vyčistili
krmelce, doplnili sůl ve slaniskách, aby zvěř nestrádala
v horkých letních dnech, postavili nové posedy a začali se
připravovat na další zimu.
Že zima právě skončila a další
je daleko?? V řádech měsíců snad
ano, ale na přípravu lučního
sena, sušení letniny (letorosty javoru, osiky, habru, jeřábu, jasanu,
lísky, dubu, lípy, jívy, olše nebo
také z letorostů maliníku, ostružiníku, kopřivy či topinamburu),
sběru a sušení plodů, opravy krmelců atd. je času tak akorát.
Dále jsme pořádali Dětský den ve
spolupráci s obcí, kde děti mohly
střílet ze vzduchovky na terč,
poznávaly zvěř, určovaly druhy
stromů atd. Účast byla hojná a za
to bychom Vám rádi poděkovali.
Letošní rok plný omezení
a opatření proti šíření Covid-19
nám neumožnil znovu otevřít
přírodovědný kroužek. Doufáme,
že nadcházející rok bude lepší.
Máme pro děti připravené aktivity z lesní pedagogiky na celý rok.
Není to práce, nebereme za to
žádnou výplatu, je to naše vášeň,
naše láska k přírodě, koníček,
který děláme ve svém volném
čase s úctou a pokorou.
V honitbě se momentálně
vyskytuje mnoho mláďat spárkaté zvěře (srnčí, divoká prasata), drobné zvěře (zajíci…),
ale i ostatních volně žijících živočichů. Určitě jste si na svých
procházkách všimli vyvěšených
cedulek, aby jste dbali zvýšené
opatrnosti, jak jsme si již popisovali v předchozím čísle obecních
novin. Volně žijící zvěř hledá klid
ve vysoké trávě, v remízkách,
v mlazinách, kde se snaží svá
mláďata chránit od predátorů.
Prosíme, mějte své psí kamarády
v lese na vodítku.
Kdo by měl zájem přispět svoji
činností k naší myslivosti, budeme rádi. Pokud budete mít chuť,
můžete sušit přes léto letninu,
sbírat plody (jablka, hrušky, kaštany, žaludy, kukuřici, řepu...)
a dovést našemu mysliveckému
předsedovi Karlu Blažkovi nebo
zavolat na tel: 734 579 115 a domluvit se. Děkujeme!
Za myslivecký spolek
Janovice-Rudník
Karolína Suchánková
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#rudníkmístokdetožije

další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Janovická stezka
Jakmile nám to počasí
umožnilo a slezl sníh, bylo
možné pokračovat na první části Janovické stezky.
Dokončili jsme terénní úpravy, vyhrabali všechno listí i větve a upravili okolí. Byla usazena
lavička se znakem janovického
spolku (výroba Martin Korda,
dřevo Jarda Korda). V několika
etapách se rozvozila a rozhrabala mulčovací kůra. Ovocné
stromky mezi stezkou a polem

mají svá místa a pravidelně je
zaléváme. Nyní nás čeká sekání náletů a kopřiv, které díky
vydatným dešťům rostou před
očima. Děkujeme všem, kteří
přiložili ruku k dílu, a obci za
kůru i stromky!
Je pěkné vidět, jak je lavička našimi spoluobčany při
vycházkách využívána a jak si
z ní užívají pohled do přírody.
Lenka a Tereza,
Spolek Janovice

Dětský den U Křížku
Dětský den byl první pořádanou akcí po dlouhé
době.
Společně s myslivci jsme
pro děti připravili zábavné
odpoledne plné her a soutěží, na jednom z nejhezčích
míst v Rudníku. Děti si na
různých stanovištích vyzkoušely své dovednosti. Střílely
z praku a ze vzduchovky,
svou obratnost předvedly
při skákání podle předlohy
a chůzí na lanech. Poznávaly zvířata a rostliny, nebo si
zahrály různé logické hry.
Ti nejodvážnější se projeli
na lanovce. Za splnění všech
úkolů čekalo na děti hned několik odměn. Diplom a medaile, kterou si každý sám namaloval, jídlo a pití zdarma,
nebo projížďka na koni.
Odměnou pro nás všechny
byly rozzářené oči a veselý
smích dětí. Děkujeme zúčastněným za krásně prožité odpoledne, myslivcům
za přípravu občerstvení pro
děti i rodiče a všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě.
Kulturní komise
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Distanční vs. prezenční výuka
O distanční výuce jsem se
cítila hodně sama. Někdy jsem
si říkala, ať to už skončí, a den
za dnem mi bylo čím dál víc
smutno. Distanční výuka mi
přišla jako hodina, která ne
a ne skončit. Znovu jsme četli zprávy, že je situace horší
a horší čím dál víc. Nakonec
jsem to zvládla, jsem konečně
ve škole, vidím spoustu lidí,
známé tváře. Moc mi to chybělo a doufám, že nejsem sama.
Nela Stelčovská
Do školy se mi vrátit nechtělo. Ve škole je to nuda, celý den
sedím a bolí mě záda. Doma
jsem si mohl aspoň lehnout.
O distanční výuce jsem se tolik
nenudil, hrál jsem hry a mohl
jsem u výuky jíst a pít. Nemu-

sel jsem mít roušku. Mohl jsem
vstávat v 8, a ne v 7, nemusel jsem si připravovat tašku
a mohl jsem o hodině chodit na
záchod. Tak abych to shrnul –
ve škole je nuda a doma zábava.
Jakub Korda
Když jsme se vrátili do školy, nebudu lhát, měla jsem
toho celkem hodně, jelikož
jsem někdy nesplnila doma
vše. Ale dohnala jsem to. Nejlepší je to, že ve škole se nenudím a mám tu kamarády. Ale
opět je tu zkoušení u tabule,
lepší je zase to, že vše udělám
ve škole a nemusím to dělat
doma. A ve škole se i více soustředím, doma to nebylo takové jako tady. Ale teď nastává
největší problém – ráno, když

vstávám, tak třeba 10 minut
hledám ponožky, to je to nejhorší :-)
Izabela Abelyová
Distanční výuka měla své
výhody a nevýhody, stejně
jako prezenční výuka. Nejhorší
bylo, když někomu nefungoval
internet, někdy to pravda byla,
ale někteří žáci této situace
začali využívat a vymýšleli si
to. Za mě byly nejlepší offline
hodiny, zadali nám úkoly a my
jsme je mohli v klidu vypracovat sami. Taky se někdy stávaly
trapasy, třeba když si někdo
omylem zapnul kameru a byl
třeba v pyžamu, někdo jedl
nebo byl na mobilu. Horší ale
bylo, když si někdo omylem
zapnul mikrofon a předtím se
vymlouval na to, že mu mikro-

Na zahradu patří ovocné stromy

fon nefunguje :-) Taky někdy
bylo fajn, že všichni byli ticho
a vy jste nemuseli poslouchat
různé skřeky nebo výmluvy
nebo vyrušování ostatních.
Doma jsme někteří měli takovou pohodu, spíš volnější
režim, ve škole zase spíš řád.
Kdybych si měla vybrat mezi
distanční a prezenční výukou,
vyberu si distanční. Více mi vyhovuje, ale věřím tomu, že už
to rodičům leze na nervy.
Johana Teplá

Pamětníci si jistě vzpomenou na školní sad ovocných
stromů, který patřil před lety
ke školní zahradě s jistou samozřejmostí. Proč by také ne,
vždyť školní zahrada může
sloužit nejen k aktivitám pohybovým, ale rovněž jako místo naučné a prospěšné. I proto
jsme tradici školního ovocného sadu obnovili. Výběr druhů
ovocných stromků jsme zaměřili na odrůdy „místní“, míněno podkrkonošské, a radost
nám přinesou jablíčka, hrušky,
třešně i švestky.
Alice Kuhn-Gaberová

Pomáhat se dá různě
V hodině výchovy k občanství si žáci 9. třídy propojili učivo finanční gramotnosti o náležitostech
trhu s problematikou
současného světa – výrobcích označených značkou
fair trade. Dozvěděli se,
že se jedná o spravedlivý
obchod, protože jejich
zakoupením je zaručena
spravedlivá odměna těm,
kteří se na výrobě podílejí. Pochází totiž ze zemí,
kterým říkáme rozvojové
a pracovní síla zde není
adekvátně odměňována.
Myslím, že je důležité
právě o takových věcech
se žáky mluvit. A co je
ještě důležitější a taky
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potěšitelné, je to, že deváťáci o kampani fair trade
živě diskutovali a stáli by
o zapojení školy do této
kampaně.
O pomoci druhým, tentokrát společnou myšlenkou na lásku, se snaží náš
školní klub. Dostal nápad
dát najevo přání všem lidem, aby měli otevřené
srdce svým nejbližším,
ale i ostatním lidem, všemu živému i neživému na
naší krásné planetě Zemi.
Vylepením červeného srdíčka do oken se od 1. 6.
do projektu může zapojit
úplně každý.
Alice Kuhn-Gaberová
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Angličtina
zajímavě
Během distanční výuky angličtiny využívali žáci různé
online nástroje. Jedním z nich
byla možnost vytvořit si online
komiks, jehož cílem bylo procvičení právě probírané látky.
V 6. třídě dostali žáci zadáno
vytvořit komiks popisující jejich běžný den distanční výuky. Cílem tedy bylo tvoření vět
v přítomném čase. V 7. třídě
bylo úkolem popsat svůj předchozí den, a zdokonalit se tak
v minulém čase. Všechny práce byly velmi vydařené.
Renáta Šindelářová

Jak to jde ve školce
Březen nám ve školce přinesl nemilé překvapení…..
mateřská škola musela být
z důvodu zhoršené epidemiologické situace v našem okrese
uzavřena. Dětičky, které nám
odejdou po prázdninách do
školy, jsme distančně vzdělávali pomocí našich webových
stránek. Každý týden měly
připravené dané téma se zadanými úkoly a pracovními
listy. Byly jsme dojaté
a mile překvapené, že
se do práce připojily
i některé mladší děti.
Touto cestou chceme
poděkovat rodičům za
výbornou spolupráci.
Jarní výzdoba školky
rozsvítila
dětičkám
očka po jejich návratu.
Vše se začíná pomalu
vracet do starých kolejí.
Pravidla sice stále platí, ale děti jsou šikulky
a krásně vše zvládají.
Pracujeme a hrajeme si
ve výukových centrech.
Po dlouhé době nás navštívil lektor z Malé tech-
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nické univerzity, který nám
s sebou přivezl lekci: „ Stavitel
mostů“. Děti byly nesmírně
spokojené a moc se těší na další jeho návštěvu. Pobyt venku
musíme zatím trávit na procházkách po okolí z důvodu
úprav na naší zahradě. Ale vše
zlé je k něčemu dobré. Moc se
těšíme na hezké změny, které
udělají radost nejen nám za-

městnancům, ale hlavně dětem. Doufáme, že nám počasí
bude přát a umožní uspořádání akce rozloučení s našimi
budoucími školáky.
Přejeme všem dobrou náladu, pevné zdraví a krásné léto
plné sluníčka!
Kolektiv mateřské školy
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HASIČI

https://sdharnultovice.estranky.cz

Jsme tam, odkud jde zvuk sirény,
která nás svolává
S příchodem jara každý z nás
očekával hezké jarní počasí,
užívání si volných chvilek na
slunci, odpočinek na zahradě,
procházky přírodou. Každý
si vytvoří svůj plán, a to platí
i u nás. Bohužel plány se nám
trochu více omezily. Veškeré
činnosti, které jsme prováděli
každým rokem, proběhly v minimální míře. V případě výjezdu na požár, technické pomoci,

kondiční jízdy jsme se účastnili
vždy s ochranou dýchacích cest.
Je pravda, že v předchozích
letech bylo více výjezdů, než zatím zaznamenáváme od počátku roku 2021. Jednotka vyjela
na dva požáry, pět technických
pomocí, dva plané poplachy
(při výjezdu jsme byli odvoláni), dvě mimořádné události
(pomoc při rozvozu ochranných prostředků po celém ka-

tastru obce).
Po prvních uvolněních se
provedlo cvičení členů s osvědčením nositel dýchací techniky. Přípravu měla na starost
dvojice David Čáp a Vladimíra
Soukupová, která připravila
vše potřebné pro toto cvičení,
avšak jen v prostorách hasičárny, a povedlo se jim to na jedničku. Dále proběhly kondiční
jízdy členů skupiny „C“ (Tatra),
„B“(Gazelle, Ford). Tento nelehký úkol má na starost Luboš Sahánek, protože převaha členů
dělá na směny, takže je potřeba
to nějakým způsobem sjednotit anebo dohodnout. Provedla se kontrola všech zařízení,
kterými jednotka disponuje,
do CAS se doslova dopasovalo
vyprošťovací zařízení se všemi
nástroji a vybavením. Této činnosti se věnoval celý volný čas,
celý víkend. Musím poděkovat
členům, kteří tu naši hasičinu
mají v srdci a to srdce na pravém místě. I když mají doma
své práce dost, přijdou do toho
našeho zázemí a vylepšují.
Určitě jste posledního dubna zaregistrovali vozidlo Gazelle, které provádělo kontrolu pálení. Vše proběhlo
v pořádku a v klidu. Za nás za
hasiče velice dobrá kontrola
a pochvala pro všechny, kteří nahlásili pálení buď JPOIII
Rudník-Arnultovice, anebo na
evidenci pálení (paleni.izscr.
cz). Chráníte sebe, ale i okolí.

Mladí hasiči SDH Arnultovice
Rok 2020 byl pro náš kolektiv mladých hasičů velice
náročný. Vzhledem k vzniklé
situaci kolem koronaviru nebylo možné se plně věnovat
práci s mládeží. Neměli jsme
možnost v zimních měsících
využívat tělocvičnu v základní
škole a nebylo vůbec umožněno navštěvovat kroužek. Děti
si té „hasičiny“ během roku
moc neužily. Při rozvolnění
bylo možné uspořádat soutěže, během nichž jsme museli
dodržovat přísná nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. V naší obci jsme jako již
tradičně pořádali noční soutěž
„Memoriál B. Martínka“, kde
jsme tak velký zájem o tuto
soutěž nečekali. Byli jsme mile
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překvapeni, že i přes veškerá
opatření se soutěže zúčastnilo
stejné množství družstev jako
každý rok. Naši mladí hasiči se
účastnili ve dvou věkových kategoriích – mladší a starší.
Koncem prázdnin jsme pořádali běh na 60 m s překážkami „Arnultovické šedesátky“
v Hostinném. Naši obec reprezentovali: Matěj Taclík, 14.
místo, Bára Malátová, 2. místo, Andrea Zahradníková, 4.
místo, Laura Skalská, 8. místo,
Adam Jiránek, 3. místo. Všem
gratuluji za hezké výsledky
a dobrou reprezentaci obce.
Během roku jsme se jako
SDH snažili pro naši mládež
zajistit dotace z MŠMT, z Královéhradeckého kraje a přes

OSH Trutnov. Podařilo se nám
pořídit nové kladiny, bariéru,
vzduchovky, hasičské oblečení
pro děti atd.
Doufám, že rok 2021 bude
lepší. Situace tomu začátkem
roku moc nenasvědčovala, ale
podařilo se nám začít trénovat. Mladí hasiči se připravují
na okresní kolo, trénují štafetu
dvojic, 4 × 60 m a požární útok.
Obec pojedou reprezentovat
v kategorii starších na okresní
kolo do Radvanic a Jívky.
Všem přeji pevné zdraví
a krásné léto.
Dana Čápová
vedoucí kolektivu SDH Arnultovice

Hned na začátku měsíce
června proběhlo školení řidičů,
na kterém se probíraly nové
záležitosti v silniční dopravě a také tematika týkající se
jízd hasičských vozidel. Toto je
malé ohlédnutí za událostmi,
které již proběhly anebo jsou
stále aktuální a provádějí se.
Jen malé připomenutí: počasí snad začne být, jaké být
má, a začíná naše pomoc při
odchytu hmyzu (sršní a vos).
Většinou je to tak, že se usadí
tam, kde to zrovna není vhodné hlavně pro vás. Jsme jednotka, která je na tento odchyt
vybavená, a na pomoc jsme
připraveni, jen zavolat na čísla
723 334 130 (velitel jednotky)
nebo 734 255 693 (zástupce
velitele jednotky).
Přeji všem čtenářům hezké
počasí a hezkou dovolenou.
Petr Birtus
velitel jednotky
JSDHO Rudník-Arnultovice

SDH Javorník
Situace se pomalu
zlepšuje a závody se blíží.
Rozvolnění je zatím trochu
chaotické, takže nám
nezbývá než sledovat další
vývoj. Zatím to ale vypadá, že bychom se mohli
brzy sejít na rudnických
závodech. Budeme se na
vás všechny těšit.

Michal Linhart
a celý sbor
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Tenis v Rudníku
Zdravím příznivce tenisu!
I v tomto roce má naše mládež možnost přijít každou
středu za příznivého počasí od
16 hodin na kurty a vyzkoušet
si tenisové základy. Nemusíte vlastnit ani svou tenisovou
raketu – rádi vám vše půjčíme.
Bohužel nám letos v květnu
počasí moc nepřálo a od připravenosti kurtů ke hře jsme
museli tři týdny za sebou tento kroužek zrušit. Kurty jsou
pochopitelně připraveny i pro

širokou veřejnost – domluvte
se se svými dětmi a přijďte si
tento sport vyzkoušet v rámci
svého rodinného programu.
I v tomto případě můžeme po
domluvě zapůjčit vše, co budete potřebovat.
Bohužel, prozatím není
letos k dispozici nafukovací
cvičná stěna – po zimním vyfouknutí se ji už nepodařilo na
jaře znovu zprovoznit – snad
se brzy podaří i tento nedostatek napravit.  
Roman Kaucký

ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ

Favorit sraz
V sobotu 5. června se již
po osmé konal KrkonošskýFavorit sraz v Rudníku.
Na startu se sešlo 22 účastníků, kteří se vydali na tradiční
trasu tohoto srazu. Od rudnické klubovny TJ-Ski kolona
zamířila na náměstí v Hostinném, kde proběhlo už tradiční
skupinové fotografování, přes
Ameriku, Chotěvice, Pilníkov
a Staré Buky až na Dolce.
V polovině trasy je vždy plánovaná občerstvovací zastávka
pro doplnění energie, která se
letos nedobrovolně protáhla
na dvě hodiny. Mohlo za to
počasí. Z Rudníku jsme vyjížděli za sluníčka, ale při zastávce přišla první letošní bouřka
s docela silným deštěm. Naše
štěstí, že se bylo kde schovat
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a počkat až to přejde. Po dešti je vzduch čistší a chladnější,
tak se nám domu jelo dobře,
a hlavně se nám neprášilo od
galusek. Celý sraz se obešel bez

závažnějších defektů, a hlavně
bez zranění. Už teď se těšíme
na příští rok.
Josef Hylmar

Během května se podařilo
připravit a vybavit hřiště
vším, co je potřeba k používání a údržbě během letošní sezóny. Velký kus práce
zde odvedl Roman Kaucký,
kterému moc děkujeme.
Od června se na hřišti začali už pravidelně pohybovat hráči tenisu a nohejbalu, kteří zde trénují 3krát
týdně. Opět byl zprovozněn
systém rezervace hřiště na
stránkách obce www.rudnik.cz/volny-cas/hriste/,
kde si vyplněním formuláře zarezervujte hřiště, den
a hodiny, pro vaši hru.
Ceník zůstal stejný jako
loni, a to je 100Kč/hod na
jedno hřiště. Děti do 15 let
a senioři nad 60 let mají
vstup na hřiště zdarma.
Michal Hronek
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Aktuální zprávy ze soudku volejbalistického
Protože počet nakažených stále klesá a různé
ukazatele jsou příznivější
a příznivější i sportovním
aktivitám, rádi bychom
v několika bodech shrnuli
nedočkavé počiny aktivních volejbalistů.
Z důvodu ukončení funkce
správce hřiště před a během
„doby temna“ bylo obcí antukové hřiště u OÚ nabídnuto ke
správě tělovýchovné jednotě.
Čilí jedinci se této příležitosti
chopili s vervou sobě vlastní
a zorganizovali v minulých
týdnech minibrigádičku. Položila se antuka, hřiště bylo vyválcováno a upraveno k užívání. Okolí hřiště se též věnovala

nemalá pozornost – sečení,
pohrabání, sesbírání neladně
vyhlížejících věcí.
Předseda Honza Štemberka
již objednal zahradní domek,
který bude sloužit k uložení potřebného nářadí a nezbytného
vybavení hřiště. Domek bude
umístěn u vstupu na hřiště.
Základní úpravy tedy proběhly, hřiště je připraveno na první
setkání po tak dlouhé době.
Doufáme, že léto bude teplé
a slunečné, abychom se pravidelně setkávali, pořádně vyřádili, posílili imunitu, zhuntovali těla a – jak média stále
dokola opakují – udělali tečku
za nepříjemným obdobím.
Markéta Sládková

Fotbalový klub
Strašně rád bych vám sdělil
informace o sportovních
výsledcích za minulé období, ale díky poslední pandemické vlně a neustále se
měnícím vládním rozhodnutím se FAČR rozhodla
veškeré amatérské soutěže
2020/2021 ukončit a odehrané výsledky stornovat.
Situace se pomalu zlepšuje,
vládní nařízení se postupně
rozvolňují, a tak jsme se dali
opět do práce. Plánované periodické zapískování v mezisezoně jsme tedy zrealizovali
začátkem května.
Velkým problémem začalo
být přes třicet let staré zábradlí. Vytvořili jsme plán a postupně se pokusíme vyměnit
korodující zábradlí za nové.
V první etapě bylo nutné vyměnit hlavní zábradlí před
kabinou. Obec tento záměr
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podpořila přispěním k úhradě
části nákladů, a tak je nové zábradlí na svém místě.
Ještě bychom v letošním roce
chtěli dodělat plot u parkoviště
a vyměnit dlažbu na podloubí.
Uvidíme, jak na tom budeme
finančně a hlavně časově.
No a hurá zpátky na fotbal.
FAČR jako v loni zorganizovala
červnový turnaj, který se odehraje 29. 5. –26. 6. 2021. Rudník si přál atraktivní soupeře,
a to se také splnilo. Krom FK
Dolní Kalná, který hraje krajskou soutěž 1. B třídy , je i TJ
Baník Žacléř hrající stejnou
soutěž a samozřejmě nepřijdete o tradiční derby s TJ Tatran
Hostinné.
Netrpěliví žáčkové začali pilně trénovat a připravovat se na
červnové víkendové turnaje.
V jeden den odehrají několik
zápasů s atraktivními soupeři, jako je např. FC Vrchlabí,

MFK Trutnov , SK Sparta Úpice
a další.
Naše minipřípravka je na
tréninku každé pondělí od
17.00 také. Pokud máte zájem,
aby se vaše ratolest dostatečně vyřádila, tak přiveďte ji na
zkoušku. Nerozhoduje, jestli
je to chlapec, nebo děvče. Děti
si to pod vedením Tomáše Horešovského užívají a budeme
rádi za každého nového člena.
V červnu proběhne pro naši
školku sportovní odpoledne.
Všechny děti dostanou kontaktní údaje, takže neváhejte
a navštivte náš krásný areál.
Oficiální start nového ročníku soutěží pro rok 2021/2022
je 9. 8. 2021. Děti budou začínat o čtrnáct dní později, a to

se ještě plánuje start okresního poháru , kde budeme obhajovat loňské vítězství. Přijďte
naše sportovce podpořit, dát
si něco dobrého k jídlu a pití.
Jste srdečně zváni.
Na závěr musím poděkovat sponzorům, zmíním jen
ty nejhlavnější: obec Rudník,
AKWEL RUDNIK CZECH REPUBLIC a.s., Dražické závody
– člen skupiny NIBE, pivovar
Krakonoš.
Dětem přeji krásná vysvědčení a ať si užijí prázdniny
a rodičům klidnou odpočinkovou dovolenou.
S pozvánkou do fotbalového
areálu,
Jan Štemberka
předseda TJ Rudník
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Návrat mistrovského motokrosu
do Rudnické rokle
První závody se v Rudnické
rokli odjely v roce 1966.
Jednalo se o putovní pohár
motokrosového závodu
Secheza Rudník. Závody se
pořádaly na krajské úrovni,
ale postupným zdokonalováním areálu a sbíráním
zkušeností pořadatelů se
po devíti letech místní diváci mohli těšit na historicky první mistrovství Československa ve třídě 125 ccm.
Od roku 1974 se v Rudníku
jely závody na nejvyšší
republikové úrovni.
Těžkou rudnickou dráhu vyzkoušeli ti nejlepší motokrosaři ČSSR a celého světa. Závodili
tady například Miroslav Halm,
Jiří Churavý, Miroslav Jirka,
František Jirka, Karel Kasten,
Jiří Ondryáš, Petr Kuchař, Ervin
Krajčovič a další zvučná jména. V roce 1983 Rudník hostil
mistrovství ČSSR v motokrosu juniorů, ale tímto závodem
slavná, mistrovská léta skončila
a v roce 1986 skončil v Rudníku
motokros na dlouhých 27 let.

Letos je to 8 let od velké
povodně, která ničila domy,
komunikace, pozemky, auta…
a nadělala hodně lidem spoustu starostí. Ale jak se říká: „Na
každém špatném hledej něco
dobré.“ Toto přísloví platilo
také v Rudníku. Občané Rudníku se semkli a vzájemně si
pomáhali a velmi rychle se život v obci vrátil do normálu.
Ve stejném roce jsme měli po
27 letech uspořádat krajský
přebor v motokrosu, ale po
povodni se zdálo pořádání motokrosového závodu absolutně
nereálné. Opak byl pravdou.
Velké nasazení při likvidaci
povodňových škod jsme přenesli na ještě nevybudované
závodiště a v Rudnické rokli se
začaly dít věci. Během několika týdnů jsme za pomoci kamarádů, kamarádek, známých
a dalších nadšenců vybudovali
nové závodiště (startovací věž,
startovací zařízení, komunikace, rozhlas, dráhu atd.), aby se
21. září 2013 mohla odstartovat nová kapitola rudnického
závodiště.

Od roku 2013 jsme závodiště
zdokonalovali, sbírali pořadatelské zkušenosti a dělali vše
pro to, abychom dostali důvěru a mohli pořádat mistrovské motokrosové závody. Díky
píli členů SMX Racing teamu
Rudník, podpoře obce Rudník
a sponzorům se nám letos
tento sen pravděpodobně splní, a proto se po dlouhých 35
letech mohou diváci těšit na
mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu žen
a juniorů, které bychom měli
pořádat 17. července. V Rudníku již tradičně pořádáme
MČR v cross country a MČR
v motoskijöringu. Pořádat
MMČR v motokrosu je pro náš
tým ta největší výzva. Věříme,
že v polovině července už budou minimální covidová opatření a na závody bude povolen
vstup divákům, kteří budou
moci sledovat nejen ty nejlepší jezdce z ČR, ale i z okolních
evropských států. Mezi juniory
se můžeme těšit například na
Víťu Marka (mistr světa, mistr
Evropy v 65 ccm), našeho býva-

lého jezdce Pavla Dvořáčka
(vicemistr ČR), Honzu Wágenknechta (mistr ČR), Kristýnu Vítkovou (mistryně ČR) a spoustu
dalších výborných jezdců z ČR
a Evropy. Barvy SMX Racing
teamu Rudník budou hájit Dominik Dytrt (85 ccm), Matyáš
Kupec (85 ccm), Aleš Klimeš
(125 ccm), Jarda Vopršal (250
ccm). V sobotu budou závodit
nejlepší ženy a junioři a v neděli uspořádáme již VI. ročník
motokrosového závodu „O putovní pohár Rudnické rokle“.
Tohoto již prestižního závodu
se v posledních letech zúčastnilo mnoho našich nejlepších
seniorských jezdců (Petr Bartoš, Jára Romančík, Martin
Michek, Vašek Kovář, Petr Michalec a další), a proto věříme,
že i letos bude ve startovním
poli hodně zvučných jmen. Na
rudnickém poháru náš tým
bude reprezentovat Pavel Šmahel – MX2, Kuba Pecold – MX2,
Radim Nossek – MX1, Honza
Hlubuček – MX1, Pavel Kněžourek – Veterán, Pavel Hájek
– Veterán a další místní jezdci.
Celým víkendem nás budou
provázet nejznámější motokrosoví komentátoři Petr Kovář
a Evžen Zadražil, kteří komentují všechny závody MMČR
a mistrovství světa v Lokti.
Tímto zveme rudnické občany na opravdový motokrosový
svátek, na který jsme čekali
dlouhých 35 let.
Dále bychom chtěli pozvat
diváky na MČR v cross country
a pohár CAMS, který pořádáme 19. a 20. 6. 2021.
Pavel Šmahel
SMX Racing team Rudník
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MATRIKA
Dne 12.06.2021 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Štěpán Capovič, Matylda Černohorská, Oliver Ferenci,
Jonáš Hochman, Martin Jeník, Annabella Slováková, Amálie
Švehlová, Tereza Tomíčková.
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Sonja Mejsnarová, Věra Zintlová.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Své životní jubileum 99 let oslavila počátkem května naše nejstarší občanka paní Hana Brádlová. Gratulujeme a přejeme
pevné zdraví!
Zpracovala Kateřina Lukavcová

Zleva Veronika Vrablíková, Matyáš Janda, Josefína Lhotová,
Nela Špičková, Jaroslav Koderič

Tento rok dochází k předání obecní kroniky do
nových rukou. V roli kronikářky po osmi letech
končí z časových důvodů Olga Hájková a kronikářského pera se ujímá Petra Sekerková.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Lukáši Skalskému
za dosavadní bezproblémovou spolupráci při rekonstrukci bytu.
Velice si na spolupráci ceníme perfektní komunikace mezi Vámi,
zaměstnanci obce a také, že dokážete naslouchat našim prosbám a požadavkům. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali
za vysoké pracovní nasazení, rychlost v jednání, kdy i v této
nelehké době vše funguje, jak má.
Luboš a Milana Sahánkovi

Zleva: Gita Pospíšilová, Nikola Pacíková, Ema Abelyová,
Lukáš Mrázek, Evelína Bauerová, Maximilián Baierl

Nainstalovaný Z-BOX V Rudníku je v provozu
od 1. 6. 2021. Najdete ho mezi výdejními místy
a využijte ho pro doručení své zásilky. Zde je i odkaz na
video, jak probíhá objednání a vyzvednutí:
https://youtu.be/gGM4kaAPxNM

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

KALENDÁŘ AKCÍ
19.–20. 6.

Nonstop provoz

MČR v cross country a pohár CAMS

SMX Racing team Rudník

4 ročník Noční soutěže v požárním
útoku – Memorial Bohumila
Martínka

SDH Arnultovice

Dětský kemp „Rudňák“

Divilidi z.s.

17. 7.

Den otců

Obec Rudník

17. 7.

Mezinárodní mistrovství České
republiky v motokrosu žen a juniorů

SMX Racing team Rudník

Dětský kemp „Rudňák II.“

Divilidi z.s.

25. 9.

Svatováclavské slavnosti

Obec Rudník

2. 10.

Rudnickej vejšlap

TJ-Ski Rudník

26. 6.

5.–10. 7.

Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

9.–13. 8.
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2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

www.rudnik.cz
@rudnikobec
#rudníkmístokdetožije
#rudník

