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Vážení zastupitelé, 

jednal jsem s představiteli obce Rudník (u Vrchlabí) těžce postiženou povodní v minulých dnech. V obci v 

současné době začínají úklid, mají relativní dostatek nářadí i lidí a budou mě informovat mailem o jejich 

případných materiálních požadavcích. To, co však potřebují ihned, jsou peníze. Rezervy budou mít vyčerpané 

a cesta pro peníze na kraj a MF je zdlouhavá. 

Proto ve vedení města uvažujeme o okamžité finanční výpomoci obdobně jako v roce 2010. Tehdy jsme 

poskytli 250.000,- Kč obci Raspenava (a také pomoc našimi hasiči i dalšími lidmi - dobrovolníky).  

Potřebuji obratem Vaše vyjádření, na základě kterého bychom mohli začít jednat a nezbytné usnesení o 

rozpočtové změně schválili na příštím jednání ZM 27. června. 

Děkuji za Vaše rychlé vyjádření  

  

Mgr. Otakar Špetlík 

místostarosta Turnova 

 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
 

Vážení zastupitelé,  

myslím, že nejlepším vysvětlením je zpráva z našeho městského webu ze 14. června, jejímž 

autorem je pan Radek Drašnar a kterou přikládám: 

 

Povodně 2013 a pomoc Turnova 

První červnový víkend přinesl do naší republiky vytrvalé deště a s nimi ničivé povodně. Turnov 

zůstal tentokrát běsnění vodního živlu ušetřen, o to víc se v městě na Jizeře vzedmula vlna 

solidarity a chuť pomoci postiženým velkou vodou. Pomoc začali organizovat i na radnici.  

„Rozhodli jsme se na nic nečekat a pomoci co nejrychleji můžeme. Ve středu 5. června jsme 

vyhlásili sbírku materiální pomoci. Z postižených obcí jsme vybrali tu, do níž máme nejblíže – 

Rudník na Trutnovsku,“ vysvětlil turnovský místostarosta Otakar Špetlík. Jím a dalšími pracovníky 

městského úřadu byly osloveny místní firmy, které velmi rychle zareagovaly a nabídly materiální 

pomoc. Už v pátek 7. června dopoledne vyjelo z Turnova do Rudníku malé nákladní vozidlo 

s vlekem, aby do nejpostiženější obce sousedního Královéhradeckého kraje přepravilo kolečka, 



lopaty, košťata a kartáče, hadry, pracovní rukavice, dětské pleny, zbytky netkané textilie vhodné 

k úklidu a množství balené vody. Vše věnovaly společnosti BRD Kovo, Raab Karcher, 

Stavebniny Kvapil, Ontex a Grupo Antolin. Dopravu materiálu zajistil zdarma pan Milan 

Brož z Daliměřic. „Také jsem e-mailem obeslal všechny zastupitele a ve vedení jsme se shodli na 

okamžité finanční pomoci Rudníku ve výši 100 000 Kč. Na červnovém zasedání zastupitelstva 

navrhnu, aby tato částka byla ještě navýšena,“ dodal místostarosta Špetlík, který se osobně se 

zásilkou materiální pomoci do Rudníku vypravil. 

Obec Rudník v okrese Trutnov má přibližně 2200 obyvatel. Skládá se z několika částí – Arnultovic, 

Bolkova, Javorníku a Rudníku. Na svém katastru má několik drobných vodních toků - říčku Čistou 

a potoky Luční, Javornický a Bolkovský. Vytrvalé deště způsobily především zvýšení hladiny Čisté 

a Lučního potoka až na čtyři metry a devastaci téměř celých Arnultovic. V Javorníku způsobily 

značné škody sesuvy půdy. Celkem bylo v této podkrkonošské obci totálně vytopeno 84 domů. 

Do materiální sbírky trvající od 5. do 13. června přispěla i desítka turnovských občanů.  Na 

služebnu městské policie ve Skálově ulici donesli několik desítek litrů dezinfekčních a úklidových 

prostředků, kbelíky, hadry, košťata, odpadové pytle a holínky. Spolu s balenou vodou, kterou 

nakoupili zaměstnanci společnosti Grupo Antolin, byly tyto věci odvezeny  do skladu humanitární 

organizace ADRA v Litoměřicích, protože Rudník již v této době materiální pomoc nepotřeboval. 

Tím však pomoc Turnováků lidem postiženým letošními povodněmi nekončí. Agentura PodNos ve 

spolupráci s Městem Turnov připravila na středu 19. června benefiční akci s názvem TURNOV 

RUDNÍKU, jejíž součástí je také finanční sbírka Holínky 2013. Na programu jsou od 14:00 hodin 

na turnovském náměstí koncerty několik kapel, taneční a divadelní vystoupení. Od 18:00 se 

program přesune do atria Muzea Českého ráje, kde zazní dechovka a bude se hrát divadlo. 

S výběrem peněz pomohou v průběhu benefiční akce členové Parlamentu mládeže města 

Turnova a kasičky pak budou umístěny ještě do konce června na podatelně městského úřadu a 

v informačním centru. 

Představitelé města Turnova děkují všem občanům a firmám, které se zapojily do sbírky materiální 

pomoci a zapojí se i do sbírky finanční.  Dnes pomohl Turnov jinému místu, zítra může potřebovat 

pomoc sám. 

 
 

 

Návrh na usnesení:  

 

ZM schvaluje finanční dar ve výši 250.000,- Kč obci Rudník, těžce postižené povodní. 

 


