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podzim

V

ážení
spoluobčané,
máme tu září a začínající
podzim se nám připomněl výrazně nižšími teplotami,
než na které jsme si během léta
zvykli. Skončily prázdniny a dovolené, které jste si, doufám,
užili podle svých představ. Letošní léto přineslo mnohá překvapení a změny.
Veliká vedra, která nás sužovala prvních 14 dní v červenci
vystřídaly záplavy, které postihly
především severovýchodní Čechy a které si bohužel vybraly
i tu nejvyšší daň a to ztráty na
životech. Solidaritu s postiženými obcemi projevila i naše obec.
Spojil jsem se s krizovým štábem
v Liberci a na jeho doporučení
RO schválila finanční pomoc 2 x
10. 000,- obcím Bílý Potok a Nová
Ves u Liberce.
Další neméně důležitou věcí
pro naši obec, bylo výběrové
řízení na tajemníka obecního
úřadu. Komise složená ze zastupitelů a úředníků obce po pečlivém zhodnocení tří došlých
přihlášek na toto místo vybrala
pana Jiřího Jiráska. Po schválení ředitelkou Krajského úřadu
v Hradci Králové byl nový tajemník jmenován do funkce 5.
8. 2010. Je to člověk s bohatými
zkušenostmi a já věřím, že na
rozdíl od předchozího tajemníka bude pro naši obec přínosem.
Žákům začala škola s jednou podstatnou změnou a to
posunutým začátkem vyučování, který většina z nich ocení
hlavně v zimních měsících. Aby
vstup školáků do nového školního roku byl co nejpříjemnější, připravil pro ně obecní úřad
společně s kulturní komisí na
sobotu 4. 9. 2010 tzv. Rudnické
hrátkobraní. Den plný atrakcí
a soutěží, který se, myslím, nad

očekávání vydařil. Všem,kteří
se na této akci podíleli, děkuji.
V dohledné době komise připravuje další akce, tentokrát pro nás
dospěláky.
Nejvíce času a úsilí jsme
o prázdninách věnovali problematice autobusových jízdních
řádů a zřízení provizorního terminálu. Probíhala mnohá jednání a jejich výsledek byl podrobně prezentován v mimořádném
čísle Rudnických novin. Děkuji
všem občanům, kteří podávali
stížnosti, podněty a připomínky
k jejich vylepšení. Zvláště děkuji p. Jaroslavu Koderičovi, pí
Mgr. Alici Kuhn-Gaberové, p.
Mgr. Pavlu Petrželovi, p. Lukáši
Skalskému, p. Jiřímu Jiráskovi,
p. Jiřímu Pospíšilovi a p. Romanu Turynovi za práci a čas, který
problematice věnovali. Vybudováním provizorního terminálu však zájem obce o zlepšení
autobusové dopravy nekončí.
Jsou objednány 4 nové reflexní
značky , které budou v nejbližších dnech osazeny mezi ZŠ
a poštou. Dále se obec zaměří
na pozemky kolem silnic, aby se
zlepšily rozhledové vzdálenosti.
Konec prázdnin udělal radost nám houbařům, kde na nás
v lesích čekala neobyčejná nadílka hřibů, křemenáčů,kozáků
a dalších druhů hub.
Vážení spoluobčané, považuji za správné seznámit vás s tím,
co se událo dne 30. 6. 2010 mezi
9. a 10. hodinou, kdy jsem se byl
za obec rozloučit se žáky 9. třídy
naší školy. Bývalá paní starostka
Pavlíková vnikla bez mého vědomí vnikla do mé kanceláře, aby si
odnesla tzv. „svůj nábytek“, aniž
by prokázala jeho vlastnictví.
Tento nábytek měla dostat darem
od firmy svého známého, který
od bývalé paní starostky dostal

zakázku na nábytek do ostatních
kanceláří obecního úřadu. Jak jinak opět bez výběrového řízení
a bez vědomí rady či zastupitelstva obce. Mé soukromé a služební věci naházela do dvou krabic
a ještě si pořizovala z mé kanceláře fotografie. Nejen já jsem byl
tímto jednáním velice rozhořčen
a rozčarován. Znovu se ukázalo,
že bývalá paní starostka nemá
vůbec žádné zábrany a je schopná v tom špatném slova smyslu
opravdu všeho. Vám občanům
se za svou velikou chybu, které
jsem si dnes už vědom a kterou
si moc vyčítám, omlouvám. Tou
chybou byl můj hlas, který pomohl paní Pavlíkové do funkce
starostky naší obce. Chybu se
mi spolu s dalšími osmi zastupiteli podařilo alespoň částečně napravit. Za to jim patří můj
dík. A ještě vysvětlení: Protože se
často setkávám s názorem, že odvolání starostky stálo obec další
peníze, rád bych Vás všechny
seznámil, jak je to ve skutečnosti. V případě, že by pí. Pavlíková
nebyla odvolána, měla by nárok
na 5 měsíčních platů do skončení
volebního období a pak na 2 měsíční platy odstupného. Tím, že
byla odvolána, dostala 3 měsíční
platy odstupného. To znamená,
že tímto odvoláním obec ušetřila 4 měsíční platy, což dělá něco
málo přes 240 000 Kč. Tato částka
by mohla být použita na výstavbu
dětských hřišť, kterými naše obec
neoplývá.
Dále budu v krátkosti reagovat na článek, který vyšel v minulých Rudnických novinách
pod názvem „Skládání účtů“.
V tomto článku se nám bývalá
paní starostka Pavlíková snažila
namluvit, že nikdo jiný na úřadu nic nedělá. Myslím si, že bez
práce úředníků OÚ a pracovní-

ků obce a externích firem a bez
rozhodnutí rady či zastupitelstva by se neudělala jediná ze
zmiňovaných akcí. Beru to jako
velikou urážku a pohrdání prací zmiňovaných osob a doufám,
že si každý z Vás udělal názor na
uvedený článek sám.
O prázdninách pokračovaly práce na investičních akcích
obce. V projektu zateplení ZŠ
a MŠ proběhlo dne 2. 9. 2010 za
účasti soutěžících firem otevírání obálek. Dne 6. 9. 2010 zasedala výběrová komise, která určila
vítěznou firmu. Pokud ji ZO na
svém zářijovém zasedání schválí, mohly by být práce zahájeny
v měsíci říjnu.
V dalším projektu „chodník pro pěší v Leopoldově“, po
podpisu dodatku smlouvy práce
úspěšně začaly a stavba by měla
být obci předána do konce září.
K problému osmnácti bytovek se bohužel tolik očekávaná
schůzka zatím neuskutečnila
a to i přesto, že jsem slíbil, že
budu respektovat jakýkoliv termín, který si ostatní účastníci
schůzky domluví. Jsem tím zklamán nejen já, ale i naše právnička JUDr. Fučíková a především
nájemníci zmíněných bytovek.
My všichni si od této schůzky
slibujeme, že konečně dojde
k nějaké dohodě a začnou dlouho slibované opravy.
Vážení spoluobčané, blíží se
komunální volby a já jsem rád,
že na rozdíl od minulých voleb,
letos kandiduje 75 lidí, takže
budeme mít z koho vybírat. Je
dobře, že se o dění v obci zajímá
stále více z nás.
Přeji Vám všem pěkný podzim a šťastný výběr nových zastupitelů.
Petr Folberger
místostarosta

Těšíme se na vaše příspěvky
– prosíme, dejte vědět o své činnosti, pište o tom, co vás v Rudníku těší a co vás naopak trápí,
podzim
jak byste chtěli zlepšit veřejné záležitosti obce a jak si představujete její další vývoj.
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CO JE PRAVDA A CO LEŽ ?
Vážení občané, obracím se
na Vás s důvěrou, že moudří
prokouknou a ostatní se aspoň
dozví, co je pravda a co je lež
v úvodníku minulého vydání RN.
Na rozdíl od červnového úvodníku napsaném v duchu „jedna paní
povídala“, mohu totiž komukoliv dodat detailní fakta, kterými
mohu údaje v tomto mém příspěvku potvrdit.
Ráda bych se vrátila k úvodníku z červnového čísla Rudnických
novin. Je škoda papíru ke zdůvodňování mých kroků, ke kterým jsem byla oprávněná při mém
dvouletém působení v roli starostky. Nechci Vás, spoluobčany, zatěžovat žabomyšími válkami mezi
mnou a místostarostou, který se
cítil být nedoceněn ve své funkci.
Ráda bych se jen zmínila o základních faktech, která nemohou být
zavádějící jako v úvodníku předešlém. Předně – Zákon o obcích
určuje zcela jasně, kdy místostarosta zastupuje starostu, a to pouze v době jeho nepřítomnosti jako
je např. nemoc nebo dlouhodobá
dovolená. A pokud jsem své povinnosti zvládala a nepotřebovala
pomoc místostarosty, ke které se
ve skutečnosti dle mého názoru
ani neměl, tak se domnívám, že je
to spíš důvod k pochvale než k výtkám. Moji absenci v práci jsem
vždy řádně oznamovala na jednání rady obce. Takže takto „nedoceněný“a „ochuzený“o práci pro
blaho obce si musel místostarosta
splést svoje postavení ve vedení
obce. Je jen škoda, že jednání zastupitelstva obce se zúčastňujete
tak málo – v poslední době dokonce i nikdo. Mohli byste se na
vlastní oči přesvědčit, kdo a jakou
práci vykonává, resp. nevykonává
vůbec.
Pro obec je škoda, že došlo
k mému odvolání den poté, kdy
jsem jednala s Ing. arch. Rakem
a konečně jsme se společně dohodli na konkrétních krocích
v dokončení týkající se sanace 18
b. j. a tím i zdárného uzavření
celé více jak 10 leté kauzy. Někteří možná ani neví, že jako jediná jsem po několika letech byla
schopná dosáhnout nějaké dohody a jednat bez prostřednictví
soudů. A zcela jistě málo z Vás ví,
že tato jednání dle konkrétních,
zcela jasně stanovených kroků se
opět zastavila. Zřejmě na tom měl
podíl i nedávno odvysílaný dokument v televizi.
Šla jsem totiž cestou dohody
a vyjednávání, nikoliv vyhrožování. Opravdu nejnevhodnější doba
ke změnám ve vedení obce a to pár
měsíců před komunálními volbami. Bylo navázáno jednání a je
připravený projekt k rekonstrukci
bytovek, aby konečně mohlo dojít k realizaci oprav. Velkou záslu2

hou se o to přičinila rodina, která
se dobrovolně vystěhovala a tím
umožnila zahájení prvních prací.
Konfrontační způsob řešení sporu nikam nevedl. Pan Folberger
tvrdí, že jsem vyhlásila havarijní
stav bytovek. Starostka nemohla
a proto nevyhlásila havarijní stav
bytovek. O tom přece rozhodlo
několik odborných znalců. Kdyby
tomu tak nebylo, obec by se jistě
nesoudila. Je také potřeba myslet
na to, jak letí čas a na této stavbě
stále vázne nevypořádaná státní
dotace v hodnotě několika milionů. Celá kauza bude jistě probírána na nejbližším zasedání ZO
a tam byste se mohli dozvědět více
podrobností.
Veškerá
prohlášení
pana
Folbergera jsou tendenční, nepravdivá a zaměřená k jednomu
jedinému účelu, diskriminaci mé
osoby. Jsem přesvědčená, že byla
vedena nejen za účelem mého
odvolání z funkce starostky, ale
váha jeho slov plní i nečestnou
roli v právě probíhajícím předvolebním období.
Tak např. – nelze přece srovnávat několikaletý poloviční pracovní úvazek důchodkyně s odpracovanými 16 hodinami mé
dcery v letošním roce za 80,–Kč/
hod. z rozpočtu obce a to na přípravě podkladů pro Strategický
plán rozvoje obce. Mimochodem
o tuto práci se pan místostarosta
podrobně nezajímal a to zřejmě
proto, že jí nerozumí tak dobře
jako jiné práci.
Jsem přesvědčená, že stavební úřad nepotřebuje vlastní
sekretářku (nejednalo se o nárazovou práci) a domnívám se
spolu s dalšími zastupiteli, že na
našem úřadě je přezaměstnanost.
Oproti desetiletí zpět některé
činnosti odpadly (je prodána většina bytů) a některé zase přibyly
(výběr poplatků za odpady). Ale
určitě to, co přibylo, nepřevažuje natolik, aby se navýšil počet
zaměstnanců. Obec běžně zaměstnává brigádníky a nikdy se
tyto krátkodobé dohody neprojednávaly v radě obce. V radě se
neprojednával jeden mostek v Javorníku, ale došlo k opravě hned
tří mostků. Pan Folberger zřejmě
zapomněl, jako jeden z radních,
co se v RO projednávalo, jinak by
si jistě vzpomněl, že jeden most
opravovala firma p. Taclíka, na
základě řádného výběrového řízení. Akce, jako investiční, byla
zařazena do rozpočtu, neboť se
jednalo o vyšší částku. Další dva
byly opraveny v rámci hospodářské činnosti. U jednoho (za pilou) se vyměnilo pouze několik
trámů a u druhého(u Brunclíka)
prakticky všechny, jinak by nebylo možné stahovat dřevo z lesa
po kalamitě. Použité dřevo bylo

samozřejmě z našich lesů, takže
se uhradilo jen provedení prací
a jejich výše není a nebyla tajná –
viz. podklady uložené na MO či
u účetní obce. A to, že jsem sama
přidělila zakázku bez VŘ o které
by RO nevěděla, která se týkala
oprav stropů 18 b. j. je už úplný
výsměch. V podkladech na OÚ
jsou uvedena jasná fakta, že jsem
nechala dva místní občany zpracovat cenový návrh, který měl
sloužit k odhadu částky, kterou
musí obec zapracovat do rozpočtu. Nešlo tedy o žádné výběrové
řízení. Že bych chtěla jednomu
člověku přidělit zakázku bez VŘ
na opravu stropů v 18 b. j. je tedy
nehorázná lež. Na jednání ZO
jsem záměrně nesdělila tuto výši
odhadované částky právě z důvodu možného výběrového řízení.
A pokud se sami přesvědčíte
o těchto skutečnostech, sami posoudíte, že veškerá špína hozená
na moji osobu se může obrátit
proti těm, kteří ji na mě zcela
účelově házeli. Je veliká škoda, že
se veřejná zasedání ZO konala téměř vždy bez přítomnosti veřejnosti – tedy Vás, abyste si dokázali vytvořit vlastní úsudek při čtení
nebo poslouchání těchto nehorázných lží z úst pana Folbergera.
Z dostupných zápisů z jednání
ZO či RO se totiž jen těžko dozvíte, co se na posledních zasedáních projednávalo, protože tyto
zápisy jsou dle mého názoru zcela nekonkrétní a ne přesně vypovídající. Kdo ví, zda nyní při VŘ
na zateplení ZŠ nedošlo k úniku
informací o předpokládané ceně
za dílo za účelem podání té nejlepší nabídky. Nechme se překvapit, která firma resp. firmy budou
doporučeny k realizaci.
Odmítám, že bych využila
RN pro svoji stranickou kampaň
před volbami do parlamentu.
Vždyť každý čtenář RN se mohl
přesvědčit, že na kandidátce jsem
působila až na nevolitelném 17.
místě (jako tzv. „křoví“) a v článku není jediná zmínka o tom, že

bych já osobně kandidovala do
Poslanecké sněmovny. K chybám
tajemníka se nebudu vyjadřovat
vůbec, nafouknuté články k tomuto tématu byly téměř ve všech
číslech Rudnických novin. Ale
jedno bych chtěla zdůraznit –
a to, že finanční potrestání tajemníka bylo projednáváno v radě
a rada sama mnou navrženou
částku doporučila snížit.
Možná je pan Folberger schopen perspektivně vést svůj obchod,
ale již nyní jsem se přesvědčila, že
není schopen perspektivně vést
obec směrem dopředu. Na moje
otázky, kladené z pozice zastupitelky čekám marně již téměř dva
měsíce. Jsou mezi nimi zřejmě věci
nepříjemné, na které neumí a nebo
nechce dát jasnou odpověď. Tyto
moje otázky pošlu každému, kdo
by se o ně zajímal. Pokud má někdo
zájem ptát se na cokoliv jiného,
ráda všem odpovím.
Myslím, že nastala doba, abychom se my všichni zamysleli nad
tím, jak působit na rozvoj obce
tolik potřebné zejména pro naši
mládež a mladou populaci, která
se konečně ozve při následujících
volbách. Proti komu se pozná
na výsledcích voleb. Může to být
i proti mně, nebo proti jiným tzv.
starým garniturám. Byla bych však
ráda, aby se konečně zrno vyčistilo
od plev bez rozdílu stáří či politické příslušnosti, protože jsem pevně přesvědčena, že ne celé vedení
obce je prohnilé sobeckostí. Navíc
i záští proti jiným spoluobčanům.
A hlavně, že i mezi touto starou
garniturou jsou ještě lidé, kteří na
Vás, spoluobčany myslí především
a vlastní zájmy mají až na druhém
místě. Prospěcháři nepatří do vedení obce a proto přeji naší obci,
aby se její nové zastupitelstvo
značně omladilo a nebylo zatížené sváry, nýbrž se spojilo a začalo
konečně spolupracovat. Nejsem
žádná naivka, ale myslím, že potom by nám v Rudníku bylo fajn.

ÚČAST NA JEDNÁNÍ ZO RUDNÍK
ZA VOLEBNI OBDOBÍ 2006 - 2010
Šmahelová
Šmahel
Knap
Stuchlík
Šrajer
Šmera
Nedvídek
Folberger
Pavlíková
Štep
Petříková
Diviš
Patáč
Šedivý
Pažout
Mánek
Matěna

92,9%
89,3%
85,7%
92,9%
92,9%
67,9%
89,3%
100,0%
96,4%
100,0%
96,4%
92,9%
89,3%
90,0%
90,0%
82,4%
83,3%

Ivana Pavlíková

ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK „SKLÁDÁNÍ ÚČTŮ“
S úsměvem a zároveň s politováním jsme si přečetli článek
bývalé starostky paní Pavlíkové
„Skládání účtů“. Vyčíslení její
práce je pěkné, ale bohužel
něco v tomto článku chybí. Některé již rozjednané a rozpracované akce převzala po minulé
starostce a bylo nutné je dokončit. Podpis starosty na smlouvě
nebo projednání určitých věcí
přece neznamená, že všechno
udělal starosta sám. K tomu má
tým pracovníků, kteří tu mravenčí práci dělají od začátku až
do konce akce.

Kdybychom dali vyjmenované akce paní Pavlíkové do
odstavců podle toho kdo co
dělal, na její straně by toho asi
moc nebylo. Její zásluha je v
získání části dotací, které jistě
byly obci k dobru, takže díky za
ně. Ale poděkování některým
pracovníkům obecního úřadu
za práci, kterou si paní Pavlíková přivlastnila, nám zde chybělo. Úsudek si snad občané
udělali sami po přečtení jejího
článku.
Zaměstnanci OÚ

Samovládce Folberger

Vážení spoluobčané, mám pro vás příznivou zprávu, pan Folberger vás občany a vámi zvolené zastupitelstvo v případě jeho vlády nebude potřebovat. Tuto naději vám mohu zprostředkovat přes zkušenost,
kterou jsem se stávajícím místostarostou F. udělal.
Jak asi víte, spojil jsem svůj život, dovolím si říci, s naší obcí již před
patnácti lety. Nejdříve jako s blahodárnou rekreační oázou se spoustou
báječných lidí .Toto pouto jsem před dvěma lety zásadně povýšil. Investoval jsem do koupi areálu Texlen a postupně sem převádím i své obchodní
a výrobní aktivity. Mrtvá továrna ožívá určitě ku prospěchu Rudníku.
Před čtvrt rokem jsme veřejně navrhli radě obce zcela jasně vzájemně výhodnou výměnu pozemků mezi továrnou a obcí. Stejně hodnotili směnu
i všichni členové rady.
V demokratickém rozhodování musí přijít schválení zastupitelstvem…
ale ouha, tam to náš úřadující místostarosta, přes opakované sliby, jako
správný samovládce po celý čtvrt rok nepředložil…
Nestěžuji si, jen bych rád, aby jste věděli, že v případě jeho zvolení budete mít klid. Nebude vás otravovat s projednáváním věcí veřejných.
Jiří Potoček

Vážený pane Potočku,
nemám jakékoliv pochyby o tom, že Vaše podnikatelské aktivity jsou
pro naši obec a její obyvatele přínosem. Každá obec a její představitelé si
musí vážit investora, který vytváří pracovní příležitosti v obci.
Tak tomu je i v mém případě. Jsem rád, že jste si vybral právě naši obec
pro realizaci svých podnikatelských aktivit.
Ve Vašem příspěvku „Samovládce Folberger“ se snažíte navodit pocit,
že při řešení Vaší žádosti je postupováno nestandardně, a to z důvodu,
že Vámi navrhovanou směnu pozemku dosud neprojednalo ZO.Pozemky,
které dle návrhu mají být předmětem směny, nejsou součástí ani v bezprostředním sousedství areálu bývalého Texlenu. Obecní pozemky mohou být
v budoucnu dotčeny stavbou kanalizace, v současné době jsou pronajaty a
navíc jsou platným územním plánem určeny k výstavbě ČOV. Přestože se
výstavba ČOV s největší pravděpodobností neuskuteční, je otázek k řešení
kolem směňovaných pozemků více než dost. K jejich řešení je třeba i externích pracovníků. Mým jediným záměrem bylo a je zpracovat pro jednání
ZO komplexní materiál řešící směnu pozemků, včetně souvisejících aspektů jako např. výstavba kanalizace. Je mi doopravdy líto, že se Vás tento
transparentní postup dotkl, ale žádný jiný není možný. Pozemek, o který
žádáte, nesouvisí přímo s rozvojem Vaší firmy, a proto Vaše tvrzení z našeho rozhovoru, že bráním vytváření pracovních míst v naší obci neobstojí.
Pokud budou důvody pro směnu opodstatněné, schválí je i budoucí ZO,
když se nepodařilo projednání ve stávajícím ZO.
Petr Folberger
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NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ!
Již 1. července 2005 nabyl účinnosti zákon, na základě kterého jsou držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000 povinni je vyměnit nejpozději do
31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu tyto řidičské průkazy pozbývají platnosti a bez platného řidičského průkazu není možné řídit motorové vozidlo.
Z toho pramení i heslo „NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ“. Rozhodující pro povinnost výměny je právě datum jeho vydání,
nikoli typ řidičského průkazu. Výměna probíhá na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu – pro obec Rudník je správním obvodem Městský úřad
Vrchlabí, Na Bělidle 900 (budova bývalého OSP). Výměna
je osvobozena od správního poplatku. S sebou je nutné
vzít platný doklad totožnosti, jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm
a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Nový řidičský
průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti (popř. do
5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč).
Další informace můžete získat na internetových stránkách
www.vymentesiridicak.cz.

VOLNÝ BYT V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V RUDNÍKU

V DPS v Rudníku se uvolnil dvoupokojový byt (výměra 58 m2). Zájemce o tento byt se může přihlásit na tel.
499 440 281 nebo se osobně dostavit na OÚ – majetkový
odbor (budova pošty), kde mu budou sděleny další podrobnosti. Podmínkou pro přijetí do DPS je soběstačnost, minimální věk 65 let nebo invalidní důchod.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Jak jsme již předeslali ve speciálním čísle Rudnických novin
z přelomu srpna a září – informovali jsme Vás o změnách
osobní dopravy v našem regionu
týkajících se dopravy žáků do
Základní školy v Rudníku. Doufáme, že speciální číslo našlo své
čtenáře a pomohlo k lepší orientaci v jízdních řádech.
Řekl bych, že změna JŘ
v červnu roku 2010 a vůbec systému páteřních bodů osobní
dopravy v regionu Krkonoše
a Podkrkonoší byla největší co
do obsáhlosti a časové posloupnosti jednotlivých linek za posledních 20 let.
Obec Rudník je středobodem hlavního tahu silnice č. 14
ze severovýchodu od Náchoda
až k Harrachovu a silnicí č. 325
od Hostinného, a proto byla
zastávka Rudník, Pošta vybrána
jako uzlový časový bod, od kterého se odvíjejí všechny ostatní
odjezdy. Samozřejmě že v návaznosti na odjezdy vlaků v Hostinném a Trutnově, protože systém provazuje v co největší míře
autobusové a vlakové spoje.

Linka č. 400, která spojuje
Trutnov s Vrchlabím a naopak
je v obou směrech na zastávce
Rudník Pošta vždy v celou, takže
je jednoduché si zapamatovat,
že autobus na Vrchlabí a Trutnov
jede vždy v celou, respektive vždy
v čase okolo celé hodiny v pracovních dnech. Podrobnosti je
určitě potřeba vždy shlédnout na
JŘ. Jinak je to v pracovních dnech
a jinak ve dnech pracovního klidu.
Jedna z mnoha připomínek
od občanů bylo i zvýšení počtu
spojů, které zajíždějí k nám do
Terezína, což bylo jedním z mnoha bodů změn, které proběhly
mezi zástupci obce Rudník a organizátorem regionální dopravy
královéhradeckého kraje.
Na lince 460 došlo oproti
červnu k několika změnám. Je
potřeba hned ze začátku říci že
demografické rozdělení obyvatel Rudníka je ve větší míře obsaženo na zastávce Rudník, sídl.
Terezín, než na uzlovém bodu
Rudník, Pošta.
Nicméně OREDO nám vyšlo ve velké míře vstříc a když se
podíváme detailně na jízdní řád,
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je vidět, že z Hostinného, aut.
st. jedou autobusy směr Rudník,
sídl. Terezín v pracovních dnech
v časech:
5,07; 5,43; 6,13; 8,43; 10,37;
13,13; 13,43; 14,13; 15,43;
17,43;21,18 – což je myslím více
než dostačující.
Věnujme prosím pozornost
tučně zvýrazněným časům.
Vzhledem k návaznosti na linku
400 na zastávce Rudník, Pošta,
tyto spoje zajíždějí nejprve tam
a teprve poté, kdy na zastávce
Rudník, Pošta řidič vyčká několik minut (takzvaný manipulační čas) na odjezd směr Hostinné, zajíždí k nám na zastávku
Rudník, sídl. Terezín.
A odjezdy ze zastávky Rudník, sídl. Terezín směr Hostinné,
aut. St.
5,26; 6,09; 6,27; 8,52; 11,07;
13,22; 14,09; 14,29; 16,10; 16,10;
18,10; 22,03
Tučně zvýrazněné časy zna-

menají, že spoje ze zastávky
Rudník, sídl. Terezín zajedou
až na zastávku Rudník, Pošta
a vzápětí pokračují směrem na
Hostinné.
Zároveň upozorňuji na to,
že na lince 460 je velmi zajímavá
propojenost s vlakovými jízdními řády a to ať ze směru od Trutnova tak ze směru od Chlumce
nad Cidlinou. Nicméně věnovat se tomuto do detailů by bylo
nad kapacitu těchto novin.
Snahou celé velmi komplikované změny jízdních řádů
bylo co nejvíce přiblížit osobní dopravu prostým občanům,
kteří, ať už z jakýchkoli důvodů,
nevlastní osobní auto, ale nejen
jim- je zde jasně vidět trend
nízkonákladové přepravy s možností nabídnout cestujícím co
největší komfort v cenách za časovokilometrový úsek.
Jaroslav Koderič

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pondělí 1.
září v rudnické
základní škole
proběhlo tradiční slavnostní
zahájení nového
školního roku 2010/
20011. Do školních lavic usedlo
154 žáků první až deváté třídy.
Největší očekávání a zážitek tento den určitě přinesl dvaceti novým prvňáčkům, které vyučuje
paní učitelka Marcela Pavlíková.
V pedagogickém sboru došlo ke
dvěma změnám. Na místo paní
učitelky Škultétyové, která se
odstěhovala do Hradce Králové,
nastoupila se stejnou aprobaci
český jazyk a dějepis slečna Lucie Dvořáková z Mladých Buků.
Novou vychovatelkou ve školní
družině a speciální pedagož-
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kou je paní Monika Imlaufová
z Trutnova. V pedagogickém
sboru ZŠ a MŠ tak letos pracuje 16 učitelů, 2 vychovatelky
školní družiny a 9 správních zaměstnanců. Naší snahou je, aby
škola žákům poskytla kvalitní
základní vzdělání, dostatek zábavy a možností k trávení volného času. Vše samozřejmě závisí
i na píli a zájmu dětí i podpoře
a zodpovědnosti jejich rodičů.
V době letních prázdnin se
ve škole pracovalo pouze na
drobných opravách školních
budov a údržbě vnitřního vybavení školy. Vyměněny byly
vstupní dveře do školní kuchyně a jídelny, proběhlo vybudování nového oplocení školního
pozemku, byly provedeny opravy osvětlení a vodoinstalace.

www.zsrudnik.cz
Nový nábytek má počítačová učebna a učebna angličtiny.
Byl vybudován nový kabinet
výchovné poradkyně školy. Letošní největší investiční akce,
kterou je výměna oken a zateplení fasády školy, bude zahájena
až v říjnu a bude pokračovat
příští rok. Tato velká dotační investice by měla přinést značnou
úsporu ve vytápění a podstatně
zlepšit estetický vzhled školy.
V letošním školním roce
budeme opět pokračovat v modernizaci vybavení školy. Žákům chceme dále nabídnout
nejrůznější mimoškolní aktivity
a rozšířit nabídku kroužků. Potřebujeme však získat nové vedoucí kroužku z řad dospělých.
Pozornost a péči budeme
věnovat žákům se specifickými

poruchami učení, ale i žákům
nadaným. Kromě běžné výuky
připravujeme lyžařský výcvik,
cyklistický kurz, návštěvu divadel, sportovní soutěže a další
kulturní a vzdělávací akce.
Naším
velkým
přáním
a úkolem je zlepšit komunikaci
a spolupráci s rodiči. Chtěli bychom jim vysvětlit a ukázat naši
práci a společně s nimi řešit včas
všechny výchovné a vzdělávací
problémy. Často si totiž neuvědomujeme, že s rodiči máme
jednoznačně společný cíl. Mít
v Rudníku zdravou, vzdělanou
a dobře vychovanou mládež.
Žákům, rodičům i zaměstnancům školy přeji úspěšný
školní rok.
Mgr. Pavel Petržela
ředitel školy

DÍKY ZA HRÁTKOBRANÍ!
V sobotu 4. září pořádala
kulturní komise obce na parkovišti a v okolí OÚ „Rudnické
hrátkobraní“. Tato akce věnovaná především dětem by se nekonala, nebýt spousty ochotných
lidí. Velké poděkování patří
sponzorům, kteří nám přispěli
nejen finančně. Díky příspěvkům firem MZ Liberec, ABA –
AZA s.r.o, Jirky Taclíka, MaM
reality a OÚ Rudník mohly děti
celý den skákat a klouzat se na
nafukovacích hradech. Díky
ochotě pánů Jirky Vondráka, Michala Šindeláře a paní Baierlové
ze zámku se mohly děti svést
na psím spřežení, podívat se na
výcvik služebních a loveckých
psů a také povozit na koních.
Z provizorního podia, z avie
kterou zapůjčil Petr Nedvídek,
jim k tomu celý den pouštěl
veselou hudbu Ondra Moupic.

Obrovský dík patří těm, kteří
nám svou celodenní přítomností pomohli tento den plný
her, soutěží a dětských úsměvů
uspořádat. Ve stánku s občerstvením vás celý den ochotně
obsluhovali a o vaše plná bříška
se starali manželé Rachotovi,
paní Míla Lhotová a Anna Mišútková. Na bezpečí našich dětí
u hradů dohlížely slečny Bára
Havelková a Iva Pospíšilová.
S lékárničkou byla po celý den
v pohotovosti zdravotní sestra Blanka Říhová. O nejmenší
dětičky se u různých drobných
her staraly a sladkosti jim rozdávaly paní Jana Levinská a Lída
Rodrová. Starší děti si zastřílely
z paintballových pistolí na veselé zajíce, které namaloval Míra
Sedláček. Nad zdárným průběhem celé akce bděla technická
četa, bez které by nic nefungo-

valo - pánové Jiří Pospíšil,
Lukáš Skalský, Petr Stránský
a Jarda Šimůnek. Mikrofonu
se místo nás chopil Jirka Jirásek. Všem výše jmenovaným
ještě jednou velký dík.
Fotky z této fajn akce
si můžete prohlédnout na
www.rudnik.cz.
Na začátku října, když
bude přát počasí, pustí děti
na oblohu papírové draky.
Jako každý rok vás na drakiádu pozvou paní učitelky z mateřské školky. Před
koncem letošního roku se
mohou děti těšit na tradiční
Mikulášskou besídku s čerty,
Mikulášem a Slávou Šmídem
a to v sobotu 4. prosince.
Pokud vše dobře dopadne, pobaví se i dospěláci
v pátek 29. října koncertem
na sále, při kterém si budou
moci i zatancovat.
Vaše kulturní komise

FOTBALOVÝ TÝDEN V RUDNÍKU
Rudník představuje obec
velice rozlehlou. Počtem obyvatel to není nic moc, ale okruh
Obecní úřad – Leopoldov –
Javorník – Janovice - Bolkov
– Pivovar – U křížku – Terezín
– Arnultovice a přes rokli zpět
do cíle bych nechtěl absolvovat
v létě na kole ani pěšky a v zimě
ani na běžkách (i když jsou
tací). Uvádím to proto, abych
si nahrál na zdejší sportovní
dění a události. Výběr není příliš bohatý. Když vůbec nepočítám karty či kulečník a šipky
nechávám v závorce, zůstává mi
v Rudníku sport spíše rekreační,
s akcemi náhodnými. Výjimkou
je snad čtvrteční volejbal na kurtu U Kellerů – a hlavně fotbal.
Na zelené trávě a v areálu hřiště
se dějí věci. Počínaje pondělkem a konče nedělí. Dal jsem si
za úkol jeden takový fotbalový
týden sledovat a zapsat jako by
kronikář. Nic víc, nic méně.
PONDĚLÍ – Nálada i atmosféra se odvíjejí od víkendových
výsledků v mistrovských zápasech, především mužstva dospělých. V 18 hodin zasedá výbor
oddíl FC TJ Avon Rudník (tak
zní oficiální název pro fotbalové
orgány). V čele stojí už dlouhé
roky Milan „Walda“ Hák.
V čem tkví největší změna, která se odehrála v rudnickém fotbale
v posledních letech?
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Nechci, aby to vyznělo jako fňukání nebo bezradnost, ale všechno
se teď odvíjí od peněz. Nemyslím
ani tak na výsledky, ale na činnost
a účast jednotlivých mužstev v mistrovských soutěžích. Pod názvem
FC Avon Rudník se představuje
tým dospělých, od nové sezóny také
dorost, dále žáci a chystáme se přihlásit přípravku nejmenších pravidelně do turnajů. Sledujeme tím
vytvoření vlastní hráčské a věkové
rezervy. Největší finanční zátěží
je kvalita hřiště a na prvním místě
trávník. Ročně spolkne desetitisíce.
Nic to ale nemění na mém
vztahu – a myslím, že mluvím
za všechny členy výboru – k fotbalistům Rudníku obecně. Trávím skoro všechen volný čas na
hřišti. Tím více potěší vítězství,
každý bodík, každý úspěch.
ÚTERÝ – Existuje pár lidí,
které na fotbalovém hřišti najdete každý den v týdnu. Jedním z nich je Vladimír Srna.
Nestor a pamětník. Jeho vyprávění připomíná tradiční
rozhlasový pořad A léta běží,
vážení…
Nedovedu si představit svůj
život bez sportu a Rudníku.
A jsou to už dlouhé roky, připadá mi to odjakživa. Lyžování,
volejbal, fotbal a další. Někdy
po válce jsme zakládali TJ Rudník, po letech pak volili mezi
názvy Sokol a Jiskra. Fungoval

jsem jako cvičitel ZTV, trenér
lyžování, rozhodčí volejbalu,
byl jsem u všech spartakiád,
aktivně jsem hrával přes třicet
let. Mohu se považovat za pamětníka i zdejších sportovišť.
V Terezíně „Před Pospíchalem“
byly dva kurty, v zimě se tam
odehrávaly hokejové boje. Na
bělidle se hrával fotbal pod
rybníky, v místech dnešního
travnatého hřiště (i škvárového
v sousedství) bývalo velké zahradnictví a sklady i zpracování dřeva. Do dneška mi zůstalo
kolo, běžky a láska k místnímu
sportu. Když je potřeba, tak
pomůžu. Třeba jako fotbalový
funkcionář a hlavní pořadatel
mistrovských utkání doma.
STŘEDA – Žáci hrají odložený mistrák s Baníkem Žacléř. To
je těžký soupeř, v loňské sezóně
ještě nastupovali ve vyšší soutěži. Trenér domácích Pavel Gašpar spolu s asistentem Čápem
připravují sestavu. Hráčským
legitimacím přiřazují jednotlivé posty na hřišti. Pro neznalého něco jako vykládání karet.
Hotovo, vzájemná shoda, kluci
odcházejí do kabiny. Čeká se na
delegované rozhodčí a zbývá
pár minut na rozhovor.
Jak a proč se člověk stane trenérem žáků?
Ani nevím. Snad chuť zkusit

a učit se něco nového a možná i předat jisté zkušenosti.
Jsi typem člověka, který všechno
dost prožívá…
A fotbal zvlášť. To musí být, to
ani nejde jinak.
Trenér mládežníků má být táta,
učitel, policajt?
Nejspíš trpělivý vychovatel.
Někdy musíte zvýšit hlas, bez toho
to nejde. Jindy cítím, že mě jako
kdyby nevnímají.
Co chceš, aby tvoji odchovanci
později dokázali?
Takhle o tom nepřemýšlím. Chci
v nich probudit bojovnost, chuť se
poprat o výsledek. Jistě, aby byli
slušní fotbalisté, ale hlavně slušní
lidé, to je víc než fotbal. Za to by
mi měli poděkovat i rodiče.
V den zápase se těšíš, bojíš se, jsi
nervózní?
Od všeho trochu, hlavně
nervozita. A to i po dvaceti letech u žáčků. Nechci s nimi jít
do dorostu a dál, moje místo je
u těch nejmenších. Kvůli jejich
mistráku si vezmu klidně dovolenou. Jako dneska.
Poločas končí 1:0 pro Avon
Rudník. Stejně tak dopadl i poločas druhý a konečný výsledek
2:0 je pro sebevědomé hosty
zklamáním. To domácí slaví
skandovaným pokřikem (přepis slov raději nezveřejňovat).
První místo v průběžné tabulce
tu radost dovoluje. K rozhovoru jsme si pozvali kapitána rudnického týmu Davida Čápa.
Chodíš také na zápasy áčka dospělých?
Určitě. Hlavně se mi líbí Kuba
Víšek.
Co bys chtěl ve fotbale dokázat?
To přesně nevím. Možná zkusit to někdy v budoucnu ve vyšších
soutěžích.
Sleduješ fotbal v televizi?
Jasně. Mám rád anglickou ligu.A na mistrovství světa se mi
líbili Španělé. Nejen proto, že vyhráli.
U rudnických žáků děláš kapitána. Poslouchají tě spoluhráči?
Někdy musím ty mladší trošku seřvat. Ale trenéři nás vedou
ke vzájemnému respektu. Všichni
v našich dresech jsou přece kámošové.
ČTVRTEK – Odpoledne patří těm nejmenším z fotbalové
přípravky. Na hřišti pobíhá asi
třináctka kluků. Každý má svůj
míč a hraje si. Radost pohledět.
Trenérem je Richard Diviš.
Stanovili jsme si spodní věkovou hranici pět let a někdy v osmi,
devíti letech je předávám do kategorie žáků. S jejich trenéry jsem
samozřejmě v pravidelném kon-
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taktu. Mám vypracovaný týdenní
plán, na hřišti jsme v pondělí, ve
čtvrtek a v sobotu. Na čem stavím? Na vlastních zkušenostech
z přípravy syna, který hraje vrcholový hokej, věci konzultuji s trenéry jiných mládežnických celků
(i jiných sportů), přečtu si teorii
v knížkách, pomáhá mi i internet
a někdy manželka Blanka, která
zná kluky ze školky. V tom mladém
věku jde spíše o hru s míčem i bez
něj – o obratnost, radost z pohybu,
o kamarádství, respektu i toleranci. To jsou věci velice důležité pro
každý kolektivní sport. Po rozcvičce
slalom mezi plastovými kuželkami, přeskoky plastových hrazdiček,
hlavičky, přihrávky… Vůbec mi
nevadí, když někdo z kluků brzy
skončí nebo si vybere jiný sport než
je fotbal. Nechci říci, že by malí neposlouchali, ale jsou zvyklí z domova spíše na pochvaly nebo diktát.
Moje filozofie je jiná. Přípravka
má svoje pravidla, hraje se 4 nebo 6
plus 1 na menším hřišti, brankář je
součástí hry. Od jara se chceme už
zúčastňovat turnajů. Zatím mi nejde o sestavu. Hlavně nebát se balonu, dívat se kolem sebe, ukazovat
se, bojovat.
Na svoji ratolest čekají také
manželé Rodrovi. Vhodná příležitost vyzpovídat kapitána
a brankáře mužstva dospělých
rudnického Avonu Rosťu.
Musel jsem si zvykat, že je tě na
hřišti hodně vidět, ale i slyšet…
Máme věkově mladý tým. Na
lavičce je vedení, ale já to vidím
z brány zezadu a z jiného úhlu.
Musím zakřičet, ale chci především hecovat, motivovat, poradit.
V žádném případě nemíním zastupovat trenéra, jen chci, aby se
dobře hrálo, aby to na place fungovalo. V rudnickém fotbale jsem
od šesti let, krátce ve Vrchlabí,
na hostování v Trutnově. S lety se
věci změnily, dneska není na prvním místě fotbal, ale zaměstnání,
práce, peníze. Respektuju i mladší spoluhráče, ale bojím si, že už
nejsou tak zapálení jako jsme bývali my. Dělám v bráně i mimo
ni všechno proto, abychom udrželi
I. B třídu. Pokud se to nepodaří,
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možná skončím. Co ale vím docela jistě je fakt, že jak budeme
mít dost bodů, pustím za sebe
náhradníka. Mladík nemůže růst
s výkony vysedáváním na lavičce.
Nejlepší přípravou jsou zápasy,
hlavně ty mistrovské.
PÁTEK – Snad nejtěžší bylo
dát dohromady dorost. Trenéři
Zbyněk Kasnar a Tomáš Hájíček pracují jako dálkoví řidiči
a nemohou ovlivňovat rozpis
jízd. Proto se dorost připravuje
společně s dospělými nebo vypomáhá hráč áčka Jura Sucháň.
Naštěstí je takřka denně na
hřišti kapitán dorostenců Marek Petzold.
Máš zkušenosti ze zápasů dospělých. Nebereš dorost jako krok
zpátky?
To určitě ne. Jak jdu na trávník,
snažím se vždycky o co nejlepší výkon. Vůbec není důležité, jestli jde
o dospělé, dorost, přátelák nebo mistrák. Ani mi nevadí, že v dorostu
hraju posledního obránce a za áčko
nejspíš v útoku.
Taky jsi hrál hned dvě utkání za
sebou. Předzápas za dorost a hned
potom za dospělé…
Bylo potřeba pomoci. O ničem
jiném jsem nepřemýšlel. Ale přiznám se, že jsem nakonec střídání
uvítal.
Co ti dávají tréninky s dospělými?
Nemám konkrétně nějaký vzor.
Koukám na všechny, učím se.
Mladí mají nabídku nejrůznějších zájmů a zálib. Vejde se tam
fotbal?
Určitě. Moc by mi chyběl, protože pro mě je fotbal na prvním
místě. Vždycky si na něj najdu čas.
Hrajete první sezónu. Jak to
jde?
Dva zápasy, jeden bod. Dáváme se do kupy. Na první utkání
nás bylo stěží jedenáct, na druhé už
třináct. Snad to o něčem vypovídá.
Naším cílem je horní polovina tabulky.
SOBOTA – Pro fotbal den
D. Budeme psát konkrétně
o poslední srpnové sobotě.
Počasí, že by ani sousedova
psa nevyhnal, pokud neprší,

tak přímo lije a to už snad třetí
den. Otázkou je, zda se vůbec
bude hrát, když jsou na programu hned tři zápasy – žáků,
dorostu a dospělých.
Pár dobrovolníků dopoledne bojuje s vodou a snaží se
ji odvézt do autu mimo hrací
plochu. Pak přijede pan hlavní
rozhodčí a oznámí ANO. Nejsou termíny, není kam odkládat. Žáci hostí Volanov a vyhrávají těsně 1:0.
Tráva je napitá jako houba,
míč končí v loužích, kopačky v blátě. Ještě, že má kustod
dovolenou a je za hranicemi.
Dorost má potom za soupeře
Janské Lázně a to už je o něčem
jiném. Nasazení, bojovnost,
síla mládí. Ale také slovník těch
v dresech na hřišti. Sudí je asi
už zvyklý nebo zapomněl v kabině karty (ne hrací, ale žlutou
a červenou pro napomenutí až
vyloučení). Ani v nervózním
závěru se nezmění na ukazateli
skóre. Domácí 0 – Hosté 0. Bez
gólů, ale s jedním bodem je nakonec spokojena většina. Možná nejvíce ti, kteří využili půlhodinku volna po předzápase
k občerstvení. Klobásky přímo
z udírny nemají chybu a pivo
z Krkonoš se nenechává zahanbit. To vše patří neodmyslitelně
k fotbalové sobotě.
Před pátou (a časem výkopu) napětí vrcholí. Mobily jsou
v permanenci, do poslední
chvíle se vylepšuje sestava. Soupeř hned za kopcem – Horní Staré Město.Tradiční rival,
skoro derby. Hráči se navzájem
znají, proti sobě bratři Matěnové. Jeden jako trenér, druhý
jako vedoucí… Kdoví, kdo má
po konečné bezbrankové remíze více důvodů k úsměvům.
Vždyť Rudník nastřelil v poslední minutě břevno a hosté
měli předtím pár slibných šancí.
Tři zápasy – pět bodů. Slušný výsledek. Ale v pondělí bude
na schůzi určitě o čem diskutovat. (V čase uzávěrky 4 zápasy
a 6 bodů)

NEDĚLE – Za pamětníků ještě den sváteční. Ráno si
přispat a pak do kostela, oběd
s polévkou, hlavním jídlem
i koláčem, rodinná vycházka, návštěva fotbalu (to ještě
bývaly pracovní soboty, teď
dostává přednost sobota).
Dneska lomozí od rozbřesku
sekačky chalupářů, motorovky
domácích, křoviňáky a cirkulárky zástupců obou stran. Na
hřišti můžete vidět skupinky
mladých čutálistů (měli sice
jít hledat včera zakopnutý míč
do kopřiv pod kopcem…), ale
více jsou v permanenci houpačky a další zařízení areálku
pro děti. Maminky jen něco
usrkávají venku na lavičkách,
to tatínkové si k občerstvení
raději sednou za roh do výčepu
nebo lokálu. Včerejší mistráky
připomínají jen pohárky od
piva, trochu nepořádku a nápis křídou na tabuli – Klobásy
nejsou.
Nedělní odpoledne i podvečer je časem fotbalového
poklidu. Funkcionáři i hráči si
možná hojí rány ze zápasů i pozápasů. Řeč se vede jako kdyby
ani nebyl včera mistrovský
duel (jen to nepřipomínejte!)
– o houbách, o vaření, o zážitcích z víkendu a vzpomínkách
na mládí. O politice tzv. velké
a linkách autobusů. To už jsme
zase doma.
Rudník je obcí rozlehlou,
počtem obyvatel nic moc (To
tady už bylo úvodem…). Smyslem trochu netradičního představení místního fotbalu bylo
připomenout se. Jestli by nebylo proti koncepci Rudnických
novin mít pravidelně třeba
sloupek o fotbale s tabulkami
a jestli by se z místních amplionů nemohla ozvat – vedle zprávy o dovolené paní doktorky,
zavření pošty a prodeji kuřic –
také krátká pozvánka na víkendový fotbal. Všichni aktéři popisovaného fotbalového týdne
by to určitě uvítali.
Václav Chadraba

ORIENTAČNÍ BĚH V RUDNÍKU
Rádi bychom
přiblížili
pro
někoho
ještě
málo
známý
sport - orientační běh (OB). Je to sport pro
všechny věkové kategorie počínaje dětmi od šesti let až po veterány. Závodníci se pohybují
v přírodě, převážně v lese, a za
pomoci mapy a buzoly hledají
předem dané kontroly. Přitom
se snaží dosáhnout co nejlepšího času. Jinou délku a náročnost trati mají samozřejmě
děti, jinou mladí a jinou veteráni.
Jistě jste si všimli i u nás
v obci běžců s mapou, kteří
občas pobíhají vesnicí. Tak to
zrovna probíhá nějaké místní
kolo OB. Naše obec má širokou
mládežnickou základnu čítající
20 dětí a juniorů. Ti jsou organizováni v oddílu orientačního
běhu Lokomotivy Trutnov. Zde
je jen malý výčet našich úspěchů v roce 2010.
Jarní část sezony OB pro
naše závodníky skončila vcelku
úspěšně. V oblastním žebříčku
východočeského kraje, kde soutěží hlavně žákovské kategorie,
je naše družstvo na 3. místě.
Zásluhu na tom mají především
Bára Vondráková, Tereza Sedláčková a Petra Cermanová v kategorii dvanáctiletých dívek,
Lukáš a Dominik Killarovi v kategorii dvanáctiletých chlapců
a Tereza Koderičová a Milan Taclík v kategorii čtrnáctiletých.
Tito závodníci mají rovněž
šanci získat licenci B, což je postup, který umožňuje soutěžit
v celostátních závodech.

Dorostenci a junioři již
závodí na úrovni celostátní
i mezinárodní. V žebříčku B
Čechy je v kategorii dvacetiletých juniorů Tomáš Lazák na
1. místě a získává licenci A, Tomáš Svoboda na 8. místě v kategorii osmnáctiletých dorostenců. V žebříčku A je Honza
Petržela na 1. místě v kategorii
osmnáctiletých
dorostenců,
Honza Grundmann na 3. místě mezi šestnáctiletými chlapci
a Lenka Svobodová na 2. místě
mezi šestnáctiletými dívkami.
Poslední tři jmenovaní nás také
reprezentovali na ME dorostu
a MS juniorů. V Českém poháru štafet je dorostenecká štafeta
našeho oddílu na 2. místě. Celkově naši dorostenci na jarních
závodech mistrovství ČR získali
6 zlatých, 1sříbrnou a 1 bronzovou medaili.
Lenka Svobodová a Honza
Grundmann byli členy české
reprezentace na MED ve Španělsku, kde česká reprezentace
obsadila celkově 1. místo. Trutnovský závodník Honza Petržela byl členem reprezentačního
družstva na MSJ v Dánsku. Česká reprezentace obsadila celkově 4. místo.
V podzimní části sezony OB,
pořádá trutnovský oddíl dva závody. Bude to 4. září v Janských
Lázních, kde se poběží celorepublikový závod ve sprintu (po
skončení ještě závod O-trail
pro vozíčkáře) a potom závod
oblastního žebříčku 2. října
v Pekle u Trutnova.
Děkujeme všem příznivcům orientačního běhu a všem
sponzorům, jejichž zásluhou

Horní řada zleva:Martin Kult,Tomáš Svoboda,Jan Petržela,Pavel Petržela,Tomáš Lazák,Jan Grundmann | Dolní řada zleva:Hana Grundmannová,Lenka Polzerová,Tereza Petrželová,Lenka Svobodová

Horní řada zleva: Koderičová Terka, Procházková Aneta, Cermanová
Péťa, Vondráková Barča, Sedláčková Terka, Horní Edita a Taclík Milan
Dolní řada zleva: Mačková Markétka, Cerman Pavlik, Kuhn-Gaberová
Irča, Sedláček Dan
můžeme tento zajímavý sport
provozovat, a věříme, že se jejich počet ještě rozšíří. Naši
činnost můžete sledovat také
na www.ltu-ob.cz
Přejme všem závodníkům

zdraví a hodně sportovních
úspěchů. Přijďte se podívat
a fandit na závody námi pořádané.
Za OB trenéři
Pavel a Alena Petrželovi

INFORMACE A POZVÁNKA OD TJ – SKI RUDNÍK
V létě jsme se vydali do
země běžkařskému sportu zaslíbené, Norska. Neopomněli
jsme shlédnout dějiště zimních

3 200
podzim

olympijských her z roku 1994
městečko Lillehammer. Ve městě je historický skansen, kde je
soustředěno více než 130 histo-

rických budov s ukázkami místní historie a kultury.
Naším cílem byly především
místní národní parky nabízející

neuvěřitelnou přírodní scenérii.
Postupně jsme prošli národní
parky Rondane, Jotunheimen,
Reinheimen a Jostedalsbreen,
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na jehož území se rozprostírá
největší pevninský ledovec v Evropě. Pravidelně jsme se pohybovali v nadmořské výšce 1000
m.n.m., čemuž odpovídalo i počasí. Teploty okolo 10°C nebyly
výjimkou, ani v nižších oblastech. Asi nejzajímavějším, nikoliv nejtěžším, byl výstup na nejvyšší horu Norska a vůbec celé
Skandinávie, horu Galdhopiggen (2469m). Část výstupu vedla
přes ledovec, a tak jsme okusili
i trochu z alpinského sportu a
museli se přivázat na lano, abychom nežuchli do případné
ledovcové průrvy. Na vrcholu
nás čekalo příjemné překvapení v podobě vkusně umístěné
horské chaty, kde jsme se posilnili na sestup. Na zpáteční cestě
jsme míjeli lyžařské středisko,
které i uprostřed července žilo
milovníky sjezdového lyžování
a snowboardingu. To ale nebylo
vše, k našemu údivu kolem nás
za chvíli prosvištěl shluk běžkařů

po vzorně upravených tratích.
Norsko nelze navštívit, aniž
byste se nesetkali s fjordy. Nejznámějším je Geirangerfjord
zapsaný mezi přírodní památky
UNESCO. Ledovec za sebou
zanechal ostré, strmé skály s vodopády, kde místy rozdíl mořské hladiny od vršku skály činí
až 1100 metrů.
Údolím Romsdalen jsme
se dostali k Trollí stěně, jak
jinak než po Trollí stezce. Je
to nejvyšší horolezecká stěna
v Evropě. Její první pokořitelé
potřebovali celých 14 dní než
se dostali na vrchol. Nám stačí jen pohled po kolmé stěně
dolů a točí se nám hlava. Tam
jsme poprvé na vlastní oči viděli
base jumpery. Ze skály tyčící se
do výšky 1500 m skočili volným
pádem. Jejich spíš minipadák se
otevřel až opravdu pár stovek
metrů nad zemí.
Nejkrásnější a neznámější
norská túra vede po hřebeni

okolo jezera Gjende. Procházeli
jsme mezi dvěmi jezery s naprosto odlišnou barvou vody jen
pár desítek metrů od sebe, ale
s výškovým rozdílem asi 500 m.
O Norsku by se dalo napsat
mnoho. Není však nad vlastní
zážitek. V každém parku narazíte na trošku odlišnou krajinu
a vždy se vám až tají dech. Je to
nádherná země s drsně krásnou
přírodou.
Simona Tesařová a Jiří Stuchlík
LETNÍ PŘÍPRAVA
Letní přípravu tráví lyžařský oddíl tradičně na kolech.
Ne vždy nám počasí přálo. Od
toho se vyvíjí i nízká účast na výletech okolo 5 – 20 členů.
Vždy jsme se snažili výlet
zaměřit i jako poznávací. Jmenujme za všechny třeba exkurze
do Úpické hvězdárny, návštěva
skanzenu vodního mlýna v Roztokách u Semil nebo dvoudenní přejezd Krkonoše – Orlické

hory – Krkonoše cca. 260km
Jednou z vydařených akcí
bylo zdolání nejvyšší hory alpských masivů Mont - Blanc
4808m. Úspěšnému zdolání
předcházel aklimatizační výstup ze Švýcarského Zermattu,
pod masiv nejkrásnější hory Evropy Matterhornu.
Další vysokohorské treky
jsme absolvovali na podzim
z Italské Cortiny d Ampezzo.
Zajištěnými feratami jsme vystoupali do pozic bojů 1.světové války, se zachovanými vojenskými opevněními a tunely,
vyhloubených do alpských
masivu ve výškách přes 3000m.
Fotogalerii najdete na www.
skirudnik.wz.cz nebo http://
skirudnik.rajce.idnes.cz/
CHYSTÁME
Na podzim jako každý rok,
musíme připravit lyžařské tratě na zimní sezonu. Letos se
mimo jiné, provedou nátěry

4. RUDNICKEJ VEJŠLAP
v sobotu

2. října 2010 v 800–900 hod.
od Obecního úřadu v Rudníku
pěší trasa 1 | 3 km Rudník → Janovice a hospůdka U Petry Bolkov
pěší trasa 2 | 5 km Rudník → Bolkov → hospůdka U Petry Bolkov
pěší trasa 3 | 13 km Rudník → Hoﬀmanky resaurace Smrčina → hospůdka U Petry Bolkov
pěší trasa 4 | 24 km Rudník → Hoﬀmanky restaurace Smrčina → Černá hora hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 1 | 25 km → Rudník → Hoﬀmanky → restaurace Smrčina → Zlatá vyhlídka → Javorník → hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 2 | 35 km → Rudník → Hoﬀmanky restaurace Smrčina → Černá hora kiosek U Lanovky → Modrokamenka → Javorník
→ hospůdka U Petry Bolkov
kombinovaná trasa | lze kombinovat cyklo 12 km/pěší 10 km /cyklo 7km → Rudník → Černá hora → hospůdka U Petry Bolkov
Pozor! Cyklotrasy mají kontrolu v novém muzeu „Podzemí Krkonoš“ pod infocentrem v Černém Dole. Vstupné na průvodní lístek vejšlapu zdarma.
Startovné 20Kč. Děti do 15 let zdarma
Zajištěn odvoz pro pěší směr Rudník, Hostinné, Černý Důl 20Kč/30Kč/30Kč
Účast na vlastní nebezpečí
Aktuální informace na www.skirudnik.wz.cz nebo na 777 85 56 56 (Jiří Taclík)

Pro děti – v cíli soutěže o ceny sudová limonáda a hledání zakopaného pokladu a starých
mincí detektorem kovu.
Pro všechny chleba se sádlem!
Zahraje hudební skupina Černodolský štěk.
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dřevěných konstrukcí rozcestníků a doplní poničené směrové značení.
Již tradiční akcí Rudnickej
vejšlap , kterou každoročně pořádáme jsme připravili na první
víkend v říjnu. V tomto období
je překrásně probarvená příroda,
připravující se na zimní spánek.

Bude nám ctí pozvat Vás na
4.Rudnickej vejšlap v sobotu
2.října 2010. Podrobnosti o trasách a doprovodných programech najdete na následující
straně RN a na plakátech na obvyklých místech.
Jiří Taclík
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ANKETA
Líbila by se vám, kdyby naše základní škola byla barevná?
Nabízíme vám 11 návrhů barevného provedení fasády ZŠ, které
pro obec navrhlo studio Smejkalové. Hlasujte pro svého favorita!

1
2
3
4
5
6

7
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10
11

Vyplněný anketní lístek můžete
odevzdat do konce října v každém
obchodě v obci nebo posílat na
e-mail obec@rudnik.cz (ve tvaru:
Předmět: „ANKETA ZŠ“, tělo
zprávy - číslo vašeho tipu).
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Z PERA KRONIKÁŘE

HISTORIE OBCE V KOSTCE (ČÁST DRUHÁ)
ŠVARCENBERKOVÉ

1703–1704 – Prvním majitelem
obce z tohoto rodu je Adam
František, kníže ze Švarcenberku, pán na Vlčicích a Heřmanových Sejfech. Švarcenberkové
přinášejí obyvatelům panství
nový způsob obživy – plátenictví.
1709 – Vypuklo selské povstání. Bouří se sedláci v Maršově,
Starých Bukách, v Heřmano-

vých Sejfech i v Arnultovicích.
Vůdcové povstání Kryštof Tim,
Tobiáš Exner a Kryštof Messner
byli vrchností krutě potrestáni.
Skončili v těžkém žaláři v Uhrách na budování opevnění
proti Turkům.
1710–1712 – Obyvatele panství
postihl rozsáhlý hladomor.
1720 – Za faráře Kryštofa Seidla
byla nedaleko fary poblíž mostku umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

RUDNICKÝ VOLEJBAL NEZAKRNĚL
Ti, kdo pamatují éru Rudnického volejbalu, kdy naši rodiče
hrávali okresní přebor, mi dají
za pravdu, že mají opravdu důstojné pokračovatele. Už dlouhou řádku let kurty u obecního úřadu, nebo za hospůdkou
U Kellerů, díky obětavým volejbalistům nezejí prázdnotou
a téměř čtyři dny v týdnu jsou
obsazeny hráči, kteří „propadli“
té nádherné hře.

Kdo se podívá na stránky
http://www.volejbalrud.estranky.cz/, uvidí nejen výsledky
turnajů z poslední doby - např.
Dvůr králové 18. 9. 2010 4. místo, Jilemnice 11. 9. 2010 2. místo, Benecko 4. 9. 2010 2. místo,
ale i tváře těch, kteří propagují
rudnický volejbal za hranicemi
obce.
Za volejbalisty
Jaroslav Koderič

ANKETA

1754 – Ignác Chorinský z Ledské nechává v Lázních Fořtu postavit kapli zasvěcenou Panence
Marii.
1771 – Heřmanovy Sejfy mají
218 domů, Leopoldov 20.
1775 – Na panství propuklo
v měsíci březnu selské povstání.
Účastní se ho sedláci z Heřmanových Sejfů, Javorničtí, Fořtečtí, Bolkovští, celkem 2000
vzbouřenců směřuje do Vlčic.
1777 – V tomto roce se narodil Johan Adam Kluge (+1849),
známý pod lidovým přízviskem
„Garnkluge“ (Garn = příze), zakladatel lnářské podnikatelské
firmy „J. A. Kluge.“ Ta patří do
1. světové války k nejvýznamnějším evropským výrobcům
lněného zboží.
1778 – Bramborová a švestková
válka. Poziční válka mezi Rakouskem a Pruskem o dědictví
bavorské. Pruská vojska ležela
na území Černého Dolu, Čisté,
Lánova a Prosečného. Pruský
král Ferdinad II. sídlil na zámečku ve Fořtě, rakouský císař
ve škole v Olešnici. V Rudníku
(H. Sejfech) Prusové vydrancovali horní část obce, faru a kostel. Obyvatelé i s farářem se
ukrývali v lesích.
1779 – Císař Josef II. navštěvuje
Krkonoše. Pobývá i v Heřmanových Sejfech, přespává u pekaře
Jakuba Fiedlera.
1780 – Heřmanovy Sejfy mají
227 domů, 1372 obyvatel,
66 koní.
1781 – Josef II. vydává toleranční patent udělující náboženskou svobodu židům a protestantům. K evangelickému
náboženství se v Heřmanových
Sejfech hlásí 400 obyvatel.
1783–1786 – V horní části obce
evangelíci stavějí svou modlitebnu. Prvním pastorem se stává Štefan Hozsu.
1789 – Švarcenberkové odcházejí z východních Čech. Posledním vlastníkem vlčického panství byl Jan Adolf Švarcenberk.

nána císařským vojskem. Vůdce
rebelie Tobiáš Erben z Heřmanových Sejfů je tvrdě potrestán.
1815 – V tomto roce se odděluje panství Vlčice od Heřmanových Sejfů.
1815–1819 – Za Josefa Karla ze
Silberštejnu (+1839) je v dolní
části obce vybudován nový zámek v novogotickém stylu.
1821 – Na zámku pobývá v letních měsících František Ladislav Čelakovský, básník, budoucí národní buditel.
1816 – Valdštejnský zámek
(u kostela) je přestavěn na pivovar a lihovar.
1819 – Pro místní žáky se poblíž
kostela otvírá nová kamenná
budova školy.
1832 – V regionu řádí cholera.
1834 – Evangelíci otvírají v horní části obce německou evangelickou školu. Prvním učitelem
se stává Jan Kadavý z Jestřebí,
pozdější národní buditel na
Slovensku,
spolupracovník
básníka Jána Kollára. Na škole
působí v letech 1834 – 39.
1836 – Josef Karel Theer zakládá osadu Terezín (Teresienthal). Pojmenovává ji podle své
manželky Terezie Půlpánové
(+1839).
1850 – Osada Bolkov získává
samostatnost. Jejím prvním starostou se stává Franz Knahl. Samostatnost získávají i Janovice.
1879 – Baron Karel ze Silberštejnu (+1887) je posledním
silberštejnským majitelem Heřmanových Sejfů.
1880 – Heřmanovy Sejfy a Javorník kupuje lnářská firma
J. A. Kluge V dolní části obce
budují přádelnu, bělidlo a barvírnu.
Podle Holubových sešitů
Mgr. Stanislav Wajsar

SILBERŠTEJNOVÉ

1790 – Heřmanovy Sejfy a Vlčice kupuje hostinský podnikatel
s lnářským zbožím Jan Theer.
1794 – Jan František Theer,
baron ze Silberštejnu, zakládá osadu Janovice (Johannisgunst).
1807 – Rebelie sedláků z Heřmanových Sejfů a Vlčic požadující zmírnění roboty. Je rozeh10

Pečeť Heřmanových Sejfů z roku
1815. Její součástí je znak pánů ze
Silberštejnů.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY OBCE A ZASTUPITELSTVA OBCE
77. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 16.6. 2010
Rada obce doporučuje ZO:
 schválit hospodaření obce za rok 2009
 schválit rozpočtové opatření obce č. 6/2010, kde příjmy se
navyšují o 59.000Kč a výdaje se navyšují o 40.000Kč. Tímto
opatřením se finanční prostředky na běžných účtech zvýší
o19.000Kč
 schválit změnu hospodaření obce, kde výnosy hospodářské činnosti se zvýší o 3.006.500Kč a náklady se zvýší
o 731.000Kč. Zisk hospod. činnosti se zvýší o 2.275.500Kč
 schválit umístění a následnou stavbu repliky dřevěné zvoničky na poz.p.č. 996/3 v k.ú.Bolkov
Rada obce schvaluje:
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu pí Zlatě Popelkové, Rudník čp. 411 na dobu určitou do 30.9.2010.
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu p. Zdeňku
Dundovi, Rudník čp. 414 na dobu určitou do 31.12.2010.
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu pí Simoně Schwaningerové, Rudník čp. 561 na dobu určitou do
30.6.2011.
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu pí Heleně
Rodriguezové, Rudník čp. 411 na dobu určitou do 30.7.2010.
Rada obce odkládá:
 žádost pí Bc.Pavlíkové o úhradu 2 pracovních dnů, kdy
připravovala předání úřadu
Rada obce ukládá:
 místostarostovi pozvat na příští jednání RO pí I.Svobodovou
 komisi pro rozvoj obce a životní prostředí prošetřit stížnost
p. Šmucera a sl. Podolské
 místostarostovi zjistit oprávněnost žádosti a případnou
formu proplacení odpr.hodin Bc. Pavlíkové

bě územního plánu obce Rudník.
Zastupitelstvo obce odkládá:
 prodej p. č. 262 (424 m2) k. ú. Janské Lázně p. Pavlu Křečkovi, bytem Kutná Hora, za účelem výstavby parkovacích míst
pro hosty
Zastupitelstvo ukládá:
 místostarostovi dořešit kompenzaci služeb s pí Sejkorovou
 místostarostovi zajistit majitelé sousedních pozemků
a ceny pozemků v k.ú. Janské Lázně
79. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 7.7. 2010

Rada obce schvaluje:
 přidělení bytu č.13 v čp.494 sl. Zuzaně Vráblíkové
 přidělení bytu č.7 v čp.311 pí. Heleně Gunárové
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu pí. Pavle Makulové , Rudník čp.494 na dobu určitou do 30.6.2011.
 prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu p. Jiřímu Rodrovi , Rudník čp.414 na dobu určitou do 31.12.2010.
 pronájem části pozemkové parcely č.3206/1 o výměře
30,6 m2 v k.ú.Rudník , manž. Werner a Waltraud Lorenzovi
, bytem Rudník čp.259 , která je zastavěna kůlnou za 7,-Kč/
m2/rok.
 proplacení částky 1.964Kč za tel.hovory p. Bohumilu Martínkovi.
 nabídku f.ROMED , Hostinné na výstavbu VO u inv.akce
Chodník pro peší-Leopoldov za nabídnutou cenu 33.396Kč
bez DPH.
Rada obce revokuje:
 usnesení RO č.2d/78/10 a č.2f/78/10 ze dne 23.6.2010.
Rada obce doporučuje ZO:
 snížit prodejní cenu bytu v čp.317 (1+kk) na 299.000Kč.
Rada obce ukládá:
 místostarostovi poslat návrh mandátní smlouvy všem za78. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 23.6. 2010
stupitelům.
Rada obce pověřuje:
Rada obce schvaluje:
 místostarostu obce k podpisu smlouvy s f. ROMED
 žádost pí. Šmídové o přestěhování z bytu č.2 do uvolněné- a k podpisu dodatku smlouvy s f. LTM.
ho bytu č.1 po Wajsarových.Vše v čp. 418
 přidělení bytu č.2 v čp. 418 po pí. Šmídové p. Marcelu 80. JEDNÁNÍ RADY OBCE - 11.8. 2010
Pacíkovi.
 přidělení bytu č.7 v čp. 494 pí. Seidlové Monice , jako ná- Rada obce bere na vědomí:
hradnice byla určena pí. Gunárová Helena.
 informaci správního odboru o změně označení parcel dle
 přidělení bytu č.8 v čp. 311 pí Gunárové Heleně , jako ná- katastru nemovitostí.
hradnice byla určena pí. Vráblíková Zuzana.
 stížnost na zaměstnance obecního úřadu
Rada obce schvaluje:
 opravy bytů č.13 a č.4 v čp.494
 snížení prodejní ceny bytu v čp. 317 (1+kk) na 299.000Kč.  prodloužení nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví obce
 firmu Marcel Havelka , Hostinné nátěrem sušárny hadic v čp. 75, Rudník, s paní Jaroslavou Matěnovou, na dobu
určitou do 31.07.2011, v čp. 306, Rudník, s paní Zdeňkou
v Arnultovicích za cenu 21.880Kč.
Rada obce neschvaluje:
Lukášovou, na dobu určitou do 31.07.2011, v čp.311,Rudník,
 žádost Bc. Pavlíkové o úhradu 2 pracovních dnů, kdy při- s paní Petrou Ulrichovou, na dobu určitou do 31.08.2011,
pravovala předání úřadu.
v čp. 340, Rudník, s paní Danuší Čapkovou, na dobu určitou
 žádost Bc. Pavlíkové o proplacení 3 kancelářských stolů za do 31.08.2011, v čp.414 , Rudník, s panem Jiřím Krejčím,na
15.000Kč.
dobu určitou do 31.08.2011 a v čp. 414, Rudník, s panem
Janem Ježkem
 záměr prodeje p.p.č.372/7 k.ú. Rudník
27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - 29. 6. 2010
 převod nájemní smlouvy na p.p.č. 611 k.ú. Rudník z paní
Marty Lacinové na pana Petra Káru, bytem Rudník 259.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 kontrolu a plnění úkolů z jednání ZO
 záměr pronájmu části p.p.č. 3700 o výměře 270 m2 .
 zprávu finančního výboru.
 schvaluje finanční dar ve výši 10.000Kč obci Bílý Potok a fiZastupitelstvo obce schvaluje:
nanční dar ve výši 10.000Kč obci Nová Ves u Liberce.
 zrušení bodu č. 4a/3/07 v usnesení ze dne 3.5.2007 ve věci Rada obce neschvaluje:
schválení nájmu na pozemek a zároveň budoucí kupní smlou-  přidělení bytu v čp. 411, Rudník , paní Janě Honsové, Žavu na p.p.č. 1251/21 o výměře 1112 m2 v k.ú. Rudník pí Pavle cléř
Vltavské v plném rozsahu.
Rada obce souhlasí:
 celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za r. 2009  s umístěním dopravního zrcadla na p.p.č. 609/2 k.ú. Rudvčetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření ník, a to na náklady žadatele. Tento souhlas je vydán z titulu
obce za rok 2009 bez výhrad.
vlastníka pozemku a nenahrazuje stanovení či souhlas s umís rozpočtové opatření č. 3/2010, kde příjmy se navyšují těním dopravního značení dle speciálních předpisů.
o částku 59.000,-Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o část- Rada obce doporučuje ZO:
ku 40.000Kč. Peněžní prostředky na běžných účtech se zvýší  prodej p.p.č. 73 k.ú.Rudník za kupní cenu 112.559Kč paní
o 19.000Kč.
Iloně Čakrtové, Praha 4.
 změnu plánu hospodaření, kde výnosy hospodářské čin- Rada obce pověřuje:
nosti se zvýší o 3.006.500Kč a náklady se zvýší o 731.000Kč.  místostarostu obce podpisem smlouvy o právu provést
Z toho vyplývá, že zisk hospodářské činnosti se zvýší stavbu na p.p.č. 458, k.ú. Rudník s panem Janem Teplým,
o 2.275.500Kč.
Rudník čp. 37.
 počet členů ZO pro volební období 2010 – 2014 na 15  pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o využití sysčlenů.
tému zavedeném obcí o nakládání s komunálním odpadem
 poskytování pečovatelské služby v obci Rudník prostřed- s provozovatelem Penzionu Zámek Rudník
nictví Oblastní charity Červený Kostelec
 umístění a stavbu zvoničky na poz.p.č. 996/3 v k.ú. Bolkov.
K tisku připravil Jiří stuchlík
 ZO pověřuje pí Bc.Pavlíkovou zastupováním obce při tvor-
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OZNÁMENÍ
MÍSTOSTAROSTY
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Na základě ustanovení § 15 písm.b) zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky č.
207/2010 Sb., o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí, informuji voliče o době a místě
konání voleb do zastupitelstva obce na území
obce Rudník.
1| Volby se uskuteční
v pátek 15. 10. 2010
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a v sobotu 16. 10. 2010
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2| Místem konání voleb do zastupitelstva obce
na území obce Rudník tyto volební místnosti:
Volební okrsek č. 1 – KD Arnultovice pro voliče v části obce Rudník-Arnultovice
Volební okrsek č.2 – ZŠ a MŠ Rudník pro voliče bydlící od zámku po autobusovou zastávku
u ZŠ a dále bydlící na trase křižovatka u býv.
Texlenu – sídliště Terezín – Lázně Fořt tj. čp.:
3, 5, 9, 11-17, 22-24, 27, 29-33, 45, 67, 69, 82,
209, 235, 259, 261, 268, 271, 273, 286, 287, 295,
306, 311, 320-333, 336, 338-341, 344, 346-348,
351, 354-360, 362, 369-371, 374, 380, 383, 385,
387-391, 393-407, 409-421, 423-443, 451, 454,
456, 461, 463, 464, 466-471.
Volební okrsek č. 3 – Pension Heřman
pro voliče bydlící od Stránských po konec
obce směr Vrchlabí včetně Janovic, Bolkova tj.
čp.: 61, 77, 79, 84, 86-93, 96, 98-100, 103, 105,
107-110, 112-115, 117, 119-124, 126-128, 131,
135, 138-150, 154, 156, 159, 164, 169, 170, 176,
183, 189, 192, 193, 195, 204, 207, 210, 211, 218,
220, 222, 224, 225, 228, 229, 248, 249, 252, 276,
281, 285, 290, 297, 307, 312, 327, 349, 353, 361,
367, 368, 375, 378, 500, 502, 504-508, 514-517,
523, 536.
Volební okrsek č. 4 – Dům s pečovatelskou
službou (DPS) Rudník
pro voliče bydlící od autobusové zastávky
u ZŠ po Zwyrtkovi a od pošty směr Leopoldov a celý Javorník tj. čp.: 26, 36-43, 46, 47, 50,
51, 54, 55, 62-66,70-76, 78, 80, 81, 83, 111, 177182, 184, 185, 239, 243, 255, 266, 267, 272, 278,
288, 293, 294, 298, 299, 300, 301, 303-305, 308310, 315-319, 335, 342, 343, 345, 352, 364-366,
372, 408, 422,444, 477, 478, 480, 481, 485, 486,
489, 494-495, 550-571.
Pro voliče Javorníku, kteří mohou také volit
v místnosti Požární zbrojnice do přenosné
schránky a to
v pátek 15.10. 2010
v době od 16:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 16.10. 2010
v době od 9:30 do 10:30 hodin.
Petr Folberger
místostarosta obce
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ZPRÁVY Z MATRIKY
ŽIVOTNÍ JUBILEA
říjen: Kampiová Miloslava, Petráňová Miloslava, Bémová Jarmila,
Hank Josef, Novotná Jaroslava, Havlíčková Helena
listopad: Hudec Viliam, Buch Štefan
prosinec: Munzarová Věra, Bittnerová Eliška, Svobodová Krista,
Dostrašil Oldřich, Jebavá Naděžda
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ
Viktorie Heresová, Martin Beran, Karolína Vydrová, Jaroslava Soukupová, Emily Schejbalová, Amálie Kučerová, Edita Jiroušová, Justýna Lhotová, Vojtěch Jindřišek, Veronika Kavánová.
Vítáme Tě na svět.
SŇATEK UZAVŘELI:
Tomáš Šmucer a Ivana Podolská
Roman Štěpánek a Karolina Bíbová

↑ Tomáš Šmucer a Ivana Podolská

ÚMRTÍ
Málková Zdeňka, Jakubec Tibor, Nehodová Eva, Charvát Jaroslav,
Kratochvílová Eva, Pavlata Vladimír, Menclová Eliška.
Zachovejme tichou vzpomínku.
V.Prouzová, matrika

TERMÍNY VÝMĚNY
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ:
pro řidičský průkaz vydaný v období od 1.ledna 1994 –
31.prosince 2000 je výměna nutná do 31.prosince 2010,
pro řidičský průkaz vydaný v období od 1.ledna 2001 –
31.prosince 2004 je výměna nutná do 31.prosince 2013.

↑ Roman Štěpánek a Karolína Bíbová

Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu stanovenou pro
výměnu, pozbývá dosavadní řidičský průkaz platnosti a řidiči hrozí pokuta.
Výměna dosavadních průkazů je jednoduchá. Majitel průkazu navštíví pracoviště zabývající se agendou řidičských průkazů podle místa trvalého pobytu řidiče. Zde vyplní jednoduchý formulář a předloží platný občanský průkaz, dosavadní řidičský průkaz a jednu fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm.
Pro naše občany výměnu provede Městský úřad Vrchlabí, odbor dopravy Na Bělidle 900.
Úřední hodiny:
Po + St 8 – 11 12 – 17 hod.
Út + Čt 8 – 10
Pátek – zavřeno.

COOP JEDNOTA NA BĚLIDLE A NA POŠTĚ
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY

Cashback držitelé platebních karet si mohou přímo u pokladny vybrat hotovost až do výše 1500Kč spolu s nákupem.
Tak u nás vyřídíte i výběr peněz a nemusíte k tomu hledat
bankomat.
Informace o vybrané částce je uvedená na účtence a její výše
se započítává do denního limitu pro výběr v hotovosti.
Dále nabízíme dobíjení telefonů od všech mobilních operátorů, placení nákupů zaměstnaneckými stravenkami
Od října bude nově zavedená služba NÁKUP DO TAŠKY
s donáškou až do domu. Tuto službu bude nabízet COOP
Bělidlo.
Těšíme se na Vaší návštěvu Zdena Petříková
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↑ Vítání občánků 24. 6. 2010 – zprava: Dominik Šedivý, Jakub Kára
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