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SLOVO STAROSTY

Vážení přátelé, do rukou se vám dostává 
letní číslo Rudnických novin. Co se v obci 
událo od posledního vydání? Vše podstat-

né se u nás poslední dobou točí kolem stavby 
kanalizace. Už skoro rok je z podstatné části 
obce staveniště. Do konce letošního roku by 
však již mělo být hotovo a kanalizace položena. 
Poté dojde na opravy pozemních komunikací 

v majetku obce. Některé projdou celkovou rekonstrukcí a ko-
nečně se dočkají asfaltového povrchu, některé méně význam-
né budou opraveny štěrkodrtí. Nezapomene se ale na žádnou 
obecní cestu či silnici. V těchto dnech se spouští i rekonstrukce 
silnice 2. třídy do Hostinného. Královéhradecký kraj jakožto 
majitel bohužel rozhodl jinak, než bylo původně dohodnuto. 
Rekonstruovat se pro letošní rok bude bohužel pouze úsek od 
zámku k hasičské zbrojnici. Toto rozhodnutí kraje nás zaskoči-
lo, ale bohužel obec v tomto případě nemůže nikterak ovlivnit 
rozhodnutí kteréhokoli majitele nemovitosti o financování jeho 
projektů. Bylo nám přislíbeno, že zbylé dva úseky kraj opraví 
příští rok. Co nás na obci mrzí dvojnásob, je celková uzavírka 
daného úseku. Již na začátku jednání o opravách silnice, která 
s krajem vedeme již několik let a během nichž se nám konečně 
podařilo prosadit a zařadit zmíněnou rekonstrukci silnice do 
krajských investic, se domlouvalo a zakázka se vypisovala s tím, 
že stavba bude probíhat za částečné uzavírky, tedy na semafory. 
Pouze ve výjimečných a pochopitelných případech za uzávěrky 
plné. Bohužel silniční správní úřad ve Vrchlabí ve spolupráci se 
zhotovitelskou firmou vydal rozhodnutí o plné uzavírce. Toto 
rozhodnutí se v těchto dnech snažíme změnit tak, aby během 
stavby fungovala dopravní obslužnost alespoň pro místní a in-
tegrovaný záchranný systém. Každopádně vám již teď předem 
děkuji za trpělivost. 

V obci se naplno rozběhla i letní údržba veřejných prostranství 
sekáním luk a pozemků. Letos plánujeme nákup vysokoobjemo-
vých kontejnerů na bioodpad. Budou se rozmísťovat na různých 
místech v obci. Sloužit budou k ukládání posečené trávy apod. 
Budou se pravidelně vyvážet a měly by zamezit pohozeným tlejí-
cím hromadám u potoků a na ostatních místech v obci. 

Letos na jaře se naše obec přihlásila do nového ročníku sou-
těže Vesnice roku. Jak již asi víte, Rudník získal v krajském kole 
Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty v obci. 
Zúročili jsme tedy letitou spolupráci s místní Farmou s.r.o., kte-
rou zastupuje pan Jiří Šedivý. Farma naši obec dlouhodobě pod-
poruje, třeba každoročním poskytováním masných výrobků na 
různé obecní slavnosti, kulturní akce nebo údržbou obecních 
pozemků apod. Pan Šedivý se i léta podílel na řízení obce. Další, 
tentokráte novou farmou u nás je Kozí farma pana Franty. Ko-
mise byla nadšena z jeho hospodaření, pasení koz a hlavně výro-
by certifikovaných kozích mléčných výrobků. Před komisí jsme 
odprezentovali i dalšího certifikovaného výrobce, firmu Apicor. 
Místní zemědělce, kterých je tu více než desítka, prezentovala 
zaměstnankyně MAS Krkonoše, místní obyvatelka Kateřina Fej-
glová. Ekovýchovu a přírodě blízké hospodaření předvedly i děti 
z naší školy. Mimo zemědělství komise ocenila i spolkovou čin-
nost v zastoupení Rudnické rokle, TJ Rudník, Okami Teamu, SDH, 
spolků Rudni-czech, Divilidi, Přátelé Bolkova apod., místních částí 
naší obce, kde se prezentovali zástupci Janovic, Lázní Fořt, Bolko-
va, Arnultovic. Tímto chci moc poděkovat celému týmu lidí, kteří 
se nebáli jít do soutěže znovu, dali do toho všechno a hrdě se 
prezentovali. V první řadě chci poděkovat našim dětem za skvělé 
představení divadelní Popelky. Můj obdiv mají všichni pracovní-
ci školy, kteří to s dětmi nacvičili, ozvučili, vyrobili kulisy apod. 
Naše obec tedy v rámci soutěže Oranžová stuha 2019 postupuje 
do celostátního kola, které proběhne začátkem letošního září. 

Před obecním úřadem vyrostlo nové dětské hřiště a v současné 
době se staví nová pumptracková dráha. S nadcházejícími prázd-
ninami doufám, že tato dvě sportoviště spolu s kurty najdou své 
uplatnění a děti se bez úrazu vyřádí a alespoň na chvíli se odpojí 
od sociálních sítí a elektroniky. Nám dospělým přeji totéž.

Krásné léto!
Aleš Maloch, starosta obce

Na úseku I. etapy (Arnulto-
vice) je hlavní stoka A, umís-
těná v silnici II/325, vybudo-
vána v celém rozsahu 2428 m, 
stejně tak vedlejší stoky A2 až 
A8 v místních komunikacích. 
Hotovo máme celkem 3529 m 
stok, tj. 100 %. Také všechny 
veřejné části kanalizačních 
přípojek budou brzy dokonče-
ny. Probíhá čistění hotové ka-
nalizace a následně kamerové 
prohlídky se záznamem jako 
podklad pro přejímku kana-
lizace. Kolaudace I. etapy je 
plánována na říjen 2019, poté 
budou moci jednotlivé nemo-
vitosti přistoupit k přepojení 
domovní kanalizace.

Na úseku II. etapy je sběrač 
A vybudován v délce 2298 m, tj. 
100 %, hotovy jsou vedlejší sbě-
rače A13, A16, A18, A19, zbývá 
dokončit cca 65 m na sběrači 
A12, kde je třeba přeložit vodo-
vod a přípojky k č. p. 234, 369 
a 370. Rovněž čekají práce na 
A15 (171 m) pod školou. Od 
Bělidla směrem na Terezín je 
vybudován sběrač B v celém 
rozsahu 1199 m, dokončuje se 
sběrač B3, na sběrači B2 zbý-
vá dokončit úsek mezi třemi 
šachtami cca 90 m kolem č. p. 

395 a čekají práce na sběračích 
B4 (97 m) ulička kolem Stuch-
líkových, B5 (214 m) mezi by-
tovkami a pod panelákem E6 
(61 m). Celkem tedy v rámci II. 
etapy máme hotovo 4992 m, 
což představuje asi 90 % z cel-
kového objemu.

Na obou etapách byly osa-
zeny technologie do čerpacích 
stanic, celkem 6 ks, vystavěny 
elektrorozvaděče a probíhají 
práce na přípojných bodech 
ČEZ.

Královéhradecký kraj má, 
prostřednictvím Správy silnic 
KHK, vybraného zhotovitele 
rekonstrukce silnice II/325 
– M-Silnice. Práce začaly 
v červenci na úseku Arnul-
tovice-hasičárna po hranice 
katastru Rudníku (před zám-
kem) rekonstrukcemi silnič-
ních propustků. Na ostatních 
částech silnice II/325 budou 
rýhy po kanalizaci zatím do-
sypávány a provizorně opra-
veny. Místní komunikace na 
úseku I. i II. etapy budou mít 
povrchy opraveny definitiv-
ně v rámci stavby kanalizace, 
tedy do konce letošního roku.

František Čejka

KANALIZACE RUDNÍK
Výstavba kanalizace  
pokračuje na I. i II. etapě

Od l. do 12. července bude 
po objížďce kolem ovčína jez-
dit linkový autobus, po tomto 
datu, v upraveném jízdním 
řádu, bohužel přes Lánov. Ob-
jížďku kolem ovčína, to je od 1. 
do 14. července, bude umožně-
no využívat pouze obyvatelům 
Arnultovic bydlícím v uzavře-
ném úseku, autobusům, sociál-
ní službě a poště. Výjimky ne-
budou připuštěny. Vzhledem 
k parametrům této komuni-
kace ji nelze využívat v širším 
měřítku. Pro kola bude silnice 
průjezdná po celou dobu. Prv-
ních 14 dní však kolem ovčína. 

Od 15. července do 18. srpna 
nebude silnice do Hostinného 
průjezdná!!! (Pro nikoho – 
pouze kola a pěší.)

Na této silnici bude probíhat 
celkem sedm příčných překo-
pů, postupně vždy po jednom 
a v tomto jednom konkrétním 

místě, to je v místě probíha-
jícího překopu, bude silnice 
neprůjezdná. V praxi to bude 
znamenat, že obyvatelé Ar-
nultovic musí sledovat situaci, 
aby věděli, ze kterého směru 
bude jejich bydliště přístupné 
autem, tzn. buď od Rudníku, 
nebo od Hostinného... toto 
platí i pro zásobování jako 
např. závoz uhlí. Informace 
o průběhu prací bude Obecní 
úřad v Rudníku zveřejňovat 
s několikadenním předstihem 
a za tímto účelem je třeba sle-
dovat webové stránky obce. 

Po 18. srpnu bude silnice 
průjezdná přibližně v rozsa-
hu jako před 1. červencem 
a okruh vydaných povolenek 
se rozšíří o osoby dojíždějící 
do zaměstnání v Hostinném 
a v Rudníku. 

Sledujte www.rudnik.cz

Uzavírka silnice II/325 
Rudník–Hostinné
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Státní fond životního pro-
středí poskytl dotaci na pod-
poru projektu podpořeného 
v rámci Operačního programu 
Životního prostředí 2014–2020 
k akci „Výstavba kanalizace 
Rudník“ ve výši 5 702 460 Kč

Dotační fond Královéhra-
deckého kraje v programu 
Rozvoj infrastruktury v oblasti 
zásobování pitnou vodou a od-

vádění odpadních vod v rámci 
projektu Výstavba kanalizace 
v obci Rudník poskytl dotaci 
na výstavbu II. etapy v částce 
2 000 000 Kč.

Výsledky ostatních poda-
ných žádostí o dotace se doví-
me nejpozději do konce června 
2019.

Martina Jirásková

Nová hřiště
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PŘI 
MATEŘSKÉ ŠKOLE V RUDNÍKU

Dne 6. 5. 2019 jsme slavnost-
ně předali dětem v mateřské 
škole nové dětské hřiště. Do-
dala ho firma TR Antoš s.r.o. za 
cenu 200 458 Kč. Ministerstvo 
pro místní rozvoj poskytlo do-
taci na výstavbu hřiště v rám-
ci programu Podpora rozvoje 
regionů částkou 141 064 Kč. 
Děti nás překvapily pásmem 
her, říkanek a básniček. Ra-
dost dětí z nového hřiště byla 
úžasnou odměnou pro celý re-
alizační tým.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ  
U OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 30. 4. 2019 jsme slav-
nostně otevřeli dětské hřiště 
u obecního úřadu. Dodavate-
lem je firma DŘEVOARTIKL, 
spol. s r. o. za cenu 219 857 Kč. 

Hřiště je v provozu bez omeze-
ní. Je určeno pro děti do věku 
12 let. Prosíme, abyste dodr-
žovali provozní řád dětského 
hřiště.

VÝSTAVBA 
PUMPTRACKOVÉHO HŘIŠTĚ.

Dne 1. 5. 2019 byla zaháje-
na výstavba pumptrackové-
ho hřiště. Výstavba spočívá 
v modelaci zatáček a vln pro 
jízdu na kole. Délka velkého 
okruhu je 155 metrů a délka 
malého okruhu je 36 metrů.  
Použitým materiálem je hlí-
na. Výstavbu provádí firma 
Dirty Park s.r.o. Cena díla je 
508 442 Kč. Stavba byla do-
končena 30. 6. 2019. Od 1. 7. 
2019 je dráha přístupná pro 
veřejnost. U hřiště bude umís-
těn provozní řád. 

Martina Jirásková

Dotační okénko – přijaté dotace

UPOZORNĚNÍ
Žádáme všechny občany obce Rudník, kteří ještě neza-
platili poplatek za odpady na rok 2019, aby tak nepro-
dleně učinili. Splatnost tohoto poplatku byla 30. 6. 2019. 
Zaplatit můžete:

1) složenkou, 
2) hotově v kanceláři MO (budova pošty) nebo na OÚ 

Rudník,
3) na účet č. 1303691309/0800, v. s. dle složenky, 

případně po dohodě na tel. 499 440 281, 606 062 760.

Jak jste se mohli dočíst v mi-
nulých Rudnických novinách, 
obec Rudník vyhlásila gran-
tový program na podporu ve-
řejně prospěšných projektů, 
který má pomoci aktivním 
jednotlivcům či spolkům zrea-
lizovat záměr vedoucí ke zkva-
litnění života v naší obci. Do 
programu bylo podáno 8 žá-
dostí, které byly osobně a vel-
mi zdařile odprezentovány na 
veřejném zasedání zastupitel-
stva obce 24. dubna. Zde při-
nášíme jejich stručný výčet:  

1. Spolek Janovice, z. s.: Stezka 
Janovice–kolonky (1. část). 
Obnova původní cesty spoju-
jící Janovice s centrem obce.  

2. Přátelé Bolkova, z. s.: Živá 
paměť Bolkova. Sběr histo-
rických informací a překlad 
knihy „Polkendorf – ein 
Dorf im Riesengebirge“. 

3. Jana Chudová: Obnova par-
ku v Lázních Fořt. Umístění 
laviček a odpadkových košů.   

4. Vladimír Holič: Meteosta-
nice Rudník. Nákup a pro-
voz meteorologické stanice 
v areálu základní školy. 

5. Divilidi, z. s.: Bolkovská 
stromovka. Výsadba dřevin 
tradičních krkonošských 
ovocných odrůd na hřišti 
nad kostelem sv. Václava. 

6. Alena Vaňková: Vysazení 
stromu (javoru) na Bělidle. 

Obnova zeleně u potoka 
Čistá, která byla zničena při 
povodni v roce 2013. 

7. Pavel Kaplan: 30 let svo-
body aneb Proč jsme (ne)
spokojeni? Veřejné setkání 
a diskuse při příležitosti 30. 
výročí sametové revoluce. 

8. Pavel Kaplan: Pumptracko-
vé závody – pumpuje celá 
rodina! Veřejný závod na 
nové pumptrackové dráze 
u obecního úřadu. 

Zastupitelstvo obce roz-
hodlo o podpoře všech pro-
jektů (maximálně bylo mož-
no získat 30 000 Kč) s tím, 
že nákup mobiliáře do Lázní 
Fořt proběhne v rámci pro-
jektu obnovy lázeňského par-
ku, který si v současnosti ne-
chává zpracovat obec Rudník 
a který bude s obyvateli Lázní 
konzultován. 

Žadatelé musí své projekty 
uskutečnit do konce listopadu. 
O mnohých z nich do té doby 
uslyšíte a budete se jich moci 
zúčastnit. Výsledky projektů 
budou uveřejněny v Rudnic-
kých novinách ke konci roku. 
Děkujeme všem žadatelům za 
inspirativní obohacení veřej-
ného života obce a přejeme 
úspěšný průběh projektů!

Za zastupitelstvo obce

Olga Hájková 

Grantový program obce 2019
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Ke dni 1. 6. 2019 došlo 
ke změně insolvenčního 
zákona. Nově dosáhne na 
oddlužení větší procento 
lidí, jelikož přestane platit 
vstupní podmínka, podle 
níž musí být dlužník 
schopen uhradit v pěti 
letech aspoň 30 % svých 
závazků. 

K oddlužení dojde, splatí-li 
žadatel během tří let 60 % svých 
dluhů nebo během pěti let 30 % 
dluhů. Při nedosažení této hra-
nice schválí oddlužení soud, 
pokud se žadatel pod dohledem 
insolvenčního správce o splace-
ní dluhů snažil a vynaložil veš-
keré úsilí k uspokojení věřitelů. 
Novela zavádí mírnější oddluže-

ní seniorů a lidí s handicapem. 
Proces oddlužení má proto 
v jejich případě trvat pouze tři 
roky. Stejně jako u pětileté vari-
anty bude platit povinnost vy-
vinout maximální úsilí k umo-
ření dlužné částky. Novela také 
zakazuje činnost různých ne-
licencovaných oddlužovacích 
agentur, které nadále nebudou 
smět oddlužení zpracovávat ani 
takovou službu vůbec nabízet. 
Zpracovávat vstup žadatelů do 
oddlužení tak mohou pouze 
advokáti nebo jiné právně kvali-
fikované osoby a státem akredi-
tované organizace (např. občan-
ské poradny).

Občanská poradna – poboč-
ka Vrchlabí (v prostorách Cen-
tra psychologické podpory, 

Komenského 1248, Vrchlabí) 
– každé úterý od 12.30 hod. do 
16.30 hod. 

Občanská poradna – poboč-
ka Hostinné (Městský úřad, Ná-
městí 69, Hostinné) – 1× měsíč-
ně po domluvě od 12.30 hod do 
16.30 hod. Termíny: 18. 7. 2019, 
15. 8. 2019, 19. 9. 2019, 17. 10. 
2019, 21. 11. 2019, 12. 12. 2019.

www.dk.charita.cz
e-mail: poradna.dvur@chari-

tadk.cz, tel.: 731 598 850
Podle novelizovaného znění 

insolvenčního zákona se nebu-
de postupovat v řízeních, ve 
kterých bylo o úpadku dlužní-
ka rozhodnuto před dnem na-
bytí účinnosti novely, tj. před 
1. 6. 2019.

Lenka Kordová

Insolvenční zákon – změny
PRODEJNA POTRAVIN 
V TEREZÍNĚ

Mnoho zaručených in-
formací ve věci pronájmu 
prodejny potravin v Terezí-
ně mě přivedlo k myšlen-
ce obnovit v Rudnických 
novinách rubriku „Říká se, 
že...“. Tak tedy: 

Říká se, že...
– nedaří se sehnat nájem-

ce, protože obec má ne-
přiměřené finanční poža-
davky,

– nájemce se přihlásil, ale 
obec jej následně ne-
vstřícným postupem od-
radila,

– namísto prodejny potra-
vin zde bude otevřena 
„vietnamská“ prodejna 
textilu,

– namísto potravin zde 
bude asijské bistro.

… a jak je to doopravdy:
Na základě zveřejněné 

výzvy na pronájem neby-
tových prostorů v Terezí-
ně se přihlásila společnost 
Hruška s. r. o. Po dohodě 
s touto společností došlo ke 
stavebním úpravám neby-
tových prostor a současně 
se jednalo o podmínkách 
smlouvy o pronájmu. Bo-
hužel se nepodařilo s touto 
společností dojít ke shodě 
a na důrazné doporučení 
advokátní kanceláře, která 
pro obec zajišťuje právní 
služby, nedošlo k podpisu 
smlouvy ve znění, na kte-
rém zástupci společnosti 
Hruška s. r. o. trvali. Záleži-
tost byla projednána v radě 
obce, majetkový odbor 
vypracoval letáček k pro-
pagaci pronájmu, a ten 
jsme rozvezli po okolních 
prodejnách potravin, zda 
nemají zájem o provozová-
ní prodejny potravin v Rud-
níku-Terezíně. Následně se 
zájemce přihlásil a rada 
obce dne 3. 6. 2019 schvá-
lila pronájem panu Nhan 
Nguyen Ngocovi z Hostin-
ného. V době, kdy tento 
článek vzniká, je nájemní 
smlouva připravena k pod-
pisu. Bude se jednat o pro-
dejnu potravin s otevírací 
dobou 12 hodin denně a již 
podle jména nájemce lze 
předpokládat velmi vstříc-
ný přístup k zákazníkům.

Jiří Jirásek

Říká se, že ...

Půjčovní doba knihovny o prázdninách
Od 1. 7. 2019 do 19. 7. 2019 

PO 9:00–12:00 R. Turyna
ÚT 13:00–18:30 R. Turyna
ČT 13:00–18:30 R. Turyna

Od 22. 7. 2019 do 2. 8. 2019 

ZAVŘENO – DOVOLENÁ

Od 5. 8. 2019 do 16. 8. 2019 

PO 9:00–12:00 R. Turyna
ÚT 13:00–18:30 R. Turyna, J. Levínská
ČT 13:00–18:30 R. Turyna

Od 19. 8. 2019 do 23. 8. 2019 

ZAVŘENO – DOVOLENÁ
Od 26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 

PO 9:00–12:00 R. Turyna
ÚT 13:00–18:30 R. Turyna, J. Levínská
ČT 13:00–18:30 R. Turyna

knihovna@rudnik.cz, tel: 702 292 414
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Obec Rudník

00278246

79,103

 2 222 931

tun

MJ

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2018 bylo díky recy-

klaci a využití papíru, plastů, 
skla, kovů, nápojových karto-
nů a dalších komodit v rám-
ci tříděného sběru a využití 
odpadů v systému EKO-KOM 
uspořeno 20,6 mil. GJ ener-
gie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok 
více než 316 tisíc domácností. 
V případě tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl 
systém tříděného sběru a vyu-

žiti odpadů EKO-KOM ke sní-
žení emisí o 879 010 tun C02 
ekvivalentu. 

Na přiloženém Osvědče-
ni jsou uvedeny výsledky za 
rok 2018, kterých jste dosáhli 
ve vaši obci, a tím přispěli ke 
zlepšení životního prostředí 
a snížení uhlíkové stopy. 

Děkujeme vám i vašim ob-
čanům za dlouholetou spolu-
práci.

Zdroj: EKO-KOM

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Rudník

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 149,30 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
65,17 MWh

Úspory vody *
308,70 m3

Úspory ropy **
3 324,13 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 65,22 t

Úsporu primárních
surovin
2,98 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 14,06 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
4 143 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
48 884 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Loni občané odevzdali 
k recyklaci 6 149,30 kilo-
gramu starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recy-
klovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již něko-
lik let vyplácí. Naše obec ob-
držela certifikát vypovídající 
o přínosech třídění a recyklace 
elektrozařízení. Díky environ-
mentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektric-
ké energie, ropy, uhlí, primár-
ních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra 
ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouho-
době spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmen-
tálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vyřa-
dili 6 149,30 kilogramu elektra. 
Tím, že jsme ho následně pře-

dali k recyklaci, jsme uspořili 
65,17 MWh elektřiny, 3 324,13 
litru ropy, 308,70 m3 vody 
a 2,98 tuny primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 14,06 tuny CO2 
ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 65,22 tuny.

Výsledek studie jednoznač-
ně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní 
prostředí. Když si uvědomíme, 
že recyklace běžných 100 tele-
vizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost 
až na čtyři roky nebo ušetří 
přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také 
je, že odevzdání 10 vyslouži-
lých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod 
notebooku po dobu necelých 
pěti let. Všichni ti, kteří třídě-
ním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 

Zdroj: Asekol

Naše obec recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevila životnímu prostředí

Myslivecký spolek Janovice Rudník žádá návštěvníky 
lesa o ohleduplnost. V případě nálezu zhaslého 

kusu zvěře volejte předsedu spolku pana Blažka, 
tel. 734 579 115, nebo mysliveckého hospodáře pana 

Sejčka, tel. 606 231 447
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O hospodářském dvoře 
v Javorníku, který patřil od 
roku 1880 rodině Kluge, 
jsme psali v Rudnických 
novinách č. 2/2016. Článek 
se věnoval jeho historii do 
roku 1945. Díky vědecké 
studii Justiční statky – 
vězni a zemědělství, kterou 
vydalo v roce 2012 Národní 
zemědělské muzeum, 
víme více i o krátké 
poválečné epizodě, kdy 
byl „domovem“ valdickým 
vězňům. 

Rozsáhlé hospodářství č. p. 
96 patřilo před válkou k nejpro-
gresivnějším a nejvýnosnějším 
v kraji. Po konfiskaci němec-
kého majetku převzal statek 
v červenci 1945 samozvaný ná-
rodní správce Miroslav Hušek 
a během jednoho roku jej při-
vedl do značné ztráty. Naštěstí 
o statek na podzim 1946 proje-
vilo zájem ředitelství trestnice 
ve Valdicích u Jičína. Vězeňský 
systém tehdy ještě navazoval 
na prvorepublikové vězeňství, 
jehož nedílnou součástí byla 
práce v zemědělství jakožto 
účinná převýchovná metoda. 
Zejména ve vylidněných pová-
lečných Sudetech bylo zapojení 
vězňů, jichž byl dostatečný po-
čet, a navíc někteří byli z obo-
ru, velmi vítané. Není tedy divu, 
že k převzetí javornického stat-
ku valdickou trestnicí došlo již 
22. listopadu a o tři dny později 
sem bylo přivezeno prvních 22 
vězňů a 3 příslušníci SVS (sbory 
uniformované vězeňské stráže) 
jako dohled. 

Vězni se starali o cca 300 ha 
půdy nejen v Javorníku, ale 
i Heřmanových Sejfech, Bol-
kově a Arnultovicích. Jejich 
prvním úkolem bylo – vedle 
každodenní péče o zvířectvo 
(89 kusů hovězího dobytka, 18 
kusů vepřového, 9 koní plus 
drůbež) – odstranění promrz-
nutých brambor a krmné řepy 
způsobených výměnou osa-
zenstva statku. Pro přiblížení 
každodenního života vězňů 
citujme z výše uvedené studie: 
„Celkové stavy vězňů se prů-
běžně zvyšovaly, což vyplývalo 
z postupného nárůstu obdě-
lávaných polností. Zatímco 
v letech 1946 až 1947 to byla 
malá skupina čítající průměr-
ně 30 osob, na počátku 50. 
let se jejich počet ztrojnásobil 
s tím, že maximální možné 
využití počítalo se 120 jedinci. 
Denní program vězňů odpo-

vídal horskému charakteru 
krajiny, v níž se objekt nachá-
zel. Šlo o rozptýlené hospo-
dářství, zaměřené především 
na dobytkářství, pastvinářství 
a mlékařství. Opomenut ne-
zůstal ani státem preferovaný 
chov vepřů. Výkrmna ale byla 
z důvodu absence nevhodných 
prostor ve výše položeném Ja-
vorníku zřízena v Heřmano-
vých Sejfech (statek „Justice“, 
č. p. 99, pozn. autorky). Rov-
něž tak polní plodiny odpo-
vídaly umístění usedlosti. Na 
rozlehlých pozemcích proto 
pěstovali především krmnou 
řepu, čekanku a brambory, 
v menší míře pak obiloviny. 
Vše doplňovaly speciální druhy 
trav, určené k produkci semen, 
a kmín. S nastíněnými speci-
fickými podmínkami souvise-
lo i ubytování odsouzených. 
Řada z nich pobývala delší čas 
bez stálého dozoru na salaších 
nebo jiných odlehlých místech. 
Ačkoliv se nejvzdálenější pra-
coviště nacházelo čtyři kilo-
metry od obce, a existovala tak 
celá řada příležitostí k útěku, 
stávalo se to jen sporadicky. 
Přesto minimálně jeden pokus 
uprchnout z výkonu trestu vy-
šel. Došlo k tomu 3. září 1951, 
ale dostupné informace pouze 
shrnují, že ho uskutečnili dva 
muži. Nelze o něm proto říct 
nic bližšího, ale jak již bylo ře-
čeno, šlo o vcelku ojedinělou 
událost. V případě neúspě-
chu či jen méně významného 
kázeňského provinění totiž 
hrozil okamžitý trest a návrat 
do Valdic, což většina vězňů 
nechtěla riskovat. Ze stejné-
ho důvodu neměli problémy 
s plněním úkolů vyplývajících 
z nelehké práce v zemědělství, 
na niž jim vzhledem ke zdra-
votní klasifikaci C a D častokrát 
nestačily síly. Velitel statku 
sice několikrát žádal o přidě-
lení trestanců zařazených do 
skupiny B, alespoň v době žní, 
kdy probíhalo fyzicky nejná-
ročnější sečení a nakládání na 
vozy, avšak neúspěšně. Ačkoliv 
denní program přinášel velkou 
fyzickou zátěž (ve tři hodiny 
vstávali dojiči a krmiči, ve čtyři 
kuchaři, v pět ostatní a práce 
probíhaly podle roční doby až 
do 21.00), vyznívalo hodnocení 
odsouzených pracujících v Ja-
vorníku velmi příznivě a celé 
hospodářství se řadilo mezi 
nejlepší ve vrchlabském okre-
se.“ Nutno dodat, že ani dozor-
ci neměli vzhledem k rozleh-

Justiční statek Javorník

losti pozemků lehké pracovní 
podmínky, některá odlehlá 
pracoviště zvládali kontrolovat 
pouze namátkově, i když jejich 
počet vzrostl z původních tří 
na sedm až osm. 

Zajímavostí je, že výkon tres-
tu si na javornickém statku 
krátce odpykávali i dva před-
sedové protektorátní vlády – 
generál Jan Syrový (legionář, 
předseda vlády v období 22. 9. 
– 30. 11. 1938) a Rudolf Beran 
(předseda vlády v období 1. 12. 
1938 – 27. 4. 1939). V červnu 
1947 o nich vyšel v Rudém prá-
vu článek „Beran a Syrový na 
rekreaci v Krkonoších“, který 
poukazoval na mírné podmín-
ky vězeňství a směřoval k dis-
kreditaci nekomunistických 
politických stran...

I přes opakované snahy nově 
vznikajících zemědělských 
subjektů (Horské pastvinářské 
družstvo, Československé stát-
ní statky, později JZD Rudník) 
získat javornický statek zde 
hospodařila vězeňská sprá-
va velmi úspěšně až do konce 
roku 1952. Důvodem ukončení 
činnosti byl přechod státního 
vězeňství na tvrdší model dle 
sovětského vzoru. 1. ledna 1953 
statek převzalo JZD Javorník. 

Olga Hájková 

Literatura: Hladík, O. – Steinová, Š., 
2012: Justiční statky – vězni a země-
dělství. Národní zemědělské muzeum, 
Praha. Ke stažení na www.nzm.cz

 Statek v Javorníku dnes 

Pátrání po barokním 
kříži u Pivovaru II.

V sobotu 11. 5. proběh-
lo po roce opět pátraní po 
ztraceném kříži, který stá-
val před pivovarem. Letos 
jsme se zaměřili přímo na 
plochu za stávajícím pod-
stavcem. Pří hledání se kříž 

sice nepodařilo nalézt, ale 
byla odstraněna novodobá 
nájezdová rampa a prostor 
tak získal původní plynulou 
svažitou podobu.  

Olga Hájková 
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Každá obec, město či 
městská část větších měst, 
mají ze zákona povinnost 
vydávat vlastní tisk. Proto 
i v naší obci od roku 1995 
vydáváme Rudnické novi-
ny, kterým bylo přiděleno 
ministerstvem kultury 
číslo MK ČR E 12868. 

První číslo vyšlo v březnu 
roku 1995, mělo šest černobí-
lých stran a stálo 3 Kč. Úvodní 
slovo a představení novin měl 
starosta obce pan Ivo Vojáček. 
Redakční radu tvořil pan Petr 
Boháč. Od té doby vycházejí 
Rudnické noviny pravidelně 
čtyřikrát do roka. Byly roky, 
kdy vyšlo šest čísel, ale byly 
i roky, kdy vyšla jen tři čísla. 
Otázkou, zda vydávat, nebo 
nevydávat Rudnické noviny 
každý měsíc, se redakční rada 
zabývá každý rok na začátku, 
kdy se bavíme o nových nápa-
dech, které mají noviny vylep-
šit. Rudnické noviny mají pře-
devším funkci zpravodaje. Mají 
za úkol informovat občany 
o tom, co se bude konat, připo-
menout, co dobrého se událo 
v různých zájmových oblastech 
a o tom, co se děje na obecním 
úřadě. Samozřejmě nelze na 
16 stránkách obsáhnout vše, 
proto je nedílnou součástí pře-
dávání informací modernější 
způsob, který může reagovat 
okamžitě, což jsou webové 
stránky obce, Facebook, Twit- 
ter a Instagram. V současné 
době máme Rudnické noviny 
již nějaký ten rok jako barevný 
čtvrtletník s nákladem 900 ks, 
a pokud je příležitost, tak vy-
dáváme speciální čísla Rudnic-
kých novin. Při tvorbě novin 
vznikly i nápady se samolep-
kami obce, kalendáři a diáři. 
Náklady na tvorbu a distribuci 
Rudnických novin jsou zhruba 
200 tisíc korun na rok. 

Jak tedy noviny v praxi vzni-
kají? Já, coby „šéfredaktor“, 
mám spoustu pestrých a zají-
mavých úkolů. Kromě toho, že 
občas musím napsat i vlastní 
článek, pořídit sem tam fot-
ku, tak musím být v kontaktu 
s redakční radou, radou obce 
a se všemi pravidelnými či ná-
hodnými přispěvateli. Postup-
nými krůčky jsem si za devět 
let získal důvěru přispěvatelů, 
že mohou odevzdávat články 
bez obav, že by se dostaly do 
novin bez potřebných jazyko-
vých úprav. Uzávěrku pro jejich 
příjem máme vždy na konci 

kvartálu. Zhruba 10 dní před 
koncem uzávěrky všem pravi-
delným přispěvatelům zasílám 
e-mail, že se už neúprosně blíží 
čas odevzdání. V den uzávěrky 
bych si přál mít všechny texty 
pohromadě, ale realita je vždy 
jiná, ještě se mi nikdy nepoved-
lo mít všechny příspěvky včas. 
Mám jich tak stěží polovinu 
a tu druhou slíbenou postupně 
dostávám. Co se vždy povede 
na termín, jsou fotky od Anděly 
Veselé. Do třech dnů od uzávěr-
ky příspěvků se schází redakční 
rada, která prochází dodané 
články a děla tzv „stránkologii“ 
připravovaného čísla – rozvrže-
ní článků a fotek na jednotlivé 
stránky a pravidelné rubriky. 
Tuto činnost zavedl v redakční 
radě Václav Chadraba, který nás 
od roku 2010 vedl a učil novi-
nařině. Po ukončení redakční 
rady se odešlou všechny texty 
na gramatické korektury, které 
dělá Pavel Voňka. Za dva dny 
posílám roztříděné texty a foto-
grafie na sazbu a grafické zpra-
cování Petru Kutáčkovi, který 
začne kouzlit a během jednoho 
dne vznikne první návrh novin. 
Petrovi grafické nápady jsou oz-
dobou našich novin. Při prvním 
návrhu se teprve ukáže, co nám 
schází a někdy i přebývá či pře-
téká. V této fázi to pro mě za-
číná být vždy zajímavé. Jak za-
plnit volná místa, popř. jak po 
dohodě s autorem článek zkrá-
tit nebo doplnit. V tuto dobu 
už víme i přesné datum a čas, 
kdy musíme noviny odeslat do 
tiskárny. Ve dne v noci pak pra-
cuji s Petrem na konečné podo-
bě novin. Ještěže máme takové 
možnosti rychlé komunikace, 
která mi připomíná ping-pong, 
kdy během dvou dnů si pošle-
me několik zpráv a e-mailů 
a vyřešíme skoro vše. Noviny 
jsou z 90 % hotové a odesílám 
je ještě jednou na korektury 
všem členům redakční rady. 
Pro rychlost zpracování a času, 
který nás vždy tlačí, se všechny 
korektury už dělají elektronic-
ky a scházejí se zase u mě v e-
-mailu. Po zapracování všech 
korektur jsou noviny téměř 
hotové a já je naposledy odesí-
lám redakční radě na kontrolu. 
Už se nám i stalo, že až v této 
finální kontrole se nám podaři-
lo odhalit velký překlep v nad-
pisu, a proto tuto poslední kon-
trolu nepodceňujeme. Po této 
kontrole se už noviny odesílají 
do tiskárny. Pokaždé, když tam 
jsou odeslány, mám strach, že 

mi za hodinu někdo zavolá, že 
něco našel a musí se to opra-
vit. I přes veškerou naši snahu 
nám sem tam něco uteče. Tisk 
novin trvá zhruba tři dny. Po 
přivezení novin na obecní úřad 
jsou noviny předány panu Voň-
kovi st., který je během dvou 
dnů roznese do vašich schrá-
nek a domovů. Přestože znám 
obsah novin téměř nazpaměť, 
je to nepopsatelný pocit napětí 
a zvědavosti, jak vypadají, pro-
tože noviny na papíře jsou te-
prve ty opravdové noviny. Mojí 
povinností je ještě noviny umís-
tit na stránky obce, rozeslat je 
e-mailem kamarádům Rudni-
čákům, kteří nežijí v obci, ale 
o dění v obci se zajímají. Obecní 
úřad pak ještě zajistí povinnou 
distribuci novin do knihoven, 
kde se archivují. 

V letošním roce se nám po-
dařilo uspět v krajské soutěži 
obecních novin, kterou pořá-
dá Královéhradecký kraj pro-
střednictvím svých novin U nás 
v kraji. Rudnické noviny získaly 
zvláštní ocenění redakční rady 
soutěže. To byl i impuls pro na-
psání tohoto článku, který jsme 
už chtěli vydat několikrát, ale 
vždy se našlo aktuálnější téma 
než noviny. Toto ocenění a po-
děkování patří všem bývalým 
členům redakční rady, všem 
pravidelným i nepravidelným 
přispěvatelům. Na závěr bych 
chtěl poděkovat nejdéle půso-
bícímu přispěvateli Rudnických 
novin, který byl i šéfredakto-
rem, panu Stanislavu Wajsaro-
vi. Bez jeho zásluh a článků by 
Rudnické noviny nebyly to, co 
jsou dnes. Poutavými články 
přispívá taktéž vystudovaná od-
bornice na historii, kronikářka 
obce, Olina Hájková. Poděková-
ní patří i Anděle Veselé, která od 

roku 2013 zásobuje naše noviny 
fotkami a vytváří i fotokroniku 
obce. Dříve byl velký problém 
sehnat fotky a dnes řešíme 
opačný problém, které fotky 
zase vybrat, protože jsou všech-
ny pěkné a je jich hromada. 
Poslední poděkování patří Pe-
tru Kutáčkovi, který nám dělá 
sazbu a grafiku novin. Věřte mi, 
že to není lehká práce. Pozoro-
vat ho při práci je, jako když se 
díváte na dobře seřízený stroj, 
klik, klik, klik a už to se to rýsu-
je. Nebýt jeho nadšení a profesi-
onality, tak nemáme tak krásné 
noviny, jako máme.

Podařilo se nám sehnat všech-
na vydaná čísla Rudnických 
novin. Do roku 2010 je máme 
jen oskenovaná z tištěné podo-
by, protože se nám nepodařilo 
sehnat původní zdroje textu, 
a proto prosím omluvte kvalitu. 
Od roku 2010 jsou už v digitální 
podobě. Všechna čísla Rudnic-
kých novin jsou nyní přístupná 
na stránkách obce Rudník v zá-
ložce Rudnické noviny. 

Za redakční radu 
Jirka Stuchlík

Jak vznikají Rudnické noviny
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Na poslední dubnový den 
jsme vás s čarodějnými 
kolegyněmi pozvaly na 
náš rej.

Z truhlic jsme vyndaly neděl-
ní šaty, zašly ke kadeřnici, na 
kosmetiku a k zubaři. Oprášily 
jsme košťata a netrpělivě čeka-
ly, kolik se nás u školy zase se-
jde. Průvod, který vyprovázel 
naši orientální kolegyni, byl 
úctyhodný. Za doprovodu na-
šich hasičů jsme dorazili bez 
úhony k úřadu. Zde již na naše 
siláky čekala ozdobená májka, 
která byla vmžiku postavená. 
Potom bylo nutné připevnit 
čarodějnici k hranici, což se 
taky povedlo bezvadně. A už 
jenom vyfotit se se všemi ma-
lými a velkými čaroději a čaro-
dějnicemi. 

Ještě si trochu zaskotačit při 
rozverné muzice okolo kotlíku 
a zapálit hranici. S těmi po-
chodněmi od Čáryfuka to šlo 
náramně. Ještě než si děti od-

běhly pro buřtíky a limču, za-
tančily jsme si s nimi u ohýnku 
a rozdaly jim dobroty. Mezi-
tím se připravili Angela Veselá 
a Petr Boháček, aby nám svým 
muzicírováním zpříjemnili 
zbytek večera, za což jim dě-
kujeme. Poděkování patří i ha-
sičům a všem, kteří nám opět 
ochotně pomohli. 

Těšíme se na další setkání…

Za čarodějnický spolek 
Štěpánka Sedláčková

Čarodějnický rej a stavění máje

Pojďte s námi za pohádkou...
I tak by se dal nazvat le-
tošní dětský den u Křížku. 

Děti se svým doprovodem si 
u berušky vyzvedly kartičky, 
s myškou si složily obří puzzle 
a vyrazily od školy za soutě-
žemi s myslivci a večerníčko-
vými postavami. Nejprve si 
u děvčat z KRNAP vyzkoušely 
rozpoznat kůže zvířátek i jiné 
hádanky a šly si s Křemílkem 
a Vochomůrkou zastřílet z vel-

kého praku na zajíce. U Ma-
kové panenky a Sněhurky si 
proběhly opičí dráhu, až došly 
k vílám Růženkám, kde zkusi-
ly um rovnováhy na chůdách 
i v pytli. S Patem a Matem 
skolily několik plechových 
prasátek a u myslivců ještě pár 
papírových trofejí. Na lanech 
u Macha a Šebestové si urči-
tě protáhly a natáhly všechny 
končetiny. S včelkou Májou 
a strašákem do zelí se prolítly 

na lanovce, kde jim naprosto 
senzačně asistovali Jirka Von-
drák a Roman Kuhn-Gaber, 
bez kterých by tato skvělá 
atrakce vůbec nebyla realizo-
vatelná. Nakonec ještě vybarvit 
krásný sádrový odlitek zvířát-
ka u Karolíny a Simči. U Honzy 
uhodnout větve stromů a pak 
už šupky dupky k Jirkovi pro 
odměnu za to dlouhé a nároč-
né odpoledne. Další odměnou 
bylo svezení na uřehtaném 

koni Valdovi, který děti povo-
zil za doprovodu Adély.

U myslivců pak čekalo ob-
čerstvení pro malé i velké.

Děkujeme všem zúčastně-
ným i organizátorům za krás-
ný pohádkový den.

... projdeme se pamětí. Svoje 
staré kamarády neházejte do 
smetí.

Za kulturní komisi  
a myslivecký spolek 

Miroslav Sedláček
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Naší radostí bylo sejít se na 
hřišti a opět se společně podí-
let na údržbě hřiště po zimě. 
Zima nedala hřišti moc zabrat, 
přesto se drobné práce našly, 
avšak při početném osazenstvu 
jsme je zvládli na výbornou. 
Zážitkem z letošní akce bylo 
stavění nového teepee, které 
bylo pořízeno za finanční pod-
pory obce. Velkým napětím 
bylo, zda plachtu došiji včas na 
naplánovanou akci. Díky pár 
energetickým drinkům a no-
cím stráveným u šicího stro-
je se dílo zdařilo a pět minut 
před zahájením akce šťastně 
odvážíme došitou plachtu na 
hřiště, kde již byly připraveny 
tyče na stavbu. Vrháme se do 
díla a společnou silou stavíme 
trojnožku do vzduchu (celkem 
9 bytostí), tyče ležící na zemi 
však zprvu nevypadaly těžce, 
natož tak dlouze. Připomínalo 
to pohádku o dědkovi a řepě. 
Chlapi táhnou, táhnou, ale ne-
postaví. Přiběhly i ženy, chytly 
lano a táhneme, táhneme, až 
se konečně trojnožka ocitla 
ve vzduchu. Byl to překvapivý 
pohled, jak je obrovská. Pak už 
jen přidat zbylé tyče a zdvih-
nout plachtu, v domnění, že to 
půjde snadno, jsme se pěkně 
zamotali do plachty, a tak jsme 
se různě přeskakovali a tahali 
za plachtu, než se pěkně obe-
pnula kolem tyčí. Super, i tohle 
se nám povedlo, ale jak vlastně 
dosáhnout až na vrchol, kde je 
plachtu potřeba sepnout dře-
věnou jehlicí? Po indiánsku se 
nám to nezdařilo, člověk může 
být hloupý, ale musí si umět 
poradit. Tedy moderní rudničtí 
indiáni sešívají teepee z najeté-
ho auta s paletami na střeše. 

Avšak dílo se zdařilo a my 
jsme si mohli užít první noc 
v novém teepee. 

I pro vás všechny je teepee 
k dispozici na hřišti za koste-
lem sv. Václava. Vaše návštěva 
nám nevadí, jen prosím dbej-
te na správné chování a řádné 
zavírání dveří, aby nám teepee 
sloužilo co nejdéle. Děkujeme!

Před Velikonocemi jsme usku-
tečnili dětskou myšlenku uspo-
řádat turnaj ve stolním fotbálku. 
Tedy první ročník se konal na 
dílnách, sice v menším počtu 
účastníků, avšak hrálo se a hrálo. 
K dispozici byly dva stoly, a tak 
nikdo nezahálel. Celkem se ode-
hrálo 18 utkání a o vítězích bylo 
rozhodnuto. Ti si krom drob-
ných odměn odnášeli hlavní 
ceny pomlázky, které se během 

turnajů pletly. Během turnajů 
jsme stihli i barvit vejce, a tak 
jsme dokázali spojit příjemné 
s užitečným a v neděli jsme se 
vraceli domů již plně připraveni 
na Velikonoční pondělí. 

Čarodějnický sabat pro očis-
tu duše se netradičně konal již 
v sobotu. Sjeli jsme se ze širo-
kého okolí a v hojném počtu. 
O zábavu bylo postaráno, neb 
snad každý přijel na čtyřkolce, 
a tak se řádilo a řádilo. Letoš-
ním dobrodružstvím byl berá-
nek, o kterého jsme se řádně 
postarali, a děti si tak mohly vy-
zkoušet i mízdření kůže. Před 
zapálením hranice se tvořil 
strom negativ, na který si ka-
ždý mohl napsat negaci, jíž se 
potřebuje zbavit. Tedy u nás ča-
rodějnici na hranici nečekejte. 
A už hoří, tedy veškeré negace 
spaluje oheň a my se radujeme 
z očisty a odchodu zimy. 

Čtvrté toulky za pokladem 
s ptačím zpěvem. Letošním 
přínosem pro nás byla Hana 
Trachtulcová, která se nám ozva-
la a nabídla své letité znalosti 
z ornitologie, za což jí patří velké 
díky. Trasa vedla od Leopoldova 
přes Janovice na hřiště. Cestou 
jsme poznávali hlasy pěvců, kte-
ří nás po celé trase doprovázeli, 
a některé jsme mohli i zahléd-
nout. Dokážete je též poznat? 
Například vrabce, špačka nebo 
pěnkavu, kteří se vyskytují v těs-
né blízkosti lidského obydlí? 
Nebo budníčka, střízlíka, strna-
da, či uhelníčka sýkoru? My jsme 
s jistotou dokázali rozeznat aty-
pické „krá krá“ zpěv krkavce, 
kterého jsme zaslechli v lese nad 
rybníčky. Pro zábavu dětí jsme si 
cestou zahráli několik her s pta-
čí tematikou a ke konci trasy nás 
čekalo hledání pokladu. Tedy po-
kyn k dětem byl: „Vezměte si da-
lekohledy a objevujte!“ Jen Nikča 
byla smutnější, že s sebou nemá 
dalekohled. Tedy jsme jí pora-
dili, ať si vezme „dalekohled“ 
(ten se vytvoří tak, že na obou 
rukách spojíte palec s ukazováč-
kem a přiložíte k očím). Její po-
hled byl typickým puberťáckým 
zášklebem. Avšak ona první za-
hlédla poklad, a tak s výskotem 
a velkou radostí k němu doved-
la ostatní. Byl ukryt v koruně 
stromu a jak jinak než v ptačích 
hnízdech. Po odpočinku z tro-
chu náročnější procházky únavu 
vystřídalo nadšení z akce a velmi 
často se s dětmi zaposloucháme, 
jak si kolem nás ptáčci švitoří. 
Ještě jednou: „Hani, díky za nový 
rozhled.“ 

Je tu konec školního roku 
a s ním i poslední hodiny par-
kuru. V letošním roce byl pro 
děti velkým přínosem kouč 
Stound, který děti velmi zaujal 
a vnesl do kroužku freestylo-
vý nádech. Jeho aktivita je na 
vysoké úrovni, a tak dokázal 
některé parkuristy vzít do 
sportovní haly v Liberci, kde 
společně trávili víkend. Doved-
nosti a získané zkušenosti děti 
předvedly na svém prvním vy-
stoupení, kam byly pozvány. 

Tedy už jen popřeji parkuris-
tům i ostatním ve zdraví pro-
žité letní prázdniny s mnoho 
zážitky a slunečnými dny.

Za celou tlupu 
Gabriela Bendová 

Vítali jsme jaro a užívali si ho! 

Přívesnický tábor
Léto 2019
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Ahoj 
kamarádi

...

Holky!
To máte deštník
nebo paraplíčko?

Jestlipak
vyhraju?

Počkej, 
rád ti 

pomůžu 
a naučím 

tě to!

Přidej se 
a užij si 
prima 
léto!

Těšíme se 
na vás.
Ahooooj!

... přijměte pozvání na tábořiště pod Černou horu...

... do Rudníku za kostelem Sv. Václava.

Pro děti 
od 4 do 12 let

Pestrý 
a zajímavý 
program na 
každý den

Tábor je 
zaměřen na 
samostatnost 
dítěte, pobyt 

v přírodě, 
teamové 

a společenské 
hry, vyrábění, 
celodenní výlet.

ww
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Místo konání Turnusy Cena

Hřiště za kostelem 
sv. Václava v Rudníku, 
při nepříznivém počasí 
Rudník č. p.72 (alias Dílny). 

850 Kč/dítě/turnus (slevy členské) příp. lze tábor 
navštívit individuálně v určitý den za cenu 220 Kč/
den. V ceně je zahrnuta celodenní strava, pitný 
režim, program dne,pojištění, vstupné, jízdné, atd. 
není-li specifi kováno v konkrétních případech jinak.

I. 15.-19. července
I�. 22.-26.července
I�I. 29. července - 2. srpna

Program probíhá v čase 8.30–16.00 h, 
podrobnější program bude zveřejněn do 
konce června. Během výletu je možný 
jiný časový rozvrh. Společné scházení 
dětí na zastávce Rudník pivovar od 7.50 
do 8.00 h, rozcházení 16.30 – 16.40 h)
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PŘEHLED AKCÍ 3. A 4. ČTRVRTLETÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019

18. 3. – Účast na okresním kole recitace „Dětská 
scéna“ mladší žáci

19. 3. – Účast na okresním kole recitace „Dětská 
scéna“ starší žáci

21. 3. – Divadelní představení „Lakomec“ 
v Klicperově divadle v Hradci Králové

27. 3. – 12. 6. – Plavecký výcvik dětí z MŠ a žáků 
1. a 2. třídy v Nové Pace

2. 4. – Hrabání Bolkovských luk ve spolupráci 
s KRNAP

5. 4. – Divadelní představení pro II. st 
„Pinocchio“ ve Vrchlabí

10. 4. – Turnaj v minikopané starších chlapců 
ve Vrchlabí

16. 4. – Třídní schůzky
23.–24. 4. – Projekt „Den Země“
25. 4. – Exkurze do Botanické zahrady v Praze
9. 5. – Okrskové kolo „Poháru rozhlasu“ 

v atletice ve Vrchlabí
16. 5. – Okresní kolo „Poháru rozhlasu“ 

v atletice v Trutnově
16. 5. – Představení pohádky „Popelka“ pro 

rodiče 
17. 5. – Představení pohádky „Popelka“ pro 

okolní školy
20.–21. 5. – Beseda s odborníkem na digitální 

média pro žáky 3.-9. třídy
24. 5. – Pasování prvňáčků na čtenáře
27. 5. – Výlet 1. – 3.třídy do Janských Lázní 
29. 5. – Představení pohádky „Popelka“ na 

Vesnici roku
31. 5. – Branný den pro žáky 6.-9. třídy
3.–4. 6. Výlet 9. třídy do HK a Špindlerova Mlýna
4. 6. – Beseda 7. a 8. tř.se spisovatelem Michale 

Vieweghem ve Vrchlabí
5. 6. – Poznávání rostlin ve spolupráci s |DDM 

Hostinné pro žáky 4.-9. tř.
6. 6. – Focení tříd ZŠ a MŠ
7. 6. – Divadelní představení „Radúz 

a Mahulena“v Klicperově divadle v Hradci 
Králové

9.–14. 6. – Výlet školní družiny do Vysokých 
Tater na Slovensku

10.–14. 6. – Poznávací zájezd do Velké Británie 
pro žáky II. st.

11. 6. – Výlet 6. Třídy do Mladých Buků
18. 6. – Návštěva koncertu ZUŠ Hostinné
19. 6. – Výlet 2. a 3. třídy do Liberce 
20. 6. – Výlet 4. třídy do Hradce Králové
24. 6. – Výlet a 5. třídy do Všestar
24. 6. – Exkurze 9. třídy do Pivovaru Nová Paka
27. 6. – Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídy
28. 6. – Slavnostní vydávání vysvědčení 1-8. třídy

Dne 10. 6. se starší 
žáci z naší školy 
zúčastnili výletu 
do Francie a Anglie 
v doprovodu paní 
učitelky Šindelářové 
a Pichlové. 

Svozový autobus se 
s námi vydal v 13.30 do 
Rudné u Prahy, kde jsme 
bohužel museli 3 hodiny 
čekat na autobus vypra-
vený z Náměště nad Os-
lavou. Vzhledem k tomu, 
že jsme čekali v restauraci 
McDonald’s, nám to zase 
tolik nevadilo. Po dlou-
hém cestování autobusem 
jsme dorazili druhý den, 
v úterý ráno, do Paříže. Je 
to velice překrásné město, 
i když nám přišlo trochu 
nebezpečné. Navštívili 
jsme Eiffelovu věž a ze 
3. patra jsme si prohléd-
li panorama celé Paříže. 
Naší další zastávkou byla 
bazilika Sacré Coeur. 
V pozdních podvečerních 
hodinách, notně unaveni, 
jsme se vydali na cestu do 
hotelu F1, kde jsme pře-
spali. Brzy ráno jsme se 
nasnídali a vyrazili směr 
Anglie. Cesta Eurotunelem 
byla krátká, nijak zajíma-
vá. Náladu nám zvedla až 
výzva naší průvodkyně: 
„Kdo první uvidí delfína, 
má příští zájezd zdarma.“ 
Kupodivu si všichni příští 
zájezd opět platíme. Po 
příjezdu do Anglie, tj. ve 
středu dopoledne, jsme 
navštívili hrad Tower of 
London, kde jsme, kromě 
jiného, zhlédli korunovač-
ní klenoty a měli možnost 
vidět beefeatery. Odpo-
ledne jsme se vydali přes 
Golden Jubilee Bridge 
k London Eye – obřímu 
vyhlídkovému kolu. I přes 
dešťové kapičky byl výhled 
na Londýn úchvatný. Ná-
sledně jsme měli možnost 
vidět perspektivu Londý-
na očima racka chechtavé-
ho v letu. Při návštěvě 4D 
kina jsme se proletěli nad 
Londýnem a na vlastní 
kůži pocítili chladné deš-
ťové kapky, nefalšovanou 
londýnskou mlhu a skrz 
husté mraky jsme vystou-
pali k rozzářené obloze. 
Pak už nás čekal přejezd 
na meeting point, kde pro-
běhlo předání dětí do ro-
din. Vyděšená dětská očka, 

otevřená ústa neschopná 
slova dostala pouze po-
kyn: „To bude dobré, pište 
či volejte.“ K velké radosti 
vyučujících chodily po 21. 
hodině jen samé dobré 
zprávy: „No máme to ho-
oodně fajn, stalo se toho 
spoustu, ale není žádný 
problém s domluvou. 
Vše, co jsme potřebovali, 
jsme dostali, popovídali si, 
dobře se najedli, všechno 
v klidu…“ Ve čtvrtek nás 
čekal Oxford, kde jsme 
si prohlédli univerzitní 
areál nejrozsáhlejší koleje 
Christ Church College. 
Viděli jsme vysokoškolské 
studenty přímo při studiu 
a malé školáčky při práci. 
Jejich přístup nás fascino-
val. Také jsme poznávali 
místa, která známe z fil-
mů o Harrym Potterovi, 
jako například nádvoří, 
kapli, jídelnu, schodiště 
a chodbu. Naše putová-
ní univerzitním městem 
jsme zakončili u malebné 
budovy Radcliff Camera. 
Odpoledne jsme odje-
li do královského města 
Windsor, kde následovala 
zastávka u víkendové re-
zidence královny Alžběty 
II. Windsor Castle. Zde 
jsme zažili pravé anglické 
počasí, kdy prší ze všech 
stran. Poté jsme se vrátili 
zpět do rodin. Posledním 
dnem našeho zájezdu byl 
pátek, kdy jsme chodili 
po památkách Londý-
na. Pěší prohlídka s naší 
průvodkyní zahrnovala 
Westminster Abbey, Hou-
ses of Parliament, Big 
Ben, Downing Street, St. 
James’s Park, Bucking-
ham Palace, Piccadilly 
Circus, Leicester Square 
a Trafalgar Square. V od-
poledních hodinách jsme 
zamířili do London Dun-
geon – středověkého mu-
zea hrůzy a hororu. Od-
sud máme nejvíce zážitků. 

Vstup jsme poznali už 
zdálky díky pochodním 
a tajemnému strašidel-
nému zvuku linoucímu 
se z interiérů. Uvnitř nás 
čekala procházka tou nej-
děsivější historií Londýna 
a byla plná skvělých herec-
kých výkonů, speciálních 
efektů (nechyběly kouř, 
výbuchy či oheň), jedineč-
ných scén a interaktivních 
show. Tisíciletou historii 
Londýna jsme nejen pocí-
tili na vlastní kůži, ale také 
uviděli a uslyšeli. Za 110 
minut jsme poznali příběh 
Jacka Rozparovače, holiče 
Sweeneyho Todda a jeho 
komplice paní Lovettové, 
zažili morovou epidemii 
i velký požár z roku 1666, 
kdy Londýn pohltily pla-
meny. Nakonec jsme se 
setkali se středověkou for-
mou soudního procesu, 
což nás málem stálo hla-
vu... Všem se to moc líbilo 
a shodli se na tom, že by si 
to zopakovali. Před odjez-
dem zpět do Česka jsme 
ještě zašli na chvíli do Pri-
marku, kde si každý něco 
koupil. Cestou zpět jsme 
jeli trajektem přes kanál 
La Manche. Po celou dobu 
naší plavby jsme byli ven-
ku na vrchní palubě a ko-
chali se výhledem. Všem se 
zájezd moc líbil.

Postřehy všech sepsaly  
Terka Szeidermannová  

a paní učitelky  
Renáta Šindelářová  
a Veronika Pichlová

Školní zájezd do Francie a Anglie
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Jednoho dne o hodině 
čtení nám paní učitelka 
navrhla, že bychom mohli 
natrénovat ke Dni matek 
pohádku Tři oříšky pro 
Popelku. 

Všichni jsme se moc těšili. 
Každý si vybral roli, která by se 
na něho hodila. O Popelku byl 
velký zájem, dlouho se rozho-
dovalo mezi Vendy a Eliškou. 
Nakonec paní učitelky vybra-
ly Vendy Novákovou a Eliška 
provázela celou pohádkou, kde 
mohla ukázat svůj pěvecký ta-
lent. Nejprve jsme trénovali 
ve třídě, pak v družině, kde je 
pódium, a v dubnu probíhaly 
zkoušky na obecním úřadě. 
Hodně nás to bavilo, užívali 
jsme si jednotlivé role, vzájem-
ně jsme si říkali, kdo jde na 
scénu, napovídali si, podávali 
rekvizity a společně se pod-

porovali. Díky našemu panu 
školníkovi jsme měli kouzelné 
tři oříšky, no řekli bychom, že 
přímo ořechy, které princ se-
střelil do koše, kuše, sestřele-
ného dravce a další rekvizity. 
V květnu jsme si udělali společ-
ný výlet do Trutnova do Uffa, 
kde jsme si vybrali kostýmy. 
Další zkoušky jsme si již užívali 
v kostýmech. Postupně se do 
naší pohádky přidávaly ostatní 
třídy z prvního stupně se svým 
tanečním vystoupením. Na 
pohádku jsme osobně pozvali 
naše maminky, babičky, a do-
konce jsme navštívili také ba-
bičky z pečovatelského domu, 
aby se přišly podívat na náš he-
recký výkon. 

Dne 16. 5. to všechno vypuk-
lo. Dopoledne jsme měli nej-
prve generální zkoušku, a to 
pro žáky z druhého stupně 
a děti ze školky. Tréma určitě 

byla, ale postupně opadávala. 
Na odpolední vystoupení pro 
naše maminky již tréma neby-
la taková, všichni jsme se sna-
žili dát do toho úplně všechno. 
Rodiče se smáli a zároveň i pla-
kali. Na závěr jsme mamin-
kám jako poděkování za jejich 
obětavost, lásku a trpělivost 
předali malou kytičku. Druhý 
den jsme se ještě mohli touto 
pohádkou pochlubit žákům 

ze sousedních škol. Dne 29. 5. 
jsme zahráli, na požádání 
pana starosty, zkrácenou verzi 
této pohádky před komisí Ves-
nice roku. Při závěrečné písni 
komise stála a dlouze tleskala, 
což nám udělalo velkou radost.

Na tuto pohádku budeme 
dlouho vzpomínat a jsme pyš-
ní na to, co jsme dokázali. 

Vaši páťáci

Dne 31. 5. 2019 vyrazilo 
za hezkého počasí 38 dětí 
z MŠ na školní výlet do 
zábavně-naučného parku 
Mirakulum. Pro malé i do-
spěláky byl zcela určitě pře-
kvapením desetihektarový 
park plný atrakcí vyrobe-
ných převážně ze dřeva, 
lan a dalších přírodních 
materiálů. Děti byly okouz-
leny desítkami originálních 
herních prvků, lesním hři-
štěm, dětskou vesničkou, 
naučnými zahradami i úz-
kokolejnou železnicí. Děti 
si z celého dne odnesly plno 
krásných a příjemných zá-
žitků, na které budou jistě 
ještě dlouho vzpomínat.

Učitelky MŠ

Tři oříšky pro Popelku

V tomto školním roce se 
nám Den Země změnil na 
měsíc Země a vůbec by ne-
vadilo, kdyby se změnil na 
rok Země, rok za rokem. 
O naši modrou planetu 
je nutno v poslední době 
obzvláště pečovat!

S žáky naší školy již několik 
sezon pečujeme ve spolupráci 
s KRNAP o orchidejové louky 
v lokalitě Bolkov, kde jsme si le-
tos 2. 4. užili krásného jarního 
počasí. Kdo by chtěl vidět kve-
toucí běloprstky a jiné vzácné 
zástupce krkonošské květeny, 
nechť vyrazí na bolkovské louky 
v polovině května.

Třídění odpadu a odevzdávání 
surovin, jako je hliník, vyslouži-
lé elektrospotřebiče a baterie, je 
na naší škole již tradicí a samo-
zřejmostí. Letos se učíme hodně 
o kompostování a budujeme 
naši užitkovou školní zahradu 
a začínáme s chovem žížal ve 
vermikompostéru tak, aby v na-
šich odpadkových koších již ne-
muselo končit téměř nic.

Je důležité starat se o naši 
planetu i o místo, kde žijeme, 
proto byla tématem letošního 
projektového dne také mysli-
vost – jako kulturní dědictví 
ČR. Člověk dnes změnil krajinu 
v kulturní téměř všude, je tedy 
třeba vědět, jak přírodu chrá-
nit, kde zasahovat a jak nechat 
vládnout přírodu samotnou.

Dobrá práce si zaslouží od-
měnu, proto jsme ve čtvrtek 
25. dubna vyrazili na motýly. 
V pražské botanické zahradě ve 
skleníku „Fata Morgana“ jsme 
pozorovali největší tropické 
motýly světa, kteří poletovali 
mezi rozkvetlými tropickými 
rostlinami a líhli se nám před 
očima. Nádhera! Pro děti velmi 
nevšední zážitek. Ve venkov-
ních expozicích nás pak čekala 
nádherně rozkvetlá japonská 
zahrada s voňavými azalkami 
a sakurami. Paprsky slunce 
probleskovaly mezi pučícími 
japonskými javory a hra světel 
a stínů byla úchvatná! Odpole-
dne jsme pak strávili dlouhou 
procházkou v pražské zoo-
logické zahradě a pozorovali 
živočichy známé i neznámé 
– mravenečníky, tomistomy, 
tapíry a kasuáry. Byli fascinu-
jící. Teplota stoupala k třicítce, 
takže naše putování bylo jako 
v tropickém pralese, na savaně 
i v horké poušti. Všechny vje-
my jsme vnímali všemi smysly 
a náš zážitek byl maximální. 

Budeme-li o naši modrou 
planetu moudře pečovat, pře-
staneme-li nadměrně sekat 
louky a trávníky, budeme vy-
sazovat listnaté stromy, za-
chycovat vodu v krajině a vážit 
si toho, co je nám na blízku, 
bude nám všem moc dobře!

Veronika Pichlová

Den Země 2019

Výlet dětí z MŠ
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SALON

MAS KRKONOŠE BUDE 
VYHLAŠOVAT VÝZVU 
V OPERAČNÍM PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST

V průběhu června jsme vy-
hlašovali výzvy v operačním 
programu Zaměstnanost. Žá-
dat je možné na prorodinná 
opatření a sociální práce.

Cílem prorodinných opat-
ření je prostřednictvím pro-
jektů zaměřených na péči 
o děti přispívat ke slaďování 
pracovního a rodinného života, 
k podpoře rodiny a k předchá-
zení sociálního vyloučení osob, 
včetně jejich uplatnitelnosti na 
trhu práce. Cílovou skupinou 
podpory jsou rodiče dětí a dal-
ší dospělé pečující osoby. Re-
alizací aktivit, jako jsou např. 
příměstské tábory a dětské 
skupiny, je očekáván pozitivní 
vliv na slaďování rodinného 
a profesního života rodin s dět-
mi v regionu MAS.

Cílem výzvy na sociální 
práce je podporovat sociální 
služby na území MAS Krko-
noše, ať už služby stávajících 
poskytovatelů sociálních slu-
žeb, nebo i nově vznikajících 
služeb. Jedná se o podporu re-
gistrovaných sociálních služeb, 
ale dále budou podporovány 

i programy a činnosti nad rá-
mec základních činností so-
ciálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 

Pokud máte záměr, který 
byste chtěli v návaznosti na 
dané možnosti realizovat, pro-
sím kontaktujte nás na e-mai-
lu: fejglova@maskrkonose.cz 
nebo tel. 774 672 337.

MAS KRKONOŠE A PODHORY 

Dne 6. 6. 2019 jsme se účast-
nili výstavy Podhory, pořádané 
Agrární komorou, kde jsme 
strávili pěkný den s dětmi, kte-
ré si u našeho stánku mohly 
vyrobit pamětní placku. Bě-
hem dopoledne jsme vyrobili 
120 placek a věříme, že jsme 
potěšili nejen děti, ale i jejich 
rodiče. U našeho stánku bylo 
možné prokonzultovat even-
tuální podnikatelské záměry 
a možnosti podpory pro země-
dělce přes MAS Krkonoše. 

KRAKONOŠOVA STOPA

V červnu jsme odstartovali 
hru Krakonošova stopa po ře-
meslech, tradicích a originál-
ních produktech Krkonoš. Dali 
jsme dohromady hezkou řádku 

lidí, co něco umí a chtějí vám to 
ukázat. Tak neseďte doma a vy-
razte! Navštívit můžete 16 míst, 
kde získáte razítko, ale hlavně 
si můžete něco vyrobit, obje-
vit i koupit. Info leták se sou-
těžním lístkem můžete získat 
u členů Krkonošského originál-
ního produktu, v informačních 
centrech v Krkonoších a v kan-
celáři MAS Krkonoše. Pokud 
nasbíráte alespoň 4 razítka od 
našich partnerů, dostanete od-
měnu – unikátní kód pro On-
-line pohlednici nebo placku. 
Pokud se u našich partnerů vy-
fotíte s regionálním produktem 

a vložíte foto na náš Facebook, 
www.facebook.com/krakono-
sovastopa, budete zařazeni do 
fotografické soutěže, v níž na 
konci září odměníme nejzají-
mavější fotku. Ceny jsou oprav-
du lákavé, zážitkový poukaz na 
projížďku psím spřežením Jirky 
Vondráka, dárkový poukaz na 
Friesovy boudy nebo poukaz 
k odběru živé kozy z Krkonoš-
ské kozí farmy. Vítězné foto 
otiskneme v Rudnických novi-
nách. Máte se na co těšit. Hezké 
léto přeje MAS Krkonoše.

Kateřina Fejglová

Okénko MAS Krkonoše

Rád bych se v Rudnických 
novinách vrátil k so-
chařské barokní virtu-
ozitě Matyáše Bernarda 
Brauna, a to konkrétně 
k jeho tvorbě soch Ctností 
a Neřestí. Psal jsem o M. 
B. Braunovi i o jeho 
zaměstnavateli hraběti 
Františku Antonínovi 
Šporkovi již v článku RN 
Aplaus pro Matyáše, takže 
Rudnickým mé nové téma 
nebude úplně cizí.

Nejdříve se budu zabývat dva-
nácti barokními sochami Ctnos-
tí a v podzimních RN pak přejdu 
na barokní sochy Neřestí. Oba 
soubory jsou součástí výzdoby 
lázeňského (dříve špitálského) 
areálu Hospital Kuks, a ten pa-
tří do trutnovského okresu. Při 
pohledu od kukského kostela 
do údolí jsou sochy Ctností na 
pravé straně a sochy Neřestí na 
straně levé. Podle Krista budou 
při posledním soudu po jeho 
pravici ti vyvolení.

Náboženský vztah je součástí 
i každé z dvanácti soch, o nichž 
bude řeč. Nás však hlavně zají-
má vynikající Braunova sochař-
ská tvorba uvedených soch, 
jež pocházejí z let 1718–1720 
a které stále patří k vynikají-
cí evropské sochařské špičce. 
Pojďme se na ně „podívat“.

První sochou Ctností  je Víra. 
Je zobrazena jako ženská po-
stava držící kříž s papežskou 
triádou (papežskou pokrývkou 
hlavy) u nohou. Jde o víru kato-
lickou, i když  Špork – katolík – 
se po celý život zajímal i o víru 
luterskou, a proto měl u jezui-
tů velké potíže. Druhá socha je 
zvána Naděje. Opírá se o kotvu, 
znak naděje cesty k nebesům. 
Třetí sochou je socha Lásky, 
ctnosti největší. Braun ji vy-
tvořil jako maminku s dvěma 
dětmi. Starší chlapec se drží 
máminy sukně, malý kojenec 
jí leží v náručí. Čtvrtou sochu 
tvoří socha Trpělivosti. Dopro-
vází ji beránek, její tradiční 
znak (atribut). Zdůrazňuje, že 

víra je právě v trpělivosti. Pátou 
sochou Ctností je socha Moud-
rosti. Braun ji zobrazuje třemi 
obličeji. První obličej vyjadřuje 
přítomnost, druhý obličej na 
zadní straně hlavy obsahuje 
budoucnost a tvář třetího obli-
čeje nahlíží v zrcadle do minu-
losti. Znakem moudrosti tu je 
had, moudrý had, který obtáčí 
ruku ženy. Šestou sochou je 
Statečnost nebo Síla. Zobrazuje 
ji žena ve zbroji s maršálskou 
holí v ruce, opírající se o sloup, 
znak síly a statečnosti. Sedmou 
sochou je alegorie Cudnosti. 
Braun vytesal v pískovci rouš-
ku, jež halí hlavu ženy. Její cud-
né oči nevidí, co vidět nemají. 
Cudnost tady vyjadřují i dvě 
holubice, které žena přidržuje 
v náručí. Symbolizuje manžel-
skou a vdovskou věrnost. Os-
mou sochou je Píle, socha dív-
ky s pozvednutou rukou, v níž 
byla zřejmě snítka tymiánu 
obletována včelami z včelího 
úlu. Devátou sochou je alego-
rie Štědrosti. Zobrazuje ji dívka 

s množstvím všelijakého ovoce. 
U jejích nohou leží granátové 
jablko – symbol štědrosti a hoj-
nosti. Desátou sochou je alego-
rie Upřímnosti. Dívka v upřím-
ném a nadšeném očekávání, se 
srdcem na dlani, hledí k nebe-
sům. Upřímnost tu zobrazují 
i dvě hrdličky, symbol svornos-
ti a mírnosti. Jedenáctá socha 
představuje Spravedlnost. Žena 
s očima přepásanýma jako 
symbol nestrannosti drží v jed-
né ruce kovové váhy a v druhé 
při svém boku meč. Dvanáctá 
socha je alegorií Umírněnosti 
(Střídmosti). Je to žena, která 
se o pohár s vínem dělí s ostat-
ními. Není lakomá, je střídmá, 
umírněná. Krásné povahové 
vlastnosti, co říkáte?

V dalších RN bych se dotkl 
soch Neřestí. Ty se nacházejí na 
levé straně od kukského koste-
la. I ony jsou v barokní sochař-
ské tvorbě M. B. Brauna velice 
zajímavé.

Stanislav Wajsar

Braunovy sochy Ctností a Neřestí
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HASIČI

Co nového u hasičů

www.sdharnultovice.estranky.cz

Jsem rád, že mohu touto 
formou trochu nastínit 
dění v SDH Arnultovice. 

V těchto dnech probíhá do-
končování stavby humanitár-
ního skladu v Arnultovicích, 
kde bude zázemí pro potřebné 
materiální věci při živelných 
pohromách. V tuto chvíli jsme 
již v polovině požárních soutě-
ží, které byly přerušeny kon-
cem školního roku, a také již 
máme za sebou námi pořáda-
né dvě soutěže, Arnultovický 
pohár a Memoriál Bohumila 
Martínka – noční soutěž. 

Již na začátku přiblížení 
průběhu noční soutěže bych 
chtěl poděkovat obyvatelům 
okolí našeho cvičiště v Rud-
níku za toleranci a pochope-
ní. Vzhledem k úchvatnému 
počtu soutěžících jsme se ne-
předpokládaně dostali k po-

volené hranici nočního klidu, 
kterou jsme nepřekročili, ale 
bylo to na hraně. Proto ještě 
jednou děkuji za pochopení. 

Co se vše odehrávalo: nej-
dříve nám soutěž zahájily děti 
mladší, které skončily na třetím 
místě, děti starší obsadily mís-
to páté a také jsme mohli vidět 
velkolepou ukázku staré gardy 
pod vedením Jana Müksche. Po 
odběhnutí již zmíněných druž-
stev se mi dostal do ruky se-
znam družstev žen, který čítal 
9 soutěžících týmů, a soupisku 
mužů, kde bylo 18 družstev. 

Co je ale důležité, je to, že se 
naše týmy v takovém zástupu 
družstev neztratily, a tímto 
bych chtěl dodatečně pogratu-
lovat našim ženám k 2. místu 
v útoku žen a týmům muži 
Arnultovice B k 3. místu a Ar-
nultovice A k 5. místu. Je to be-
zesporu pro nás všechny velký 

úspěch, jak z pohledu soutěží-
cích, tak i po stránce organi-
zační, takovou soutěž ustát. 

Na závěr bych chtěl poděko-
vat Martinu Birtusovi za 100% 
výkon u časomíry, Jaroslavu 
Kobrovi za zapůjčení výčepního 
zařízení, staré gardě, všem sou-
těžícím za účast, organizáto-
rům a obci Rudník za možnost 

takovouto akci v nočních hodi-
nách zrealizovat. Děkujeme!

A jak jsem již psal v mi-
nulém článku, jsme vidět na 
stránkách www.sdharnultovi-
ce.estranky.cz.

Michal Hronek
starosta SDH 

 Rudník-Arnultovice

Dny utíkají a od poslední-
ho článku uběhla už řada 
týdnů i měsíců. 

Když se ohlédnu trochu zpět 
na jarní dny, nemohu nevzpo-
menout, že se nesly ve znamení 
končící topné sezony. Bohužel 
někteří zapomínají, že srdcem 
domu je komín, který je potřeba 
zkontrolovat a provést čistění, 
aby nedocházelo k jeho zahoře-
ní a někdy i zničení při nespráv-
ném hašení. Proto využijte letní 
sezony a nechte si provést kont-
rolu a čištění. Přejdete tím pro-
blémům, které mohou nastat 
v zimním období, následkem 
čehož budete mít obydlí bez 
zdroje tepla, protože když dojde 
k zničení komínového vedení, 
nebudete moci komín použít. 

Vyjíždělo se i na nedovole-
né pálení, které jsme řešili jen 

v rámci svých sil a prostředků. 
Došlo k likvidaci a případy 
jsme vyřešili jen upozorněním, 
že takové pálení není možné. 
Chraňme sebe i okolí kolem 
každého z nás.

Pro někoho je léto ve zna-
mení dovolených a odpočinku 
u vody. Ale poslední roky, a vý-
jimkou asi nebude ani letošní 
léto, bývala velmi velká vedra, 
která už letos nastala a budou 
pokračovat. Pro nás to zname-
ná být ve stavu pohotovosti, 
a pokud bude vyhlášen zákaz 
rozdělávání ohňů, provádět 
kontroly a upozorňovat každé-
ho, který zákaz poruší a vysta-
ví nebezpečí sebe i okolí, maje-
tek svůj a třeba i sousedův.

Už nám také nastal čas 
k provádění likvidace obtíž-
ného hmyzu, který nám na-
hlásíte. Dle možnosti a místa 

přístupu se provede odstraně-
ní a likvidace, ale jsou i nepří-
stupná místa, kde provedeme 
likvidaci prostředky určenými 
k jeho zneškodnění. Je mož-
né, že máte někde sršně, vosy 
a ohrožují vás. Můžete napsat 
na e-mail hasici.arnultovi-
ce@rudnik.cz nebo na čísla 
723 334 130 (velitel jednotky) 
a 734 255 693 (zástupce veli-
tele jednotky) a také na Face-
book, kde je možno psát při-
pomínky, dotazy, náměty, ale 
i žádosti o pomoc při nálezu 
sršní či vos.

V minulém čísle jsem napsal 
něco o jednotce, tak i dnes 
něco málo o jejím chodu. Čle-
nové vedení jednotky se každý 
měsíc scházejí na pracovních 
schůzkách, kde se řeší otázky 
chodu jednotky, měsíční plán 
úkolů, které nás čekají, popří-

padě problémy, které nastaly, 
a hledají jejich řešení. Složení 
členů na pracovních schůz-
kách: velitel jednotky, zástup-
ce velitele jednotky, (velitelé 
družstev), starosta SDH, ga-
rážmistr, osoby odpovědné za 
vozidlo Gazelle, Ford, CAS, vý-
stroj a hlavní strojník, dýchací 
technika. Každý ze zúčastně-
ných má zodpovědnost za svůj 
svěřený úsek, aby jednotka 
fungovala, jak má.

Dalo by se pokračovat dále, 
psát o jednotce, ale věřím, že 
bude možnost i v dalších čís-
lech něco málo napsat anebo 
odpovědět na vaše dotazy. Pře-
ji hezké slunečné dny a krás-
nou dovolenou.

Petr Birtus 
velitel JSDHO  

Rudník-Arnultovice

Hasiči Rudník-Arnultovice
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Sezona je 2018/2019 je 
u konce, tak jen krátké 
shrnutí. Začnu tentokrát 
z druhého konce. Chtěl, 
bych poblahopřát muž-
stvu dospělých ke krás-
nému druhému místu 
v okresním přeboru, lepší 
už byl jen Baník Žacleř, 
který byl v letošní sezoně 
naprosto suverénní. Dru-
hé místo v tak vyrovnané 
soutěži je super. 

Dorostenci ukázali, že i přes 
neustálé personální výkyvy 
mají velký potenciál, pomohli 
„A“ mužstvu, a ještě se umísti-
li se v horní polovině tabulky 
krajské soutěže. Chtěl bych 
také pochválit lepšící se starší 
přípravku a hlavně vzrůstají-
cí zájem dalších dětí a rodičů 
o fotbal. Pokračujeme tedy dál 
a na příští sezonu jsme při-
hlásili o jedno mužstvo „mini 
přípravky“ víc. Kdo máte zá-
jem, přiveďte svou ratolest na 
trénink. Opět proběhne fotba-
lové dopoledne pro ZŠ Rudník 
a děti krom jiného dostanou 

kartičky s kontaktními infor-
macemi. 

Naším cílem je ještě více po-
zvednout zájem o využívání 
fotbalového areálu, a to nejen 
pro fotbal, sport jako takový, 
ale abyste se v něm cítili dobře. 
Nejenže máme jednu z nejlep-
ších hracích ploch v okrese, ale 
ve spolupráci s obcí pracujeme 
na udržování, renovaci a mo-
dernizaci areálu dál. Proto bych 
vás chtěl informovat o plánova-
ných projektech ve fotbalovém 
areálu. Jako první je plánovaná 
výstavba workoutového hřiště 
v zadní části za střídačkami.

Již rok je na stole myšlenka 
vybudování lepšího zázemí 
pro rodiče, fanoušky, prostě 
příznivce fotbalového areálu, 
když je nepříznivé počasí. TJ 
Rudník připravila studii pro 
posouzení radním naší obce. 
Slovo dalo slovo a z myšlenky 
se stal projekt pod názvem 
„zastřešení kiosku fotbalové-
ho areálu“. Po mnoha jedná-
ních ohledně vzhledu, funkce, 
umístění a hlavně financí do-
stal tento projekt konečnou 

podobu a v tuto chvíli je ve fázi 
územního rozhodnutí a vydá-
ní stavebního povolení.

V době, kdy finanční roz-
počet obce zatěžuje výstavba 
kanalizace a ještě nějakých 
pár let bude, nebylo reálné se 
pouštět do takovéhle stavby 
bez vedlejších zdrojů. Tak jsme 
oslovili známé, přátele, firmy, 
které měly a mají z historic-
kého hlediska vztah k našemu 
areálu, jejž za velké pomoci 
obce léta udržujeme a spravu-
jeme. V dnešní době bylo oslo-
vení tolika lidí o pomoc spíše 
zbožné přání a nečekali jsme 
úplné nadšení od všech, ale 
mohu potvrdit, že se nenašel 
nikdo, kdo by nás úplně odmí-
tl a nesnažil se alespoň něja-
kou formou pomoci. Výstavba 
by měla proběhnout již tento 

rok přes prázdniny mimo fot-
balovou sezonu. 

Nakonec bych chtěl podě-
kovat všem sponzorům, bez 
jejichž přispění by fungování 
bylo nereálné, a doufám, že 
nám v budoucnu zůstanou 
i nadále nakloněni. Vyzved-
nu jen ty nejdůležitější, jako 
je samozřejmě obec Rudník, 
Akwel-Automotive Rudník, 
Dražické závody – člen skupi-
ny NIBE, Pivovar Trutnov.

Na závěr přeji dětem krásné 
prázdniny, dospělým klidnou 
dovolenou a v srpnu opět na 
viděnou na stadionu.

PS: Všem, co již přispěli nebo 
nějakou formou jakoukoli po-
moc přislíbili, za nás všechny 
děkuji!

Jan Štemberka 
předseda TJ Rudník

FK–TJ Rudník

V březnu skončil již 10. 
ročník HFL – Hostinské 
florbalové ligy, které se 
účastní florbalový tým 
TJ FBC Rudník. I tento 
ročník se náš tým srdnatě 
pral se soupeři z okolních 
měst a obcí o putovní 
pohár. 

Již dvakrát se nám ho v minu-
losti podařilo získat a tuto sou-
těž vyhrát a několikrát jsme se 
probojovali mezi poslední čtyři 
týmy a získali medaile. Po mi-
nulé, ne příliš vydařené sezoně 
jsme nastupovali v listopadu do 
soutěže s vědomím, že bychom 
opět chtěli poznat chuť vítěz-
ství a také se odměnit našim 
skvělým fanouškům atmosfé-
rou vyřazovacích bojů.

Začátek soutěže byl jako 
na houpačce. Několik dobře 
odehraných zápasů a několik 
výkonů, které za moc nestály. 
Nicméně po 2 měsících bojů 
v základní skupině jsme nastu-
povali do play off ze čtvrté po-
zice za týmy Trutnova, Vrchlabí 
a Dolní Branné. V prvním kole 
vyřazovací části jsme narazili na 
soupeře z nedalekých končin, 
z Hostinného – na tým GoodMo-

od. Soupeř je to velice zdatný, 
zápasy s ním jsou vždy vypjaté, 
přesně tak, jak má správné der-
by vypadat. Nutno podotknout, 
že právě tým z Hostinného nás 
minulou sezonu ve čtvrtfinále 
vyřadil, takže určitě bylo soupeři 
co vracet. Nakonec jsme v sérii 
na 3 vítězné zápasy zvítězili těs-
ně 3 : 2 na zápasy a mohli slavit 
postup do semifinále. Tam jsme 
narazili na velice silný a kvalitní 
tým z Vrchlabí, který je několika-
násobným vítězem této soutěže. 
Zápasy o medaile jsou vždy vy-
pjaté, každý nechá na hřišti vše 
a celé mužstvo předvádělo velice 
nadprůměrné výkony. V těch-
to bojích nás ale držely výkony 
našeho brankáře Martina Ja-
koubka, útočníků Jakuba Víška, 
Matěje Pecolda, navrátivšího se 
Jakuba Šejnohy a nesmím zapo-
menout ani na rozeného střelce 
z obrany Jana Štemberku. Se-
mifinálovou sérii jsme nakonec 
vyhráli, taktéž 3:2 na zápasy, 
a postoupili do finále, kde nás 
již netrpělivě očekávalo mužstvo 
FBT Trutnov, které muselo čekat 
na konec naší dlouhé série.

Ve finále jsme bohužel na 
tým z okresního města již ne-
stačili a prohráli 3:0 na zápasy. 

Už se tolik nedařilo, měli jsme 
v nohách o 3 zápasy více než 
Trutnov, ale hlavně soupeř byl 
hodně bojovný, kvalitní a za-
slouženě vyhrál.

I tak tuto sezonu musíme 
hodnotit pozitivně. Opět jsme 
se vrátili do bojů o medaile, kde 
jsme byli rovnocenným soupe-
řem, a získali stříbrné medaile.

Navíc se část našeho mužstva 
zúčastnila začátkem června 
menšího, nicméně kvalitně ob-
sazeného jednodenního turna-
je, kde se nám podařilo získat 
krásné 3. místo.

Chtěl bych poděkovat našim 
věrným fanouškům, kteří kaž-

dý víkend jezdí náš tým podpo-
rovat do haly v Hostinném. Je 
super hrát před takovým skvě-
lým publikem. Velké díky patří 
i obci Rudník za podporu TJ.

Závěrem bych dodal, že po-
kud by někdo měl zájem flor-
bal si vyzkoušet nebo si zahrát 
v našem týmu, budeme jen 
rádi. Minimální věk je 15 let 
a všichni zájemci jsou vítáni. 
Najdete nás od začátku listo-
padu do konce března každou 
neděli ve sportovní hale v Hos-
tinném.

Za TJ Rudník, oddíl florbalu
Michal Parasič

Florbalová sezona 2018/2019 – cesta za medailí
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V neděli 28. 4. 2019 se 
v Hostinném konal již 
šestý ročník MČR v kjo-
kušin karate, na němž se 
představilo 80 závodníků 
z 16 klubů České republi-
ky a Polska.

Náš tým tentokrát prezen-
tovali David Hampl (12 let), 
Matěj Mach (9 let) a Maty-
áš Lukeš (8 let). Jako první 
z týmu nastoupil do svého 
vůbec prvního zápasu v životě 
Matěj a ukázal velké schop-
nosti a naděje, ale bohužel 
kvůli nedostatku zkušeností 
a velké nervozitě prohrál zá-
pas na body už v eliminaci. 
Jako druhý nastoupil do zápa-
su Matyáš, který dostal hned 
na úvod mistra ČR 2018 a pro-
hrál také na body. Ale musí 
se uznat, že soupeři měli co 
dělat, aby vítězství získali. 
No a hrdinou dne byl David, 
který měl těžkou kategorii 
a nastupoval na tatami jako 
outsider. Svými schopnostmi 
a odvahou překvapil všechny 
kolem a finální zápas ukončil 
před limitem TKO a vyhrál 
titul mistra České republiky 
2019 v kategorii 12–13 let, 
-50 kg. (Musíme podotknout, 

že Davidovi je 12 let a váží 36 
kg.) Naši bojovníci předvedli 
skvělý výkon a ukázali velké-
ho bojového ducha. 

Další velkou událostí, kte-
rou se klub pyšní, byl tradič-
ní kemp v Janských Lázních 
pod názvem „Bushido Camp 
7“, kterého se zúčastnil re-
kordní počet účastníků, od 
úplných začátečníků až po 
černé pásky, ve věku od 4 let. 
Je to už 4. ročník, který Oka-
mi Team pořádá. Dvakrát do 
roka se sem sjíždějí karatisté 
z celé ČR, vždy v druhé půl-

ce května a v první polovině 
listopadu. Kemp v Krkono-
ších zřejmě získává velkou 
popularitu a s každým rokem 
se sem sjíždí více karatistů 
a jejich rodičů. Kemp se vždy 
uzavírá zkouškami na vyšší 
stupeň dovednosti, kterých 
tentokrát účastnilo 21 žáků, 
5 z nich bylo z Okami Tea-
mu. Všichni si zasloužili svůj 
první pásek, a to na 10. kyu 
(oranžový pásek). Pyšnit se 
svým výkonem můžou Eliška 
Štemberková (8 let), Laura 
Pecoldová (6 let), Jakub Run-

štuk (7 let), Jonáš Mewald (12 
let) a Antonín Husar (12 let). 

V neposlední řadě jsme se 
všichni těšili na návštěvu za-
kladatele a živé legendy bojo-
vých umění kancha Yoshijiho 
Soena, 10. dan, který popr-
vé navštívil Česku republiku 
s desetičlennou delegací z Ja-
ponska a 18. 6. 2019 vedl me-
zinárodní seminář v Praze. 
Na konci semináře byly pro-
vedeny dan-testy, kterých se 
zúčastnilo sedm lidí z České 
republiky a jeden z Polska. 
Dan-testu se zúčastnil také 
zakladatel a instruktor Okami 
Teamu Miroslav Khuda, který 
složil zkoušku na 2. dan. Byla 
to velká událost pro Českou 
republiku, kde nesměl chybět 
ani Okami Team.

A na závěr sezony 2018/2019 
nás čeká poslední, neméně za-
jímavá událost, mezinárodní 
kemp „S. Camp XXXI“ na Šu-
mavě, kde se vždycky schází-
me koncem července / začát-
kem srpna od úterý do neděle. 
Kemp se pyšní vždy velkou 
účastí a až 15 zajímavými tré-
ninky (2 z nich jsou noční). Sa-
mozřejmě nechybí ani zábava 
nebo zkoušky na další technic-
kou dovednost bojovníka.

Novou sezonu 2019/2020 za-
čínáme 2. 9., nové příznivce bo-
jových umění nebo děti, které 
mají prostě rády pohyb, srdeč-
ně uvítáme v týmu. Rozvrh tré-
ninků: Rudník: pondělí, středa 
a pátek, vždy 15.30 – 17.00 
hod. Vrchlabí: úterý a čtvrtek, 
17.00 – 18.00 hod. Najdete nás 
na Facebooku Okami Team 
nebo na www.okamiteam.cz.

Miroslav Khuda

Okami Team má Mistra ČR v Kyokushin Karate

Jak jsem psal v minulých 
RN, v Rudníku vznikl 
pod hlavičkou TJ tenisový 
oddíl. 

V současné době máme 25 
členů. Také jsem dal možnost 
všem dětem z naší ZŠ, aby si 
mohly tenis nezávazně vy-
zkoušet. Kdo zatím nevlastní 
svou tenisovou raketu, tomu 

jsme ji zapůjčili. Původně 
jsme se měli scházet od polo-
viny května – deštivé a chlad-
né počasí nás však pustilo na 
kurt až v červnu. Na každý 
„otevřený trénink“ přišlo mi-
nimálně 10 dětí. Když bude 
zájem přetrvávat, budeme 
chodit i od září.

Roman Kaucký

Tenisový oddíl – děti
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Údaje byly zpracovány na zákla-
dě souhlasu jmenovaných osob, 
popř. zákonných zástupců.

ÚMRTÍ 

Justin Vráblík, Pavel Vrkoslav, 
Václav Vik, Stanislava Koucká
Zachovejme tichou vzpomínku.

Jana Janovská

Kalendář společenských,  
zábavných a sportovních akcí 

20. 7. Den otců Obec Rudník 
ve spolupráci 
s Domov – pro 
náš Rudník, z.s.

soutěžní klání pro 
muže v netradičních 
disciplínách

30. 8. – 
– 1. 9. 

Mistrovství České 
republiky kníračů 
a speciální závod 
KCHK 2019

Základní 
kynologická 
organizace 
Rudník

ukázka psích 
dovedností

30. 8. – 
– 1. 9.

MČR Cross Country SMX Racing 
team Rudník

motokrosový závod

1. 9. Arnultovické 
šedesátky 
v Hostinném

SDH Arnultovice soutěž dětí-
jednotlivců 
v hasičských 
disciplínách

7. 9. Selské klání Domov – pro náš 
Rudník, z.s.

soutěžní klání 
pro muže i ženy 
v ryze selských 
disciplínách 
(Arnultovice)

28. 9. Svatováclavské 
slavnosti

Obec Rudník jarmark, přednášky, 
koncerty

28. 9. O pohár Rudnické 
rokle

SMX Racing 
team Rudník

motokrosový závod

6. 10. Rudnickej vejšlap – 
12. ročník

TJ-SKI Rudník tradiční turistický 
pochod

25.–28. 10. Drakiáda Divilidi dílny na Petřinách

říjen Drakiáda MŠ a Jana 
Stuchlíková

pouštění draků, 
opékání buřtů 
a brambor

26. 10. Halloweenská stezka 
odvahy

Obec Rudník večerní procházka 
lesem plným 
strašidel a dýní

@rudnikobec | #rudník

Počátkem května 
oslavila své životní 

jubileum 97 let naše 
nejstarší občanka 

paní Hana Brádlová. 

Blahopřejeme a přejeme 
pevné zdraví! Dne 26. 4. 2019 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků. Zleva: Tadeáš Ulrich, Matyáš Řehák, 

Sofia Buchtová, Petr Mrázek, Miroslav Chuda. Vítáme tě na svět.

Manželství uzavřeli: Iva Kryšpínová a Vladimír Forman. 
Šťastným novomanželům gratulujeme.

#rudník | #rudníkmístokdetožije 
Sledujte dění v Rudníku na sociální síti Twitter – 
– @RudnikObec. Krátké textové a obrázkové 
události se zobrazují i na webových stánkách obce. 

Nově můžete sledovat dění v Rudníku i na sociální 
síti Instagram – rudnikobec, kde se publikují 
fotky, videa a občas i živé přenosy z dění v obci. 
Připravujeme i pravidelné Instagram stories. 

OBECNÍ ROZHLAS
Pro přehrání posledního hlášení obecního rozhlasu volejte 732 827 395

SMS INFOKANÁL
Pro registraci do SMS Infokanálu pošlete SMS ve tvaru: 
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera RUDNIK  
mezera CISLOPOPISNE na číslo 499 440 201


