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ážení spoluobčané, jak
již většina z Vás ví, na
26. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Rudník, které
se konalo dne 27. 5. 2010, byla
z funkce starostky obce odvolána Bc. Ivana Pavlíková. K jejímu odvolání vedlo zastupitele
několik důvodů, které již nešlo
jen tak přehlížet a tvářit se, že
se vlastně nic neděje. Jak při
odvolání bývalé starostky Ing.
Šmahelové prohlásila starostka
Bc. Pavlíkova, „zákon o obcích
hovoří jasně, že volby a odvolání jsou způsobem určité veřejné kontroly, a když se dohodne
většina zastupitelů - na základě
nespokojenosti, mohou odvolat vedení a není povinnost
důvody odvolání zveřejnit.“ Já
si zde dovolím několik málo
důvodů uvést:
1) Výběrové řízení na funkci
hospodáře obecních lesů. Pro
toto výběrové řízení byla starostkou jmenována výběrová
komise pouze ve 3 lidech, a to
ve složení: starostka Bc. Pavlíková, tajemník Ježdík a pan
Prouza. Kladl jsem si otázku,
proč u jiných výběrových řízení
zasedá komise i v 6 lidech a proč
nebyl pozván někdo z radních
nebo zastupitelů. Na můj dotaz, proč jsem nebyl třeba jmenován do výběrové komise já,
mně bylo odpovězeno paní
starostkou, že o mně uvažovali, ale na konec si s tajemníkem
řekli, že asi stejně nebudu mít
čas, a proto mě jako místostarostu nejmenovali. O ukončení
výběrového řízení a nově vybraném hospodáři obecních lesů
jsem se oficiálně dozvěděl až
na jednání Zastupitelstva obce.
Na jednání Rady obce nepadlo
ani slovo a nevyskytuje se to ani
v zápisech z jednání Rady obce.
Bylo hodně smutné, se dozvědět o nově vybraném lesním
hospodáři od jednoho z kandidátů, který se do výběrového

řízení přihlásil a neuspěl. Takto
neinformován jsem nebyl pouze já, ale i radní pan Nedvídek.
Pokud si dobře vzpomínám,
tak jeden z důvodů, proč byla
odvolána Ing. Šmahelová, byl
kvůli nejasnostem při výběru
lesního hospodáře. Teď se to
opakuje znova.
2) Zneužití Rudnických novin. V článku “Rozhovorem z regionu“, který byl otištěn v minulém čísle Rudnických novin,
starostka Bc. Pavlíková „zneužila“ finanční prostředky obce
pro vlastní a stranickou předvolební kampaň do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
3) Zaměstnávání své dcery
na obecním úřadě. Jako místostarosta za působení starostky
Ing. Šmahelové, jsem opravdu
naplňoval funkci místostarosty.
V její nepřítomnosti jsem ji zastupoval a podílel se na vedení
obce – měli jsme rozdělené úkoly a oblasti. Jako místostarosta za
působení starostky Bc. Pavlíkové
jsem se „nepodílel“ skoro na ničem. Bylo mi několikrát starostkou řečeno, že vše zvládá sama
a že nepotřebuje v ničem moji
pomoc. O její delší nepřítomnosti (dovolené, několika denní
jednání, …) na obecním úřadě
jsem se několikrát ani nedozvěděl a nebyl o tom informován.
Po nástupu starostky byla z úřadu propuštěna paní Dostálová,
která na obecním úřadě několik
let pracovala na částečný úvazek.
Její práce spočívala v nárazové
pomoci pracovníkům na obecním úřadě. Místo ní, byla raději
na úřadě zaměstnávána dcera
starostky. Kolikrát jsem se pozastavoval nad tím, že pro místostarostu práce na úřadě není,
ale pro dceru se vždy najde. Bohužel o zaměstnávání své dcery
si starostka opět rozhodla sama,
bez vědomí Rady obce, která
mohla být alespoň informována.

4) Krytí a nekonečná obhajoba chyb tajemníka obce. Začalo
to už výběrem nového tajemníka. Ve výběrovém řízení byl
vybrán člověk, který nesplňoval
všechny podmínky, ale znal se se
starostkou. Jedna z prvních chyb
a první nejasnost se vyskytla při
výběru firmy na opravu žlabovek u DPS. Tajemník se osobně
angažoval při výběru firmy (bez
výběrového řízení), která provede opravu žlabovek, které byly
údajně v havarijním stavu. Ještě
ani nezačala oprava a už měla
obec problém s tajemníkem doporučenou firmou. Doporučuji,
se zajít podívat na stav těchto
žlabovek po jejich opravě. Pokud nebyly v havarijním stavu
před opravou, tak teď jsou určitě. Na uplatnění reklamace
musel upozornit až Kontrolní
výbor. Kauza kácení stromů podél silnice od Bělidla k závodu
AVON AUTOMOTIVE byla
také řešena v Rudnických novinách. Je velká škoda, že si tajemník nemohl, vzpomenou na nikoho, kdo podal oficiální žádost
o pokácení stromů, a přesto
zahájil, jak uvádí, správní řízení.
Stále zůstává otázkou, co nebo
kdo vedl tajemníka k tomu, aby
vydal rozhodnutí o pokácení
stromů. O závažných chybách,
které se vyskytly v rozhodnutí,
jste byli také informování v Rudnických novinách. K závažnosti,
dodnes nevysvětleného postupu, tajemníka bylo jeho „potrestání“ směšné, protože záhy mu
byla udělena starostkou finanční
odměna. Poslední kauza, na kterou upozornil Kontrolní výbor,
který na to narazil náhodou při
jiné kontrole, se týkala tajemníka a jeho účasti na závěrečné
jednodenní zkoušce odborné
způsobilosti, kterou vykonal
v pracovní neschopnosti. Na
jednání Kontrolního výboru nebylo tajemníkem ani starostkou
vysvětleno nic, a proto požádal
Kontrolní výbor o prošetření

Okresní správu sociálního zabezpečení v Trutnově. Po tomto
všem nám bylo na jednání Zastupitelstva obce tajemníkem
a starostkou vysvětleno, že to
měl ústně povolené od ošetřujícího lékaře. Jen na okraj uvádím,
že po vykonání zkoušky zase
tajemník onemocněl a pokračoval v pracovní neschopnosti.
Bohužel ani na tomto případu
starostka nic špatného nenašla
a spolu s tajemníkem napadala
Kontrolní výbor, a to jmenovitě
Ing. Stuchlíka, který na tyto chyby upozorňoval.
5) Zadávání zakázek bez výběrového řízení. Jedná se konkrétně o dva případy:
a) oprava mostu v Javorníku,
kde do dneška Rada obce neví,
kolik vlastně stál
b) oprava stropu(ů) v 18 bj.,
kde na 75. RO bylo v bodu 6d)
uvedeno „Starostka seznámila
RO s tím, že vzhledem k havarijnímu stavu stropní konstrukce nebude postupováno podle
směrnice k zadávání veřejných
zakázek.“ Je mi s podivem, že
starostka těsně předtím, než
odjela na svou řádnou dovolenou, pověřila pana Skalského,
ať osloví jednoho konkrétního
člověka, který má vypracovat
cenovou nabídku. Ptám se,
proč nemohlo být osloveno
více firem. Kdyby ten stav byl
skutečně tak havarijní, tak by
spíš musela dát příkaz k hromadnému vystěhování. Proč
takhle postupovala? Osobně
mě napadá jediné vysvětlení –
elegantně obejít zákon a zakázku v hodnotě přinejmenším několika set tisíc korun zadat jednomu konkrétnímu člověku.
Důvodů k odvolání je samozřejmě více. Pokud někdo
z Vás občanů má zájem znát
více důvodů, nechť se zeptá zastupitelů, kteří hlasovali pro její
odvolání.

Těšíme se na vaše příspěvky
– prosíme, dejte vědět o své činnosti, pište o tom, co vás v Rudníku těší a co vás naopak trápí,
léto
jak byste chtěli zlepšit veřejné záležitosti obce a jak si představujete její další vývoj.
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Dále bych Vás rád seznámil se současnou situací ve vedení naší obce.
Zastupitelstvo obce mě po odvolání
starostky Bc. Pavlíkové pověřilo vedením obec, a to do doby jmenování
nového starosty, v případě nezvolení
do řádných voleb, které se konají na
podzim tohoto roku. Tímto mám
stejné pravomoci jako odvolaná
starostka. Proto mě překvapil výrok
bývalé starostky uveřejněný v Krkonošském deníku, kde prohlásila
“Starosta má zcela jiné pravomoci
než jeho zástupce. Navíc i dané orgány a instituce s ním budou jinak
jednat.“ Ptám se tedy - jak jinak? Má
dosavadní osobní zkušenost, zatím
mluví o opaku. Setkal jsem se s velice
vlídným a vstřícným jednáním, ať ze
strany Krajského úřadu, tak i dalších
institucí. Protože k 31. 5. 2010 podal
výpověď tajemník úřadu pan Jiří
Ježdík a zároveň s 2 měsíční výpovědí lhůtou přinesl i neschopenku, tak
těch jednání je docela dost. Tímto
chci moc poděkovat všem pracovníkům Obecního úřadu, kteří mi v této
nelehké situaci všemožně pomáhají
a chovají se velice profesionálně.
Co se týče rozjednaných investičních akcí, tak to vypadá následovně:
a) zateplení MŠ a ZŠ – podklady
leží na ministerstvu, které do dneška
nestanovilo podmínky výběrového
řízení
b) chodník ke kolonkám – souběžně se řeší kanalizace, aby se
v budoucnu nemuselo zasahovat do
jeho povrchu
c) opravy 18 bj.- dne 9. 6. 2010
měla proběhnout schůzka s panem Rakem ml. Při této schůzce na
Obecním úřadě se měl navštívit jeden z bytů, ve kterém jsou odkryty
stropy, mělo být jednáno o dalším
postupu a možných opravách. Bohužel schůzka byla den před plánovaným termínem zrušena ze strany
Archteam. Další kroky budu projednávat s JUDr. Fučíkovou.
Co se týče dotací, tak většinu jich
zajišťují specializované firmy, které
z nich mají provize, a proto bych se
nebál, že o ně obec přijde.
Dne 30. května proběhl na sále
Obecního úřadu Dětský den. Děkuji
všem, kteří se podíleli na krásném
odpoledni, plném soutěží, sladkostí
a rozzářených dětských očí. Děkuji
také našim dobrovolným hasičům,
kteří bohužel díky chladnému počasí nemohli nastříkat slíbenou pěnu.
Na úplný závěr mého příspěvku
chci poděkovat Jirkovi Stuchlíkovi,
bez jehož práce by tyto Rudnické
noviny stěží vyšly.
Vám občanům přeji krásné slunečné léto, pohodovou a klidnou
dovolenou, při které si odpočinete.
Petr Folberger, místostarosta
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SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ
Většinou se v našich novinách hodnotí práce celého vedení – zastupitelstva, rady, starostky, tajemníka, místostarosty, úřadu. V tomto článku bych se však chtěla věnovat pouze
mé práci, která byla přerušena mým odvoláním z funkce starostky. Zároveň bych chtěla,
vážení spoluobčané, vám dát k posouzení, zda moje práce byla pro obec přínosem nebo
snad byla důvodem mého odvolání.
Po mém nástupu do funkce starostky obce
Rudník jsem nejdříve otevřela úřad pro veřejnost tak, aby byl přístupný každému po celý
pracovní týden a občan nenarazil do té doby
v mimo úřední dny na zamčenou mříž.
Současně s mým nástupem do funkce jsem
však nemohla změnit vše další co Vás trápilo. Začala jsem se tedy postupně seznamovat
s problémy do té doby dosud neřešenými, ať
už z důvodu jakýchkoliv. O těchto problémech
jste se i vy později mohli seznamovat podrobněji nejen v Rudnických novinách, ale i na webových stránkách obce, které do té doby zely
prázdnotou, alespoň co se týká současného
dění v obci. V této souvislosti bych chtěla podotknout, že nejen Vy, ale i všichni zastupitelé
tak mohli být seznamováni s výsledky jednání
rady obce neprodleně a mohli tak na ně reagovat okamžitě.
Ovšem nejdůležitějším bodem mého snažení ve své funkci bylo získávání financí, které
by pomohly vyřešit ty investice, které by obec
ze svých prostředků nemohla sama financovat.
S příslibem těchto dotací jsem se tedy mohla
zabývat i přípravou nových projektů a zároveň
jsem mohla dokončovat resty, které jsem převzala při nástupu do své funkce.
Mezi nejhlavnější zcela jistě patří:
→ Příprava generelu odkanalizování obce na
základě výběrového řízení (572.000 Kč bez
DPH), dohoda s městem Hostinném o napojení na ČOV Hostinné.
→ Zadání a výběrové řízení pro zhotovení územního plánu obce ( změna započata
v r.2005 – nikdy nedokončena), nyní ve VŘ
schválen dodavatel, připravena půda pro získání dotace na téměř celý ÚP.
→ Rekonstrukce Školní jídelny v hodnotě
více jak 5 milionu Kč z rozpočtu obce ( stavba
opožděna z důvodu pozdního vyhlášení VŘ na
dodavatele projektu, ač hygiena hrozila uzavřením jídelny již od r. 2005).
→ Výstavba mostu přes říčku Čistá v hodnotě 1
mil. Kč (neřešeno od r. 2000 – od doby povodně, realizováno až v roce 2008).
→ Dokončena stavba vodojemu „Lípa“ a zprovozněny větve vodovodu na Bolkově, v Javorníku a za „Soudkem“ v Arnultovicích – v roce
2008.
→ Likvidace lesní kalamity v r. 2008 i v r. 2009,
prodej dřeva za cca 7 mil. Kč, následná výsadba
a ochrana lesů proti kůrovci a změna v osobě
hajného.
→ V roce 2008 dokončeno dětské hřiště patřící MŠ, které mělo být již předáno na podzim
2007. Dodavatel za pozdní předání stavby byl
následně penalizován.
→ V roce 2010 bylo vyhlášeno VŘ na nový web
obce a uzavřena smlouva s dodavatelem.
→ ZO v r. 2008 schválilo můj návrh na vyplácení pohřebného z rozpočtu obce ve výši 3000
Kč.

→ Od roku 2008 došlo k navýšení cen prodávaných pozemků (obec se zbytečně okrádala
a prodávala pod cenou).
→ Realizace naučných panelů v hodnotě
125.000 Kč, získání dotace cca 50.000 Kč ze
Svazku Horní Labe.
→ Nátěr střechy na DPS a u čp. 418 v Terezíně.
→ Zpevnění parkovacích ploch u ZŠ.
→ Zakoupení 3 nerezových stolů do ŠJ a zakoupení nového vybavení do stravovny.
→ Výměna oken u Vily Marie v hodnotě cca
725 000 Kč.
→ Rekonstrukce veřejného osvětlení v Janovicích v hodnotě 1 100 000 Kč.
→ Zhotovení okapnic u 18 bj. včetně oprav
podlah a venkovních podlážek.
→ Vodovodní přípojky od „staré školy po Bělidlo“ v roce 2009 (nebyly součástí stavby vodovodu).
→ Prodej obecního bytu v „paneláku“ za
890 000 Kč, včetně vystěhování neplatiče
a úhrady jeho dluhů. Další prodej v témže
domě za 800 000 Kč(zabránění zpronevěry stávající nájemnice – úspora 420 000 Kč).
→ Příprava projektu na revitalizaci obytného
domu čp. 494 v Leopoldově, včetně přípravy
získání dotace ze „zelených úspor“.
→ Na základě obeslání majitelů nemovitostí
v zátopovém území výzvou k předložení povodňových plánů ohrožených nemovitostí
došlo k doplnění povodňového plánu obce
a k získání přehledu o nutné pomoci v případě
povodní.
→ Navýšení cen z nebytových prostor v majetku obce od 1.1.2009 (přínos do rozpočtu obce).
→ Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na revitalizaci budovy školy. Získání dotace z OPŽP ve výši cca 6.300 000
Kč. Výměna oken a zateplení budov by měla být
realizována v letošní roce.
→ Vypracování projektu na chodník od 18. bj
k železářství, realizace připravena, podepsána
smlouva s dodavatelem LTM.
→ Odstraněná letitá skládka hlíny na Bělidle.
→ Oprava mostku v Javorníku v hodnotě
115 000 Kč.
→ Oprava mostku za pilou v Javorníku – výměna 5 ks prasklých trámů a penetrační nátěr
dřevěných součástí.
→ Oprava přístupové cesty na Bolkově (od
Knížků k čp. 61).
→ Získány dotace na hospodaření v lesích –
30 000 Kč (výsadba).
→ Získána dotace na rozšíření Czech Pointu
58 259 Kč.
→ Zajištěna dotace 36.000 Kč na zakoupení systému pro svolávání hasičů pomocí sms zpráv
a nákup vysílačky.
→ Podíl obce na vydání prezentačního DVD
v rámci projektu Svazku Horní Labe.
→ Rozšíření VO do „rokle“ včetně obnovení
příkopu.

→ Schválení investice malého přestupního
terminálu u pošty pro r. 2011. Rudník se od
13.6.2010 stává přestupním uzlem, tzn.rozšíření dopravního spojení pro obec.
→ Oprava mostku“u Brunclíka“ –v kompetenci lesního, nutné pro stahování dřeva.
→ Likvidace náletů kolem kostela v Javorníku a na Bolkově.
→ Opravy střech u kůlen u čp. 5 a 306 na Bělidle, cca 40 000 Kč.
→ Uzavření nové nájemní smlouvy o provozování vodovodů a splaškové kanalizace
s Vodárenskou společností Lánov – navýšení
nájemného.
→ VŘ na zhotovitele nového územního plánu – schváleno, zadání ÚP zveřejněno, dohotovení ÚP v příštím roce.
→ Uzavřena mandátní smlouva ve věci vymáhání dluhů pro obec.
→ Zpracována projektová dokumentace na
rekonstrukci WC na OÚ.
→ Zpracovány Zásady pro prodej obecního
majetku, na OÚ zavedena elektronická pošta, schváleny zásady pro přidělování obecních bytů, nový Statut DPS včetně ceníku za
poskytované služby, vypracování směrnic pro
chod OÚ (inventarizace, účtování, odepisování majetku), Směrnice k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce.
→ Za rok 2008 i 2009 bylo hospodaření obce
vyhodnoceno nezávislým auditorem bez výhrad s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V provedeném přezkoumání hospodaření obce auditor vyhodnotil kladně podíl
vedení obce na řízení a usměrňování činnosti

Obecního úřadu. Zároveň vyhodnotil úroveň hospodaření obce, nakládání s majetkem
obce, rozpočtový proces a zpracování účetnictví jako dobré. Podklady, které účtárna
předkládá zastupitelstvu obce i radě obce
mají vypovídací schopnost a jsou tak spolehlivým vodítkem pro rozhodování v těchto
orgánech.
→ Příprava obnovy a zakoupení nového softwaru pro evidenci obyvatel a matriku – nutné
dořešit do konce června 2010
→ Zajištění obnovy příslušných dokladů
a povolení k vypouštění odpadních vod z objektů obce (ač občané poslušně žádali, obec
jaksi zapomněla).
→ V r. 2010 oprava objektu sušárna hadic
v Arnultovicích – 87 559 Kč a zároveň likvidace poškozených stromů před sušárnou.
→ Oprava mostku u Knížků v květnu 2010 havárie.
Co se nepodařilo?
→ Prodej KZ v Lázních Fořt – trvá od 2007.
→ Pronajmout nebytové prostory v čp. 406
– trvá dlouhodobě, tedy již před mým nástupem.
→ Dořešit 18 bj. – je v rukou soudů. Po několika letech soudních sporů došlo k významnému jednání o plánovaných opravách se
zástupcem firmy Archteam, spol. s.r.o. Dořešení (jednání 9.6.2010 na OÚ Rudník za účasti
JUDr. Fučíkové) převzalo nové vedení obce.
→ Zabránit pokutě 317.000 Kč FÚ za porušení rozpočtové kázně při včas nedokončené
stavbě vodovodu z r. 2007.
→ Zabránit úhradě a vyplacení částek 294.438
Kč a 140.000 Kč právnímu zástupci Archteamu za prohrané spory.

DVD KRKONOŠE | Na majetkovém odboru OÚ Rudník ( budova pošty) je v prodeji DVD Krkonoše. Jedná se o takřka dvou
hodinovou prezentaci Krkonoš a všech obcí svazku Horní Labe tj.
Strážné, Dolní Dvůr, Lánov, Prosečné, Rudník, Čermná, Hostinné, Chotěvice, Olešnice, Kalná, Klášterská Lhota, Kunčice, Dolní
Branná, Vrchlabí. DVD je k dostání i v německém a anglickém jazyce a jeho cena je 100,- Kč.
UPOZORNĚNÍ | 1) Žádám všechny občany obce Rudník, kteří
ještě nezaplatili poplatek za odpady na rok 2010, aby tak učinili do
30. 6. 2010. Zaplatit můžete buď hotově na OÚ Rudník nebo na
účet číslo 1303691309/0800, var. s. 31550.
2) Upozorňuji trvale žijící občany i rekreanty obce Rudník, že
při odkládání odpadu na sběrný dvůr, na nich bude požadován
průkaz totožnosti, aby mohla obsluha dvora ověřit trvalý pobyt.
Sběrný dvůr byl zřízen pouze pro občany obce a je provozován z
jejich poplatků. Tímto chceme zabránit, množícím se případům,
kdy nám kontejner plní občané okolních obcí, kteří v naší obci
poplatky neplatí.
Za Obec Rudník Svobodová Ivana
PODĚKOVÁNÍ | Rád bych touto cestou poděkoval za práci pro
naši obec panu Mgr. Stanislavu Wajsarovi. Několik let psal naši
obecní kroniku, zmapoval historii naší obce, která vyšla i knižně,
ale hlavně nás Rudničáky učil správně česky. Co by to bylo za Rudnické noviny, kde by se neobjevil článek z historie či nějaká povídka, která se váže k naší obci nebo blízkému okolí. Do příštího čísla Rudnických novin připravujeme s panem Wajsarem rozhovor
o jeho působení v naší obci.
Za všechny Rudníčáky Vám děkuji za Vaši příkladnou práci pro
obec a její občany.
Jirka Stuchlík
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→ Zabránit úhradě penále 2.683 000 Kč Archteamu za včas neuhrazené faktury ( po starostovi p. Vojáčkovi).
→ Prokázat oprávněné kácení stromů v Terezíně.
→ Ve spolupráci s TJ Rudník dořešit existenci
staveb „šatny na hřišti Rudník“.
Nezmiňuji se zde záměrně o údržbě obce
jako je vyhrnování sněhu, posypy, sekání trávy,
opravy cest apod. a to z důvodu, že se jedná
o běžnou , povinou a dennodenní činnost,
protože to není jen moje zásluha, ale je to práce celého vedení obce.
Vážení občané, věřím, že po přečtení výčtu uvedených výsledků mé práce dospějete
k názoru, že fakta a argumenty jsou pro Vás
rozhodně důležitější než hodnocení dle „zaručených a ověřených“ zpráv typu „jedna paní
povídala“. Vše bylo vždy řádně projednáno
v radě i v zastupitelstvu. Škoda, že někteří zastupitelé mají tak krátkou paměť.
Mé vlastní zájmy nebyly nikdy kladeny nad
zájmy obce a občanů, a proto by mě bylo líto,
kdyby nebylo dále pokračováno v dosud odvedené práci pro obec alespoň v takové míře
jako za mého působení ve funkci starostky,
Věřte mi, že budu nadále v roli zastupitele
hájit zájmy „všech“ občanů Rudníku tak, jako
jsem je hájila dosud v roli starostky. Rok 2010
je rokem volebním. Ať již budete využívat
svého pasivního nebo aktivního volebního
práva, v každém případě potřebujete pro svá
rozhodnutí dostatek objektivních a nikoliv
zavádějících informací.
Ivana Pavlíková,
starostka obce Rudník do 27.5.2010

NOVÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
V KRAJI MÁ SVOU
INFORMAČNÍ LINKU
Změny jízdních řádů, navýšení autobusových spojů, start
nového systému veřejné dopravy v kraji, tarify, jízdenky – na
všechny tyto otázky spojené se
změnami v krajské organizaci dopravy se mohou lidé ptát
na speciální informační lince.
Podrobné informace včetně výpočtů cen jízdného najdou také
na internetových stránkách
společnosti Oredo, která v regionu změny ve veřejné dopravě
připravila.
„Nový systém integrované
dopravy, který se v celém kraji
spustí od 13. června, přinese cestujícím více spojů, které na sebe
budou lépe navazovat. Lidé
také budou moci po celém regionu cestovat na jednu jízdenku
vlakem i autobusem. O všech
změnách v dopravě se cestující
mohou informovat u odborní-

ků ze společnosti Oredo na speciální informační lince 495 538
802, která bude fungovat každý
den v pracovní době,“ řekl Josef
Ješina, krajský radní zodpovědný za oblast dopravy.
Kromě toho lidé najdou
mnoho informací na internetových stránkách www.oredo.cz.
Od začátku příštího týdne zde
bude k dispozici například kalkulátor, který jim vypočte cenu
jízdného dle zadaných parametrů. Dále budou na webu přehledně zobrazeny tarifní mapy
pro jednotlivé zóny. Mimo jiné
právě díky přechodu na zóny
by měli cestující ušetřit za jízdné, stejně tak pro ně budou
znamenat úsporu slevy na sedmidenní a třicetidenní přenosné časové jízdenky.
Cestující si budou moci
zakoupit nové jízdní řády na
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nádražích, v informačních centrech měst a obcí, u řidičů autobusů či ve stáncích s prodejem
denního tisku. Nové jízdní řády
jsou připraveny pro Hradecko,
Jičínsko, Trutnovsko i Náchodsko. V sešitových jízdních řádech jsou také uvedeny odjezdníky z vybraných obcí. Všechny
změny budou rovněž dostupné
na internetovém portálu www.
idos.cz.
Nový systém integrované
dopravy přinese úspory cestujícím i Královéhradeckému kraji,
který každoročně dotuje autobusové a vlakové spoje stovkami milionů korun. Dopravní
systém dopravu zpřehlední,
zjednoduší, a přinese tak větší
komfort cestujícím. Jeho největším přínosem bude mimo
jiné navýšení autobusových
spojů, cestování na jednu jízdenku, lepší návaznost spojů,
odjezdy v pravidelně se opakujících intervalech.
Autor: Jiří Hošna
Zdroj: www.kr.kralovehradecky.cz
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Z PERA KRONIKÁŘE

HISTORIE OBCE V KOSTCE (ČÁST PRVNÍ)
K osidlování krajiny pod krkonošskými horami dochází již
v 11. a ve 12. století. Tehdy za
české a německé kolonizace tu
lidé nacházejí obživu v dobývání vzácných kovů (stříbro, zlato,
později měď a železo). Zmínka
o tom, že v roce 1241 se bitvy
s Mongoly u slezské Lehnice
zúčastnili horníci z obou stran
Krkonoš, opravňuje k úvaze, že
mezi nimi mohli být i praobyvatelé naší obce.
A jak vznikl její původní název „Heřmanovy Sejfy“? První
verze: Slovo „seifzen“ znamená
prát, propírat – zde písek při
rýžování stříbra.Druhá verze:
Zkomolená podoba „seipen,“
označuje hlušinu, vyrýžovaný
písek podél potůčků. Stačí přidat jméno lokátora a název je
celý.
Český název RUDNÍK obec
získává až v roce 1952.
TURGOVCI ZE SLEZSKA

Patří mezi první vlastníky
Heřmanových Sejfů.
1350 – Zmínka o možné existenci kostela sv. Maří Magdalény (?). (Od roku 1635 (?) je kostel zasvěcen sv. Václavu.)
1354 – Za Jana z Turgova - listinná zmínka o kostele v Heřmanových Sejfech a o jeho tehdejším faráři Kühnlovi.
1377 – Majitelem panství se
stává Bolko ( Boleslav) z Opolí, zakladatel osady Bolkov,
strýc Anny Svídnické, manželky
Karla IV. Bohatý šlechtic, který
finančně podporoval Jana Lucemburského.
1383 – Zmínka v kronice města
Hostinného. Tehdy Heinrich /
Hensil z Turgova svěřuje měšťanům Hostinného Heřmanovy
Sejfy se všemi právy náležejícími.
1384 – Kostel Heřmanových
Sejfů je zapsán v Kodexu Pražské kapituly mezi 25 farami Dě-

kanátu královédvorského.
15. STOLETÍ
Heřmanovy
Sejfy
patří
postupně pánům z Valdeka,
z Lichtenburku, z Hasenburku
a ze Šanova.
1424 – Husitské vojsko, vedené
Janem Žižkou z Trocnova, obléhá město Hostinné. (Neúspěšně, a tak vyplení benediktinský
klášter v Klášterské Lhotě.)
Heřmanovy Sejfy byly nájezdu
husitů ušetřeny.
VALDŠTEJNOVÉ
1521 – Zdeněk z Valdštejna
(+1525) získává od Jana z Vartenberka město Hostinné se
zámkem a s okolními vesnicemi, mezi nimi i Heřmanovy
Sejfy.
1548 – Panství přechází na Jiřího z Valdštejna (+1584). Za něj
se šíří mezi obyvateli luteránská
víra.

Valdštejnové podporují rozvoj
zemědělské činnosti a těžby kovů
(hlavně železné rudy).
1596 – 1602
Obec vlastní Hannibal z Valdštejna. Zve stavitele Valmadiho,
aby provedl přestavbu kostela
v renesančním stylu. 1598 nechává
přistavět věž - zvonici a nad vchod
umisťuje kamenný erb Valdštejnů
a Berků z Dubé.
1602 – Jeho manželka Kateřina
Berkovna z Dubé a z Lipé začíná v roce 1602 se stavbou zámku.
Kostelu věnuje unikátní, 150 kg
těžkou bronzovou křtitelnici pro
křtění dětí. (Doposud k zhlédnutí
v kostele.)
1617 – 1620 – Bernhard z Fünf-kirchenu získáva polovinu Hostinného a Heřmanovy Sejfy do zástavy.
Vyznáním luterán byl po porážce
českých stavů v roce 1620 odsouzen k trestu smrti, posléze mu byl
trest změněn na dlouholetý žalář.
1622 – Hannibal z Valdštejna,
vzdělanec, hejtman královéhradeckého kraje, pán na Hostinném,
Velichovkách a Heřmanových Sejfech, umírá ve věku 46 let v Hradci Králové, pochován je v kostele
v Heřmanových Sejfech.
1622 – 1628 – Panství získává Albrecht z Valdštejna, kníže frýdlantský,generalisimus císařských
vojsk.
1628 – 1634 – Hostinné a Heřmanovy Sejfy spravuje Jan Kryštof
Valdštejn.
1651 – I když rekatolizace začíná
s patřičným přičiněním jezuitů
bezprostředně po porážce českých stavů na Bílé hoře, tj. ve 30
letech 17. století, v Heřmanových
Sejfech jsou ještě v roce 1651 z 343
věřících pouze 4 katolíci.
1659 – Od tohoto roku je v Heřmanových Sejfech vedena matrika.
Je v ní např. uvedeno jméno prvního řídícího školy Bartoloměje Caroli z Erﬀurtu a prvního školníka
Tobiáše Erbena.
1677 – Dochází k oddělení místní
farnosti od farnosti hostinské. Prvním katolickým farářem v Heřmanových Sejfech, jenž zároveň spravoval kostel v Javorníku, Čermné
a ve Fořtě, se stává Jan František
Geyer V témže roce zakládá Leopold Vilém z Valdštejna osadu
Leopoldov.
1692 – 1703 – Obec patří Janu Antonínu, poslednímu vlastníkovi
z rodu Valdštejnů.
(Podle Holubových sešitů –
Mgr. Stanislav Wajsar)
2. část - v zářijovém vydání RN
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VOLBY 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republikykonané ve dnech 28.05. – 29.05.2010
Územní přehledy o volební účasti – okrsky
Kraj: Královéhradecký kraj | Okres: Trutnov | Obec: Rudník
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

SDH Arnult.

234

165

70,51

165

165

100,00

ZŠ Rudník

716

391

54,61

391

390

99,74

p. Heřman

329

185

56,23

185

181

97,84

DPS

450

265

58,89

265

262

98,87

Celkem

1 729

1 006

58,18

1 006

998

99,20

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Královéhradecký kraj | Okres: Trutnov | Obec: Rudník
Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4

4

100,00

1 729

1 006

58,18

1 006

998

99,20

číslo

název

Strana
1

Platné hlasy

OBČANÉ.CZ

4

Věci veřejné

5

Konzervativní strana

6

celkem

v%

3

0,30

147

14,72

2

0,20

Komunistická str.Čech a Moravy

175

17,53

9

Česká str.sociálně demokrat.

193

19,33

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

46

4,60

14

STOP

1

0,10

15

TOP 09

135

13,52

16

EVROPSKÝ STŘED

0

0,00

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

1,20

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

11

1,10

20

Strana zelených

28

2,80

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

32

3,20

23

Česká pirátská strana

13

1,30

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

8

0,80

25

Strana svobodných občanů

10

1,00

26

Občanská demokratická strana

182

18,23
zdroj: www.volby.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu jsou za námi. Jasný signál z těchto voleb všem
politikum zněl, „chceme změnu!!!“. Doufejme, že změny nastanou, ale jen ty pozitivní. Byl jsem
mile překvapen velkou volební účastí v obci, která byla 58,18 %. Je vidět, že občanům v naší obci
není jedno co se děje ve „velké“ politice a proto si velice vážím každého odevzdaného hlasu.
Další volby nás čekají již v říjnu tohoto roku, kde se bude volit do obecních zastupitelstev. Rád
bych vyzval všechny zodpovědné spoluobčany, aby se těchto voleb zúčastnili, protože se bude
rozhodovat o místních „politicích“ a dalším vývoji v naši obci.
V souvislosti s konanými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu bych rád poděkoval řediteli ZŠ a MŠ Rudník - Mgr. Pavlu Petrželovi, majiteli penzionu Heřman - p. Milanu Patáčovi
a Jednotce SDH Arnultovice za umožnění zřízení volebních místností.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na volbách – zaměstnancům úřadu, zapisovatelkám a členům komisí.
Jiří Stuchlík, předseda volební komise (okrsek ZŠ Rudník)
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání Zastupitelstva obce č. 25
ze dne 17.3.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
odprodej části p. p. č. 1776/1 (cca
350 m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších
manž. Romanu a Janě Soukupovým,
za cenu ve výši 30,-Kč/m2 a nákladů
s prodejem pozemku spojených.
odprodej části p. p. č. 1776/1 v k.
ú. Javorník v Krkonoších společnosti
NERZ, s.r.o., za cenu ve výši 30,-Kč/
m2 a nákladů s prodejem pozemku
spojených.
odprodej části p. p. č. 1776/1 (cca
450 m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších
pí. Pánkové, p. Voborníkovi Petrovi
a p. Voborníkovi Pavlovi, za cenu ve
výši 30,-Kč/m2 a nákladů s prodejem
pozemku spojených.
dohodu s p. Tomanem Richardem
o úhradě dluhu v pravidelných splátkách po 1.000,-Kč/měsíčně. V případě
neplacení, byť jedné splátky, bude
dlužná částka vymáhána v plné výši
soudní cestou vč. příslušenství.
rozpočtové opatření č. 1/2010, kde
příjmy se navyšují o částku 1.069.000,Kč a rozpočtové výdaje se navyšují
o částku 422.900,- Kč. Peněžní prostředky na běžných účtech se zvýší
o 646.100,- Kč.
odpis pohledávek, dle předloženého materiálu, v celkové výši 480.259,Kč.
vyřazení majetku v celkové hodnotě 49. 073 Kč dle předloženého seznamu.
rozsah realizace kanalizace v obci dle
projednaného návrhu s tím, že nebudou realizovány trasy: na stoce A = A11, A2, A4, A9, A10, A11, A14, A17, A22,
na Stoce B = B1, na Stoce C = vrchní
část C2, C7, C9, C11 od C11-1 a na Stoce D = větší část – Janovice. Stavba kanalizace se netýká: situace kanalizace
č. 4 – spodní část Javorník, č. 5 – horní
část Javorník, č. 8 – střední část Rudník
- Bolkov, č. 9 – horní část Bolkov, č.10 Janovice. Předpokládaná cena akce vč.
navržených přípojek je stanovena ve
výši 122,362.925 Kč bez DPH.
přidělení úkolu pro majetkový odbor (resp. vedoucího úřadu) - uplatnění reklamace na provedení díla žlabovky u DPS Rudník.
uložení úkolu starostce obce, aby
určila a pověřila zodpovědnou osobu
za vybavení dílny a skladů na OÚ.
plán činnosti Kontrolního výboru
na rok 2010 dle předloženého návrhu
s tím, že plánovaná kontrola přidělování bytů v DPS bude provedena za
roky 2005–2009.
uvolnění finančního příspěvku
ve výši 2.000 Kč pro TJ Ski Rudník na
úhradu cen na lyžařských závodech
u ZŠ Rudník dne 12.2.2010.,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Předloženou zprávu k plnění usnesení ZO č. 5b2/24/09 ze dne 17.12.2009.
Zprávu finančního výboru.
Závěry z kontroly veřejných zakázek zadávaných obecním úřadem včetně dodržování smluvních podmínek.
Všechna doporučení KV a pověřuje
starostku obce k jejich pravidelné kontrole a dodržování (uvedená v zápise
KV č. 13).
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Výňatek z jednání Rady obce a Zastupitelstva obce od posledního vydání Rudnických novin. Úplná
znění usnesení jsou zveřejněna na vždy na úřadní desce obecního úřadu nebo na internetových
stránkách obce www.rudnik.cz.

Zastupitelstvo obce odkládá:
své rozhodnutí o případném upuštění od vymáhání části penále pro
obec od p. P. Trenklera na příští jednání ZO.
Zastupitelstvo obce ruší:
část usnesení ZO č. 3/14/08
(3a/14/08) ze dne 26.6.2008, týkající se
schváleného odprodeje pozemku p. p.
č. 193 v k. ú. Javorník v Krkonoších p.
Milanu Švehlovi,v plném rozsahu.
usnesení č. 9/19/05 ze dne 7.12.2005
v plném rozsahu.
Zastupitelstvo ukládá:
RO předjednat požadavky na příspěvky na celoroční činnost organizací a spolků z rozpočtu na r. 2010
dle zásad 2/2009 a předložit na příští
jednání ZO.
73. jednání Rady obce – 31.3.2010
Rada obce bere na vědomí:
informace p. Prouzy ohledně situace a provozu v obecních lesích.
informaci tajemníka OÚ o průběhu
výběrového řízení na pracovníka - lesní obecních lesů.
souhrnný inventarizační zápis o výsledku roční inventarizace obce Rudník za rok 2009.
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Rudník za účetní období r. 2009 ve výši
1.657,36 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu.
nabídku Komerční banky - Balíček
Municipality a nesouhlasí s jeho využitím pro potřeby obce.
došlou nabídku p. Luďka Vlasáka
na opravu elektroinstalace v domě
čp. 494 Rudník (byt po pí. Máslové)
a ukládá poptat ještě další firmy.
dopis p. Ladislava Rolfa ze dne
26.3.2010.
Informace starostky obce (Restaurace U Kaštanu, Půjčování židlí a stolů
ze sálu OÚ).
Rada obce schvaluje:
zhotovitelem internetových stránek obce firmu Bc. Jana Brožka za nabídnutou celkovou cenu ve výši 37.200
Kč vč. DPH.
záměr obce odprodat p. p. č. 73
(668 m2) v k. ú. Rudník.
užívání obecní cesty (p. p. č. 2939 k.
ú. Rudník) p. Václavem Lhotou za účelem zajištění přístupu k pronajatým
nemovitostem ve vlastnictví společnosti K.A.R.E.L. spol. s r. o.
převod nájemní smlouvy z pí. Petry
Zemlerové na pí. Zuzanu Vráblíkovou
na pronájem části p. p. 3181 (80 m2)
v k. ú. Rudník k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou za nájemné ve
výši 2 Kč/m2/rok.
přidělení bytů v DPS Rudník p. Viliamu Hudcovi z Arnultovic a pí. Věře
Boháčkové z Rudníku.
ve smyslu návrhu HIK, vyřazení starého a neupotřebitelného majetku ve
výši 36.961,50 Kč.
ve smyslu návrhu HIK, zařazení
majetku ve výši 2.500 Kč.
zhotovitelem havarijní opravy
díla (most u Knížků) společnost REPARE Trutnov s.r.o. za cenu ve výši
114.043,87 Kč bez DPH.

„Koncepci rozvoje Základní a Mateřské školy Rudník, okres Trutnov“,
dle předloženého návrhu.
vnitřní směrnici č. 2/2010 - Poskytování OOPP a hygienických potřeb
s účinností od 1.4.2010.
Rada obce neschvaluje:
přidělení bytů v DPS Rudník p.
Jaroslavu Řehákovi z Rudníku a pí.
Daduové Jolaně z Vrchlabí z důvodu
nedodání úplných podkladů pro rozhodnutí RO o možnosti umístění
žadatele do DPS.
Rada obce nesouhlasí:
vzhledem k ekonomickým opatřením, s prezentací obce v propagačním
materiálu - publikace Krkonoše.
Rada obce stanovuje:
prodejní cenu za Propagační DVD
Krkonoše ve výši 100,- Kč / DVD (vč.
DPH).
Rada obce jmenuje:
pí. Kazdovou Miroslavu a pí. Sedláčkovou Štěpánku jako členky Kulturní a sportovní komise RO ke dni
1.4.2010.
Rada obce pověřuje:
starostku obce podpisem smlouvy
s firmou Bc. Jana Brožka (nové www
stránky obce).
starostku obce podpisem smlouvy
o dílo se společností REPARE Trutnov
s.r.o (most u Knížků).
Rada obce ukládá:
starostce obce bezodkladně zajistit
opravu havarijního stavu předmětného mostku „u Knížků“.
starostce obce vyzvat ostatní žadatele o doplnění žádostí, příp. o splnění smluvních závazků, a materiál opakovaně předložit RO.
starostce obce vyhlásit výběrové
řízení na pracovní pozici - kronikář
obce Rudník.

74. jednání Rady obce – 21.4.2010
Rada obce bere na vědomí:
informace majetkového odboru
OÚ - objasnění názorů místostarosty
obce p. Folbergera na minulém jednání RO.
dokončení investiční akce obce
Rudník - oprava objektu sušárny hadic
SDH Arnultovice.
dokončení investiční akce obce
Rudník - oprava havarijního stavu
mostku „U Knížků“.
Informace starostky obce (Zpráva
Policie ČR, Dotazník pro občany, Hospodaření v lesích,
Opravy 18 BJ, Zpracování zadání
ÚP, Revitalizace čp. 494 Rudník, Sčítání lidu v r. 2011)
Rada obce schvaluje:
záměr obce odprodat část p. p. č.
3144 (3 m2) v k. ú. Rudník slečně Lucii
Flégrové.
záměr obce odprodat p. p. č. 262
(434 m2) k. ú. Janské Lázně p. Pavlu
Křečkovi.
záměr obce pronajmout p. p. č. 450

(1.456 m2), p. p. č. 148 (682 m2) a p. p. č.
446 (4,188 m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších za účelem sekání trávy.
převod nájemní smlouvy z pí. Boženy Šmejdířové na pí. Lucii Krůtovou
na pronájem části p. p. 678/6 (134 m2)
v k. ú. Rudník, za nájemné ve výši 2 Kč/
m2/rok.
převod nájemní smlouvy z pí. Simony Stránské na pí. Pavlínu Dobiášovou na pronájem části p. p. 424/1 (154
m2) v k. ú. Rudník, za nájemné ve výši
2 Kč/m2/rok.
prodloužení stávající nájemní
smlouvy na užívání nebytových prostor v čp. 56 panu Jiřímu Tůmovi, na
dobu určitou do 31.12.2010.
přidělení bytu v DPS Rudník pí. Daduové Jolaně z Vrchlabí.
prodloužení nájemní smlouvy
na užívání bytu p. Rodrovi Jiřímu,
Rudník čp. 414 na dobu určitou do
30.6.2010.
prodloužení nájemní smlouvy
na užívání bytu p. Plačko Zdeňkovi,
Rudník čp. 414 na dobu určitou do
30.9.2010.
prodloužení nájemních smluv na
užívání bytů pí. Vrablikové Zuzaně,
Rudník čp. 411 a pí. Ježkové Monice,
Rudník čp. 418 na dobu určitou do
30.4.2011.
uvolnění finanční částky pro rok
2010 ve výši 10.000 Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec (Hospic Anežky
České), na částečné krytí nákladů spojených s poskytováním péče pro těžce
nemocné a umírající pacienty.
zhotovitele akce opravy elektroinstalace v domě čp. 494 Rudník (byt po
pí. Máslové), firmu p. Luďka Vlasáka
za nabídnutou cenu ve výši 38.000 Kč
vč. DPH.
nákup požární výzbroje - 2 ks sad
požárních hadic pro jednotku SDH
Rudník, která bude uhrazena z jejich
rozpočtu na rok 2010.
Rada obce odkládá:
své rozhodnutí o případném schválení nákupu zahradní techniky pro
potřeby obce na příští jednání RO.
Rada obce pověřuje:
starostku obce podpisem smlouvy o dílo s firmou p. Luďka Vlasáka
(opravy elektroinstalace v domě čp.
494 Rudník).
Rada obce ukládá:
majetkovému odboru OÚ nabídku
volných bytů v DPS Rudník opakovaně zveřejnit v Rudnických novinách.
75. jednání Rady obce – 12.5.2010
Rada obce bere na vědomí:
zprávu majetkového odboru ve věci
vymáhání dluhu u pí. Heleny Beranové.
doručenou nabídku p. Miroslava
Sedláčka na nátěr sušárny hadic v Arnultovicích.
doručenou žádost pí. Zlaty Popelkové o prodloužení stávající nájemní
smlouvy na pronájem bytu v domě čp.
411 Rudník od 1.7.2010.
doručenou žádost s přiloženou peticí spolunájemníků a sousedů čp. 411
Rudník.

rozsah nákupu požární výzbroje
pro jednotku SDH Rudník.
Informace starostky obce (Zpracování zadání ÚP, Zpráva Královéhradeckého kraje (p. Ješina), Zpráva ředitele
ZŠ a MŠ Rudník, Pozvánka k jednání
(14.5.2010 od 10 hodin v DPS) - akce
„Silnice I/14 Rudník, most ev.č.14057“, Jednání starostky s JUDr. Fučíkovou, Brigáda - úklid evangelického
hřbitova na Bolkově, Hasičská soutěž
SDH Avon a SDH Arnultovice, Hospodaření v lesích za období I-III/2010
a Jednání starostky na MZe 7.5.2010).
Rada obce schvaluje:
dodavatele zahradní techniky vč.
příslušenství (Systém VARI II.) společnost LOGO Serbousek Dvůr Králové
nad Labem za nabídnutou cenu ve výši
59.700,- Kč vč. DPH
záměr obce pronajmout p. p. č.
812/5 (1.244 m2) v k. ú. Arnultovice
p. Josefu Sahánkovi, manž. Zdeňku
a Janě Zemanovým.
pronájem p. p. č. 450 (1.456 m2), p.
p. č. 148 (682 m2) a p. p. č. 446 (4,188
m2) v k. ú. Javorník v Krkonoších p.
Romanu Štěpánkovi, za účelem sekání
trávy, na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 0,10 Kč/m2/rok.
přidělení bytu v DPS Rudník pí.
Heleně Klimešové z Borovničky.
prodloužení nájemní smlouvy
na užívání bytu pí. Makulové Pavle,
Rudník čp. 494 na dobu určitou do
31.5.2011.
nákup 2 ks betonových stolů na
stolní tenis (1 x do lokality Terezín a 1
x do prostorů před OÚ) za dohodnutou cenu.
uvolnění finanční částky v celkové
výši cca 2.500,- Kč na nákup dárkových
balíčků pro oceňované dárce krve
z obce Rudník.
odkoupení bytového zařízení kuchyňské linky (včetně 2 ks světel
a digestoře) a koberce od manž. Zvárových za dohodnutou cenu ve výši
12.500,-Kč.
provedení úhrady částky 140.879,Kč na účet právního zástupce žalobce (Mgr. Martinů) a to do tří dnů od
právní moci soudního rozhodnutí.
pořádání veřejné kulturní akce
„Vánoce naruby“ ve dnech 25.6.2010
od 16:00 hodin do 26.6.2010 do 02:00
hodin, spojené s venkovní hudební
produkcí v prostorách parkoviště před
OÚ Rudník, kde pořadatelem je Kulturní a sportovní komise RO Rudník.
na pořádání veřejné kulturní akce
„Vánoce naruby“ uvolnění finančního
příspěvku obce ve výši 2.000,- Kč na
částečné krytí nákladů spojených s pořádáním akce.
vydání souhlasného stanoviska
k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, za účelem udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce KAD spol. s r. o. Krkonošská
autobusová doprava Vrchlabí, na linku č. 690400 (400) Trutnov -Vrchlabí
s tím, že obec Rudník nebude hradit
případnou ztrátovost dané linky.
vydání souhlasného stanoviska
k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, za účelem
udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce ČSAD Semily a.s.,

2 200
léto

na linku č. 690620 Hostinné - Rudník
s tím, že obec Rudník nebude hradit
případnou ztrátovost dané linky.
vydání souhlasného stanoviska
k žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, za účelem
udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce P-transport s.r.o., na
linku č. 690333 Trutnov - Rudník - Černý Důl - Vrchlabí s tím, že obec Rudník
nebude hradit případnou ztrátovost
dané linky.
vydání souhlasného stanoviska
k žádosti České pošty s.p. za účelem
umístění satelitního vysílače/přijímače s parabolickou anténou umístěnou
vně objektu - boční zeď, provozovaného společností SAZKA a.s..
opravu zápisu z 74. jednání RO
(21.4.2010) ve věci chybného výpočtu
DPH v textu zápisu u bodu 5d/74/10.
Rada obce odkládá:
své rozhodnutí o prodloužení stávající nájemní smlouvy na užívání bytu
pí. Zlatě Popelkové, Rudník čp. 411 na
příští jednání RO.
Rada obce ukládá:
majetkovému odboru periodicky
zasílat pí. Heleně Beranové upomínky a upozornit ji na nutnost úhrady
dluhu tak, aby se jí nezvyšovalo penále
z dlužné částky.
majetkovému odboru zajistit přípravu zpevněné plochy pro betonové
stoly na stolní tenis + úpravu bezprostředního okolí, dopravu zařízení
a následnou realizaci.
starostce obce úhradu částky ve výši
140.879,- Kč zahrnout do připravované rozpočtové změny (pro jednání
ZO).
majetkovému odboru poptat cenovou nabídku od minimálně ještě jedné
další firmy (nátěr sušárny hadic v Arnultovicích).
majetkovému odboru vyzvat pí.
Popelkovou k zaujetí stanoviska k problematice, která je obsahem zaslané
žádosti spolunájemníků a sousedů čp.
411 Rudník.
majetkovému odboru předložit žádost s přiloženou peticí spolunájemníků a sousedů čp. 411 Rudník, včetně
stanoviska pí. Popelkové.
Z jednání Zastupitelstva obce č. 26
ze dne 27.5.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
odprodej p. p. č. 73 (668 m2) v k. ú.
Rudník obálkovou metodou žadateli s
nejvyšší cenovou nabídkou. Nejnižší
cena pro podání se stanovuje ve výši
150 Kč/m2 (celkem 100.200,- Kč).
přijetí daru (bezúplatný převod)
pozemků pod vyřazenou částí komunikace III/32554 v obci a k. ú. Rudník
z majetku Královéhradeckého kraje do
vlastnictví obce Rudník. Jedná se pozemky v k. ú. Rudník tj. st. p. č. 551/2,
st. p. č. 948/1, st. p. č. 954/2, p. p. č.
2927/1, p. p. č. 2927/2, p. p. č. 2927/3,
p. p. č. 2927/4, p. p. č. 2927/5, p. p. č.
2927/8, p. p. č. 3201/2, p. p. č. 3625 a p.
p. č. 3665.
přijetí daru (bezúplatný převod)
stavby vyřazené části komunikace
III/32554 v délce 3,478 km v obci a k. ú.
Rudník z majetku Královéhradeckého

kraje do vlastnictví obce Rudník.
odprodej st. p. č. 289/2 (22 m2) v k.
ú. Rudník manž. Hynkovi a Marcele
Čepelkovým za účelem scelení vlastních pozemků, za cenu 30 Kč/m2.
odprodej p. p. č.1776/2 (389 m2) v k.
ú. Javorník v Krkonoších společnosti
NERZ s.r.o. za účelem scelení vlastních pozemků, za cenu 30 Kč/m2.
odprodej bytu č. 435/6 v Rudníku
o velikosti 3+1, o podlahové ploše
74,51 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím p. Josefu Parasičovi za nabídnutou cenu ve výši 800.000,- Kč.
odprodej p. p. č. 193 (1.096 m2) v k.
ú. Javorník v Krkonoších manž. Ing.
Aleně a Davidu Pozlerovým (Pec pod
Sněžkou), za cenu ve výši 75 Kč/m2
a nákladů s prodejem pozemku spojených.
odprodej části p. p. č. 3144 (3 m2)
v k. ú. Rudník slečně Lucii Flégrové,
za účelem dořešení majetkoprávních
vztahů ke stávající stavbě garáže s dílnou, za cenu ve výši 100 Kč/m2 a nákladů s prodejem pozemku spojených.
rozpočtové opatření č. 2/2010, kde
příjmy se navyšují o částku 953.000,- Kč
a rozpočtové výdaje se navyšují o částku 509.500,- Kč. Peněžní prostředky na
běžných účtech se zvýší o 443.500,- Kč.
nepřidělit organizaci TJ ČSTV Rudník žádný finanční příspěvek do doby
doložení řádného vyúčtování poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce
Rudník za rok 2009.
organizaci Kroužek mladých hasičů
SDH AVON AUTOMOTIVE Rudník
příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů z rozpočtu obce Rudník
na r. 2010 ve výši 15.000 Kč.
organizaci TJ Lokomotiva Trutnov
o.s. (oddíl orientačního běhu - č. 227)
příspěvek na činnost oddílu z rozpočtu obce Rudník na r. 2010 ve výši
5.000,- Kč.
organizaci TJ Ski Rudník příspěvek
na celoroční činnost organizace z rozpočtu obce Rudník na r. 2010 ve výši
30.000,-Kč.
odpuštění penále obci ve výši 50%
z dlužné částky ke dni 30. 4. 2010 p.
Pavlu Trenklerovi.
schvaluje úhradu částky 140.879,Kč na účet právního zástupce žalobce
ARCHTEAMu Mgr. Martinů.
úhradu - doplacení úvěru Hypoteční bance ke dni 29.6.2010 ve výši
5.305.508,40 Kč.
zařazení pozemků v k. ú. Rudník
- pozemky v KN p. p. č. 3205/1, p. p.
č. 589/1 a p. p. č. 589/3 do ÚP jako pozemky pro bydlení a p. p. č. 595/2 a p.
p. č. 595/3 do ÚP jako pozemky na manipulační plochy.
zařazení části p. p. č. 792/4 v k. ú.
Arnultovice jako část pozemku určeného ÚP pro bydlení a zároveň v ÚP
o tento pozemek upravit hranice zastavěného území obce.
zpracovatelem územního plánu
obce společnost SURPMO, a.s. za nabídnutou cenu ve výši 664.000,- Kč bez
DPH.
zařazení nového bodu do programu jednání ZO – bod 6f) Odvolání
starostky
zařazení nového bodu 6g) Volba
volební komise
zařazení nového bodu 6h) Způsob
provedení volby
zařazení nového bodu 6ch) Volba
nového člena RO
složení volební komise ve složení

p. Matěna, p. Nedvídek a p. Šmera –
předseda volební komise.
způsob provedení volby – aklamací.
Zastupitelstvo obce odvolává:
starostku Bc. Ivanu Pavlíkovou
ze všech funkcí a pověřuje vedením
obce současného místostarostu Petra
Folbergera, po dobu než bude řádně
zvolen nový starosta obce.
Zastupitelstvo obce zmocňuje místostarostu:
podáním žádosti o dotaci na zpracování Územního plánu.
podáním žádosti z programu „Zelená úsporám“ na revitalizaci čp. 494
včetně projektové dokumentace.
Zastupitelstvo obce odkládá:
odprodej p. p. č. 262 (424 m2) k. ú.
Janské Lázně p. Pavlu Křečkovi, bytem
Kutná Hora, za účelem výstavby parkovacích míst pro hosty, za cenu ve
výši 30,- Kč/m2 a nákladů s prodejem
pozemku spojených.
změnu plánu hospodaření, kde
výnosy hospodářské činnosti se zvýší o 2.000.000,- Kč a náklady se zvýší
o 733.000,- Kč. Z toho vyplývá, že
zisk hospodářské činnosti se zvýší
o 1.267.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ruší:
usnesení č. 2b1/21/09
16.6.2009 v plném rozsahu.

ze

dne

Zastupitelstvo obce volí:
nového člena RO ing. Knapa.
76. jednání Rady obce – 3.6.2010
Rada obce bere na vědomí:
zprávu technika obce p.Skalského
rozvázání prac. poměru výpovědí
p. Ježdíka
dopis p.L.Jíry
Rada obce schvaluje:
pronájem
pozemku p.p.č.812/5
k.ú.Arnultovice,o výměře 1244m2
k zahrádkářským účelům za cenu
2,-/m2 /rok žadatelům Josef Sahánek
a manželé Jana a Zdeněk Zemanovi.
záměr pronájmu části p.p.č.3206/1
o výměře 30,6 m2,k.ú.Rudník.
pronájem hrobového místa p.Vladimíru Jechovi dle přiložené dokumentace na dobu 10.let, za celkovou
úhradu 290,- Kč.
Rada obce ukládá:
majetkovému odboru prověřit
majetkoprávní vztahy směňovaných
pozemků.
správnímu odboru připravit k podpisu nájemní smlouvu s žadateli Josef
Sahánek a manželé Jana a Zdeněk Zemanovi.
správnímu odboru zveřejnit záměr
pronájmu části p.p.č.3206/1 o výměře
30,6m2,k.ú.Rudník.
správnímu odboru připravit nájemní smlouvu na pronájem hrobového místa s žadatelem p. Vladimírem
Jechem.
správnímu odboru zpracovat podklady k revokaci usnesení č.4a/3/07
pro jednání ZO.
místostarostovi informovat ZO
o splátce půjčky FRB.
Pro tisk připravil Jiří Stuchlík
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STUDIJNÍ VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD SEVERNÍ WALES – CESTA ZEMÍ ČERVENÉHO DRAKA
Ve dnech 19.4. – 25.4. 2010
se 15 žáků naší školy zúčastnilo
studijního vzdělávacího zájezdu do Velké Británie. Přípravy
byly veliké a nedočkavost ještě
větší. Všichni počítali kolikrát se
ještě vyspí a zamávají rodičům.
Anglii znali jen z mého vyprávění a určitě nechtěli poznat
jen krásu této země, ale především si vyzkoušet jak obstojí se
svými znalostmi cizího jazyka.
V plánu jsme toho měli dost –
Paříž, Wales, Liverpool, Beatles,
Holyhead, Londýn. Dokonce se
mluvilo o návštěvě samotné královny. A jak to vše proběhlo?
V pondělí odpoledne jsme
autokarem odjeli od školy a první zastávka nás čekala v Paříži.
Zde jsme strávili celý den, který
byl velmi náročný. Viděli jsme
Trocadéro, Eiﬀelovku věž, Martovo pole, most Alexandra III.,
Notre Dame i Sorbonu. Projížď-

ka lodí po Seině a návštěva Louvru byla krásným závěrem dne.
Večer ubytování v hotelu a brzy
ráno odjezd do Calais. Přeprava
přes kanál La Manche byla velmi
rychlá a Anglie nás přivítala slunečným počasím, které vydrželo celý týden. Jak nezvyklé pro
tento kraj.
Chester – první zastávka
na Chester Rows, hrázděné
domy ze 13. a 14. století a katedrála s přilehlými městskými
hradbami. Oko historiků by
zajásalo. Odtud jsme odjížděli
do Colwyn Bay, kde na nás ve
večerních hodinách čekali naše
„adoptivní rodiny“. Další den
byl opět náročný, výlet podél
severního pobřeží Walesu na ostrov Anglesey, krátká zastávka ve
vesničce Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – není to překlep, je
to název vesničky, pyšnící se nej-

delším názvem v Británii. Jméno
bylo vytvořeno v 19. století, aby
připoutalo turisty na ostrov. Pokračovali jsme do přístavu Holyhead, prošli jsme se po pláži
a starobylým centrem města.
Nejvíce jsme se ten den těšili na
na Ellin´s Toner, což je přírodní
rezervace s koloniemi mořského ptactva, ostrov South Stach
s 28m vysokým historickým
majákem. Přesně do takového
prostředí jsou zasazené známé
„love stories“ z anglických románů a při troše fantazie musí
přijít „ happy end“. Skutečnost
je mnohdy jiná. Ale pojďme
dále, Caernarfon – místo korunovace prince Charlese princem
waleským, odjezd do Portmeirionu, městečka ve stylu italské
renesance. Den jsme zakončili
procházkou po promenádě
a molu v přímořském letovisku
Llandudno. Zde na nás čekali

rodiny a unavené, ale šťastné nás
odvezli do svých domovů.
Ráno kolem osmé jsme odjížděli do Liverpoolu na Beatles
tour. Po stopách slavných Beatles
jsme se vydali ve známém muzeu
Beatles Story. Nadšení nikdo neskrýval, to jsme si opravdu užili.
Abychom udělali radost opravdu všem, rozdělili jsme se na dvě
skupiny. Nadšenci FC Liverpool
navštívili stadion a ti, co rádi
„šopují“ si také přišli na své. Nepřivézt si z Anglie alespoň jeden
outlet nebo boty?
To nejkrásnější nám zbylo na
závěr. Londýn. Ani tento den se
na obloze neukázal jediný mráček. Ráno jsme odstartovali jízdou na London Eye, obrovské
kolo 135m vysoké s kabinou pro
25 lidí nám poskytlo nádherný
výhled na celý Londýn. Nestihli
jsme ho celý, ale určitě jsme si
nenechali ujít Houses of Parla-

CO JE KYBERŠIKANA?

opakuje. Poskytování údajů, na
základě kterých může být dítě
vysledováno v reálném životě.
Jsou to především osobní údaje,( adresa, telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní údaje
instant Messenger – ICQ, Skype) které vytvoří mezi dítětem
a útočníkem komunikační kanál. Děti si často neuvědomují,
že své osobní údaje mohou sdílet, i když je někomu přímo nesdělují. Značné množství z nich
si totiž zakládá své osobní účty
na internetových portálech,
kde jsou pak jejich osobní údaje
včetně fotografií dostupné komukoliv (např. Facebook, Lidé.
cz, atd.). Případů kyberšikany

u českých dětí přibývá společně
s rozšiřováním informačních
a komunikačních technologií.
Stává se problémem většiny českých škol. Anonymita dodává
šikanovaným sílu, kyberprostor umožňuje uvolnit skryté
frustrace a podporuje lidi k takovému chování, jehož by se
v reálném životě neodvážili. Internetové prostředí navíc smazává rozdíly ve fyzické síle a sociálním postavení ve skupině.
Rozšiřuje se publikum a to, co
trvá několik chvil, může viset na
webových stránkách měsíce. To,
že ponižující informace jsou
sdíleny s ostatními, může být
pro mladého člověka zničující.

Co mohu dělat jako rodič?
→ přijměte fakt, že život ve
virtuálním světě k vašim dětem
patří
→ pokud se v něm naučíte pohybovat, pomůže vám to pochopit vaše dítě
→ vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají rizika
→ naučte své děti chránit svou
identitu
→ pokud zjistíte, že agresor je ze
školy dítěte, kontaktujte zástupce školy (ne rodiče agresora)
→ uložte nebo vytiskněte maily, SMS…může posloužit jako
důkazný materiál

Pomalu a jistě se blíží čas
letních prázdnin. Někteří žáci
se chystají s rodiči k moři, někteří pojedou na tábor nebo
budou svůj volný čas trávit
u prarodičů. Většina z nich dá
přednost svému nerozlučnému
„společníkovi“ – počítači. I zde
by rodiče měli mít své děti pod
kontrolou. Nebezpečí hrozí
nejen v lese, na silnici, u vody,
ale i u počítače.
Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit
za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné a nepřátelské chování, které se obvykle

ČAS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SE DEVÁŤÁKŮM KRÁTÍ
V průběhu svého života se
každý člověk dostává do situací,
v nichž se neumí sám orientovat
a rozhodovat. Často pociťuje
bezradnost a nerozhodnost. Doslova modelovou situací v tomto
slova smyslu je volba povolání,
kdy se čtrnáctiletý či patnáctiletý človíček musí rozhodnout
o svém dalším životním směřování. Ani letošní deváťáci to neměli jednoduché. Každý z nich
si mohl podat tři přihlášky na
jakoukoliv střední školu nebo
učiliště.Pokud byli přijati na
všechny tři zvolené obory, jejich

8

rozhodování bylo o to těžší.
Na konci letošního školního
roku opustí naši školu 23 žáků
deváté třídy. Jeden žák této třídy absolvoval v lednu talentovou zkoušku z malby a kresby (
O. Schwaninger ), u které uspěl.
Úspěšně se také podařilo složit
přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky K. Blažkovi.
Ostatní žáci byli přijati bez
přijímacích zkoušek. Odcházejí
na tyto školy: Karolína Andrlová – SŠIS Dvůr Králové – Kadeřnice; Karel Blažek – Obchodní
akademie Janské Lázně; Tomáš

Buchar – ČLA Trutnov – Lesnictví; Eliška Čermáková – SOŠ
Hostinné – Sociální péče; Eva
Dubská – SOU Vrchlabí – Prodavač pro smíšené zboží; Dan
Durjančík – SOU Svoboda nad
Úpou – Mechanizátor lesní výroby; Jan Hašek – OU Hostinné
– Kuchař; Martin Hloušek – SPŠ
Trutnov ; Zuzana Hlubučková
– SHŠ Vrchlabí ; Andrea Ježková
– Gymnázium Vrchlabí; Žaneta
Koucká – Gymnázium Vrchlabí;
Ondřej Křeček – SŠ Vysoké Mýto
– Autotronik; Markéta Olašínová – SOU Vrchlabí – Kuchařka;
Jakub Pecold – SOU Vrchlabí
– Autoklempíř; Jan Procházka –

výchovný poradce ZŠ Rudník
Gymnázium Vrchlabí; Barbora
Sejkorová – SOŠ Hostinné – Sociální péče; Ondřej Schwaninger – SOŠ Kostelec nad Orlicí
– Přírodovědné lyceum, Ekologie; Nikola Stránská – SPŠCH
Pardubice; Lenka Svobodová –
SPŠS Hradec Králové, Technické lyceum; Pavel Šmahel – ČLA
Trutnov, Ekologie; Ondřej Taclík – SOU Semily – Instalatér;
Martin Vágner – SOU Svoboda
nad Úpou – Mechanizátor lesní
výroby; Marek Vašátko – SOU
Trutnov – Manipulant poštovního provozu . Hodně štěstí!
Mgr. S. Schwaningerová,
výchovný poradce

ment, Big Ben, Westsminster
Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, Docent Garden,
Soho, Regent Park i Buckingham Palace. Stihli jsme i výměnu královských stráží. Jen královna byla „very busy“, tak snad
příště.
Ve večerních hodinách jsme
odjížděli domů. Celý týden
nám utekl jako voda. Určitě pojedeme znovu!

Chtěla bych poděkovat
všem rodičům, kteří umožnili
svým dětem pobyt na tomto
studijním zájezdě, byla to pro
ně veliká příležitost jak poznat
anglicky mluvící zemi,vyzkoušet si své jazykové možnosti
a zjistit, jak důležité je odbourat bariéry v konverzaci pro další studium tohoto jazyka.

ČESKO-POLSKÉ ZIMNÍ HRY
Česko-polské zimní hry pro děti z prvního stupně základních škol organizačně připravil Svazek obcí Horní Labe ve
dnech 19-20.3.2010 ve Strážném. Umístění dětí z naší Základní
školy bylo na pěkném 5 místě ze 16 soutěžících škol. Je vidět,
že mají dobré sportovní zázemí. Přeji hodně takových pěkných
výsledků a to nejen ve sportu!
I. Pavlíková

Mgr. Simona Schwaningerová

ÚKLID HŘBITOVA U EVANGELICKÉHO
KOSTELA NA BOLKOVĚ
V sobotu 22. května se sešlo u ruiny
evangelického kostela na Bolkově na 50
dobrovolníků, kteří vyslyšeli výzvy obecního úřadu a občanského sdružení Přátelé Bolkova k účasti na úklidu přilehlého
hřbitova. Po celodenní práci, která spočívala v odkopávání zeminy u západní stěny kostela, dokončení vyřezání náletů, likvidaci zlomeného stromu, sekání trávy,
hrabání, vykopávání pařezů, zajišťování
otevřených hrobek a především sběru
odpadků (naplněny byly 2 kontejnery),
má Bolkov čistý hřbitov, připravený pro
práci kameníků. Ti se v následujících

2 200
léto

dnech budou snažit očistit a opět sestavit
rozvalené náhrobní kameny a vrátit tak
hřbitovu alespoň částečně jeho původní
podobu.
Organizátoři velmi děkují všem, kteří
nelenili a přišli. Množství zúčastněných
a tomu odpovídající objem udělané práce nás všechny překvapil. Strávili jsme na
hřbitově příjemný den, k čemuž přispělo
nejen pěkné počasí, ale také občerstvení,
dodané Hospůdkou U Petry.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
K 115. výročí založení SDH Arnultovice
jsme dne 22. 5. 2010 pořádali s SDH Avon
Rudník hasičskou soutěž na louce u Avon Automotive a.s.,která nám zapůjčila kynologická organizace Hostinné se sídlem v Rudníku.
Po celou dobu bylo zajištěno pestré občerstvení nejen pro soutěžící, ale i pro diváky, kteří se i za nepříznivého počasí na nás
přišli podívat. Program byl zpestřen ukázkou výcviku psů, který vedl p. Taubner z kynologické organizace.

Na viděnou při některé z příštích akcí
se těší nejen Olga Hájková
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lo Rudník Jednota Bělidlo –
darovala pitíčka a sušenky pro
všechny soutěžící děti, 6 ks
dětského šampusu, nealko nápoje a špekáčky. SDH Horní
Kalná – zapůjčení stanů. SDH
Klášterská Lhota – zapůjčení
elektrocentrály. SDH Dolní
Kalná – zapůjčení kádě pro
požární sport.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách a organizaci celého
soutěžního dne.
Dana Čápová,
starostka SDH Arnultovice

V odpoledních hodinách
bylo vyhlášení a předávání cen
těm nejlepším. Do soutěže se
přihlásilo 8. hasičských sborů
které se umístili takto: kategorie ml.žáci: 1.místo Dolní Kalná
A; 2.místo Hostinné; 3.místo
Dolní Olešnice; 4.místo Dolní
Kalná B; 5.místo Horní Kalná;
6.místo Avon Rudník. Kategorie
st.žáci: 1.místo Horní Klaná;
2.místo Avon Rudník; 3.místo
Dolní Olešnice; 4.místo Dol-

ní Klaná. Kategorie ženy (1.kolo
/ 2.kolo): 1.místo Horní Kalná / Dolní Olešnice; 2.místo
Klášterská Lhota / Klášterská
Lhota; 3.místo Arnultovice /
Ždírnice; 4.místo Dolní Olešnice / Arnultovice; 5.místo
Ždírnice; 6.místo Prosečné.
Kategorie muži (1.kolo / 2.kolo):
1.místo Dolní Olejnice / Arnultovice; 2.místo Prosečné /
Dolní Olešnice; 3.místo Horní
Kalná /Klášterská Lhota; 4.mís-

to Ždírnice / Ždírnice; 5.místo
Klášterská Lhota; 6.místo Arnultovice.
Na návrh okrskového sdružení byla SDH Arnultovice
udělena medaile „Za příkladnou práci“.
Chtěla bych poděkovat
sponzorům soutěže: Petr Nedvídek ,spol. s r.o. – za tento
dar byly nakoupeny poháry
pro vítěze a ceny pro děti.
COOP Dvůr Králové n.L.,síd-

SDH Arnultovice pořádali 19. března, na Josefa,
taneční zábavu. Chtěla
bych jim touto cestou
poděkovat za skvělou
přípravu a organizaci,
kterou zvládli výtečně,
všem se zábava líbila a určitě se budou všichni těšit
na další, ještě jednou děkujeme.
Petříková Zdena

Z JARNÍ ČINNOSTI TJ – SKI RUDNÍK
Po skončení úspěšné lyžařské sezony jsme zahájili letní
sportovní činnost, jak jinak
než na kole. Jarní samostatné
vyjížďky byly krátké, abychom
si zvykli v sedle. První společná
a zároveň těžká trasa s názvem ,,
Na kole na hranici sněhu“ vedla
do Horního Lánova, kde jsme
měli dohodnutou exkurzi kamenolomu. Děkuji vedoucímu
lomu panu Martinu Taušovi za
poutavý výklad o nerostech,
technice těžby a zpracování
horniny. Další zastavení bylo
v Dolním Dvoře, kde mají velice
pěkně upravené centrum obce
s venkovní a vnitřním sezením.
Chtěli jsme si poslechnout polední zvonkohru umístěnou
na nedalekém kostele, ale byla
bohužel mimo provoz, snad
někdy příště.
Rozdělili jsme se na dvě
skupiny. Jedna pokračovala
do Strážného a druhá začala
stoupat Luisininým údolí okolo Husího potoka na Hříběcí
boudy a dále na hranici sněhu.
Trasa je překrásná, ale se znač-
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ným převýšením. Letos na horách napadlo méně sněhu než
je obvyklé, a proto jsme museli
na hranici sněhu vystoupat skoro až Na Rozcestí u bufetu, kde
jsme se potkali s posledními
běžkaři. Zpáteční 8 km sešup do
Strážného prověří brzdy všech
účastníků. Po dobrém obědě
vyrážíme po nezpevněné cestě
do Špindlerova Mlýna, dále na
Rovinky a poslední zastávka na
rozhledně Žalý s překrásnými
rozhledy na zasněžené nejvyšší
partie Krkonoš a krásně zelené
podhůří. Tento výlet byl zároveň přípravou na ,,Obří závod
„ v Hostinném, kde každoročně obhajujeme přední medailová umístění. Závod spočívá
v absolvování disciplín jízdy
v kánoi, jízdy na kole (11km)
a běhu (5.5 km). Disciplíny
se absolvují vždy v páru muž
a žena. Každoročně je závod
perfektně organizačně připraven partou mladých lidí S – ve
městě o.s. ( Hostinné), včetně
doprovodných programů více
na www.obrizavod.cz.

V týmech jsme letos bohužel
neobhájili první místo z minulého ročníku, skončili jsme
druzí. V jednotlivých dvojicích
obsadili Luboš Toman a Jitka
Pešinová po vyrovnaném závěru velice pěkné druhé místo.
V letošním roce se nám
podařilo získat významného
sponzora Avon – Automotive a.s. Při úvodních jednáních
jsme se dohodli na financování
sportovní činnosti za vykonanou práci, což je v naší
obci úplná novinka. Úkol byl nelehký
a práce těžká, ale přesto jsem byl překvapen účastí 30 členů na
dvoudenní brigádě.
Dílo se vydařilo a všem
účastníkům děkuji za
vykonanou práci.
TJ – Ski Rudník
připravuje tyto akce
pro naše občany: Říjen – Listopad Rudnická Drakiáda a 2. 10.
2010 se uskuteční již
tradiční „Rudnickej

www.skirudnik.wz.cz
vejšlap“, včetně doprovodných
programů pro děti a dospělé.
Děkuji panu Stanislavu Wajsarovi za dosavadní činnost ve
výkonném výboru TJ – Ski Rudník a přeji mu mnoho úspěchů
v novém působišti.
Jirka Taclík

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009
VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ
Základním úkolem přezkoumání obce je ověřit, zda hospodaření obce odpovídá závazným, výše uvedeným, právním
předpisů. příp. dalším závazným právním a dalším předpisům upravujícím hospodaření
obce. Přezkoumání hospodaření obce vychází ze znění zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, v platném znění.
Cílem této zprávy o přezkoumání hospodaření obce je informovat obecní zastupitelstvo a jeho
prostřednictvím občany města
o úrovni hospodaření s obecním majetkem, plnění rozpočtu
a o fi nanční situaci obce.
Přezkoumání
hospodaření
obce spočívalo podle ustanovení § 2 uvedeného zákona v přezkoumání údajů o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu, a to:
→ údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních
operací, týkajících se rozpočtových prostředků
→ údajů o fi nančních operacích, týkajících se tvorby a použití peněžních fondů
→ údajů o nákladech a výnosech
podnikatelské činnosti územního celku
→ údajů o peněžních operacích,
týkajících se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo
více územními celky, anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

→ údajů o fi nančních operacích, týka- jících se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů
o účetnictví
→ hospodaření a nakládání
s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
→ vyúčtování a vypořádání fi
nančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům kraje,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům
a k dalším osobám
→ nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku
→ nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří
územní celek
→ zadávání a uskutečňování
veřejných zakázek, s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle
zvláštního právního předpisu
→ stav pohledávek a závazků
a nakládání s nimi
→ ručení za závazky fyzických
a právnických osob
→ zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
→ zřizování věcných břemen
k majetku územního celku
→ účetnictví vedené územním
celkem Za vedení účetnictví
tak, aby bylo úplné, průkazné
a správné, za sestavení účetní
závěrky v souladu s platnými
zákony a předpisy a dodržování
předpisů v ostatních oblastech
týkajících se přezkoumání od-

povídá statutární orgán obce.
Odpovědností auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření obce sdělit závěr
o výsledku přezkoumání.
Dále bylo prověřováno, zda
se obec nedopustila Správního
deliktu podle §22a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
tedy zda obec Rudník:
√ v souladu s § 2 odst. 1 zpracovala rozpočtový výhled / Rozpočtový výhled byl zpracován
do roku 2012,
√ v souladu s § 13 odst. 1 hospodařila podle pravidel rozpočtového provizoria / rozpočet
byl schválen OZ 11. 12. 2008 –
rozpočtové provizorium nebylo
potřebné,
√ provedla změny schváleného
rozpočtu podle § 16 odst. 2 / zastupitelstvo obce provedlo pět
rozpočtových opatření,
√ zpracovala rozpočet v souladu s § 12 odst. 1 / rozpočet byl
schválen v třídění podle rozpočtové skladby,
√ v souladu s § 14 provedla rozpis schváleného rozpočtu / neprodleně po schválení byl proveden rozpis rozpočtu,
√ v souladu s § 15 vykonává
kontrolu svého hospodaření /
obec vykonává kontrolu prostřednictvím Kontrolního výboru a externí auditorské firmy,
√ v souladu s § 17 odst. 4 zajistí
přezkum svého hospodaření za
uplynulý kalendářní rok / byl
proveden přezkum hospodaření o čemž byla vydána zpráva čj.
464/2009,

√ v souladu s § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet / rozpočet
obce obsluhoval i prostředky na
realizaci projektu z rozpočtu EU,
√ v souladu s § 11 odst. 3 zveřejnila návrh rozpočtu / rozpočet byl zveřejněn na úřadní
desce i na internetu od 26.11.
– 18.12.2008 – tedy 15 dnů před
jeho projednáním,
√ v souladu s § 17 odst. 6 nezveřejnila návrh závěrečného účtu /
závěrečný účet byl zveřejněn od
27.5. – 17.6.2009 – 15 dnů před
jeho projednáním.
Na základě provedených prací uvádíme výsledek přezkoumání hospodaření obce:
Hospodaření obce, údaje
účetní závěrky a závěrečný účet
obce odpovídá ve významných
hodnotách požadavkům platných právních předpisů. Provedením přezkoumání hospodaření
obce nebyly zjištěny nedostatky
ani rozpory se závaznými právními předpisy. Výrok auditora podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb.: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při provedení přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009
nebyl zjištěn případ, že by určitá
opatření nebo jednání organizace nebo jejich pracovníků vyvolávala podezření z trestného
činu nebo přečinu.
V Liberci, dne 31. května 2010, za
auditora – právnickou osobu O–
CONSULT s. r. o. Liberec
Ing. Jiří Oehl, odpovědný auditor
a jednatel společnosti
Kráceno -js-

VHOZENÍM ODPADU DO KONTEJNERU TO NEKONČÍ!
Co se s odpady děje poté, co
je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno vzniká z roztříděných odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte se dále a možná budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídící linky.
Doposud nebyl vynalezen žádný spolehlivý automatický stroj,
který by se vyrovnal lidskému
oku, a proto se vše nejdříve třídí
ručně. Třídění každého odpadu
má jasná pravidla.

PAPÍR
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenku,
kartón a papírové obaly (např.
sáčky). Složení všech těchto
druhů papíru se liší, a proto na
třídící lince dochází k roztřídění

2 200
léto

na jednotlivé druhy. Dotříděný
papír se potom lisuje do balíků
a odváží se k dalšímu zpracování.
Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo toaletní papír. Papír
je možné recyklovat až sedmkrát!

SKLO
Kontejner na sklo může být
zelený i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo.
I skleněný odpad je před dalším
zpracováním ručně předtříděn.
Rozdělené střepy pak putují na
speciální automatickou linku,
kde lidskou práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu
vytříděného skla tak, aby už nic
nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat téměř do nekonečna.

Ze skleněného odpadu vznikají
nejčastěji nové lahve na minerálky nebo pivo.

PLASTY
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky
a obaly z plastů, kelímky, sáčky,
fólie a polystyrén - to vše patří
do žlutého kontejneru. I tyto
odpady procházejí důsledným
tříděním a recyklací. Jejich následné použití je velmi rozmanité. Z PET lahví se vyrábí vlákna,
která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo
se přidávají do takzvaných zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie
a různé pytle. Polystyren slouží
k výrobě speciálních cihel. Zbylá
směs plastových odpadů se lisuje
do balíků a odváží se do závodu
na recyklaci směsných plastů.

Tam vznikají odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny
u dálnic apod.
„Množství
recyklovaného
materiálu záleží na tom, jak
pečlivě odpad roztřídí každá
z domácností. Pokud totiž sklo,
papír, nebo plasty, skončí v popelnici na komunální odpad,
je jeho další recyklace téměř vyloučena,“ doplnil Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti
EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji
najdete na www.cistykraj.cz.
Tomáš Pešek, regionální manažer
EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554,
e-mail.: pesek@ekokom.cz
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OMLUVA
V minulém čísle
Rudnických
novin jsem přejmenovala paní
Marii Plecháčovou na Šmejdířovou. Tímto se
paní Plecháčové
omlouvám a
ještě jednou
přeji hodně
zdravíčka.
Ivana Pavlíková

ZPRÁVY Z MATRIKY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ŽIVOTNÍ JUBILEA: červenec: Koucká Zdenka, Sehnal René, Čechová Zdeňka, Svobodová Marie, Štěpová Marie. Srpen: Hynek
Štěpán, Elišák Jaroslav, Gerntová Marie,
Krejcárková Miroslava, Fiedlerová Jaroslava,
Špička Miroslav. Září: Štefanová Anna, Kosová Gabriela, Dostrašilová Hana.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
elánu a optimismu.
NAROZENÍ: Kára Jakub. Vítáme Tě na svět.
ÚMRTÍ: Adamcová Jaroslava, Benda Miroslav, Šmejdířová Božena, Pěnička Stanislav.
Zachovejme tichou vzpomínku.
V. Prouzová, matrika

Prosinec 2009 (zleva): Jakub Votoček, Thea Doležalová, Matěj Mach,
Emilie Kaplanová,

Duben 2010 (zleva): Tomáš Balog, Lucie Slováková

Leden 2010 (zleva): Jiří Procházka, Matěj Taclík, Leontýna Urbanová

AKCE PRO DĚTI

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE

Nově jmenovaná kulturní a sportovní komise obce se ujala své
práce a připravila pro naše nejmenší obyvatele krásné Čarodějnice
a Dětský den. Rád bych poděkoval všem, kteří se na přípravě těchto
akci jakkoliv způsobem podíleli.
Jiří Stuchlík

Dne 25. 5. 2010 uspořádal
Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov slavnostní setkání bezpříspěvkových
dárců krve v obřadní síni MěÚ
ve Vrchlabí.
Za naši obec byl oceněn
Zlatým křížem (80 odběrů) p.
Roman Dědek, p. Polák Miroslav (viz.foto) získal Zlatou
medaili prof. Janského (40 odběrů) a Stříbrnou medaili (20
odběrů) získala Michaela Fišarová. Všem oceněným poděkovala primářka Trasfúzní stanice
v Trutnově, ředitel Oblastního
spolku ČK v Trutnově, zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci obcí.
Slavnostního předání se
z oceněných zúčastnil pouze p.
Polák s rodinou, který nejenže
daruje svoji krev potřebným, ale
zároveň se vzorně stará o navyšování populace v naší obci. Starostka obce předala jako poděkování obce p. Polákovi dárkový balíček, pro ostatní oceněné
je uložen na Obecním úřadu.
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