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Stavební činnost poslední 
rok život občanům Rudníku 
příliš nezpříjemňuje. Špatná 
zpráva je ta, že se to hned 
tak nezlepší. Některé práce 
budou pokračovat, jiné za-
počnou nově. Se všemi se holt 
musíme smířit. Přinášíme 
jejich zjednodušený přehled.

Výstavba I. etapy kanalizace nás 
dokázala slušně potrápit už v loň-
ském roce. Postihla především 
silnici II/325 (směr Hostinné) 
a vzhledem k tomu, že prochází 
třetinou obce, spousta lidí po ní 
jezdí do práce nebo na nákup, 
dotkla se naprosté většiny rudnic-
kých obyvatel. Rozkopaná silnice 
dala zabrat nejen řidičům. Práce 
navíc nepostupovaly po jednot-
livých úsecích, ale na přeskáčku, 
takže člověk nikdy nevěděl, kde 
může očekávat semafory, a tak jel 
neustále s nohou na brzdě. Vznik-
lé terénní nerovnosti pak značně 
poškádlily tlumiče našich mo-
torových miláčků. Připočteme-li 
horké, ale hlavně suché léto, které 
dokázalo zajistit všudypřítomný 
prach, „milovali“ jsme tuhle akci 
všichni.

JEDNO PEKLO NEKONČÍ

Ještě sice není všemu konec, ale 
samotná výstavba kanalizace by 
provoz na silnici II/325 už nemě-
la příliš omezit. Výjimkou bude 
jen dobudování úseku od „staré 
školy“ ke Skalským – nějakých 
50 metrů, to se přežije. Jiné to 
ale bude na silnici od Bělidla na 
Terezín. Tam se hlavní práce tepr-
ve rozbíhají. Provádět se budou 
nejen na hlavní silnici, ale i v boč-
ních uličkách, což bude jistě na 
nějaký čas nepříjemné. Pozitivem 
ovšem je, že všechny zdejší komu-
nikace budou před opětovným 
zprovozněním uvedeny do pů-
vodního stavu. To sice znamená, 
že kde byla šotolinová cesta, tam 
asfaltka nevznikne. Nicméně ni-
kdo se nemusí bát, že by zůstaly 
zachovány všechny výmoly, které 
na cestách byly.

Dodavatel stavby je podle 
smlouvy povinen kompletní dílo 
předat, dokončit a zmizet, do 31. 
ledna 2020, nicméně z jednání při 
kontrolních dnech, které probí-
hají každých čtrnáct dní, vyplývá, 
že zhotovitel je s prací v předsti-
hu a celou akci by rád dokončil 
ještě v listopadu tohoto roku. 
Držme těm klukům palce! Potom 
už budou přibývat vrásky na čele 
„jenom“ majitelům jednotlivých 
domů, ke kterým si budou muset 

zařídit přípojky. O podrobnos-
tech se všichni včas dozvědí, nic-
méně už teď můžeme dementovat 
všechny fámy o jakýchsi dotacích, 
které by měla obec či kdokoli jiný 
vyplácet.

KATASTROFA ČÍSLO DVĚ

Jak už většina Rudničanů ví, 
v následujících dvou letech dojde 
ke kompletní rekonstrukci silnice 
č. II/325. Jak už bylo řečeno v pří-
padě kanalizace, je tato komuni-
kace důležitá pro drtivou většinu 
místních. Spousta lidí má tudíž 
oprávněné obavy z toho, jak opra-
vy budou probíhat. Vězte tedy, 
že ve dvou etapách. Ta první by 
měla být zahájena letos 13. květ-
na a bude zahrnovat úplnou re-
konstrukci vozovky od Národního 
domu v Hostinném po hranici ka-
tastrů Arnultovic a Rudníku, tedy 
zhruba pod zámek. Abychom dali 
dušičkám pokoj, poznamenává-
me, že úplná rekonstrukce nezna-
mená úplnou uzavírku. Devadesát 
procent prací bude probíhat za 
částečných uzavírek, kdy doprava 
bude řízena převážně kyvadlově. 
Jen při pokládání finálního po-
vrchu bude docházet k úplným 
uzavírkám na omezenou dobu. 
Protože by ale tato etapa měla být 
dokončena až 17. listopadu, nemá 
smysl se tím teď zabývat. Infor-
mace přineseme včas.

Zbylá část silnice, ta od zámku 
k poště, tedy přijde na řadu až 
příští rok. Není ale třeba se stra-
chovat, že tento úsek zůstane v té 
podobě, v jaké ho vidíme dnes. 
Ačkoli vlastníkem silnice je Krá-
lovéhradecký kraj, obec Rudník 
jakožto investor výstavby kana-
lizace je povinna uvést vozovku 
do sjízdného stavu – jinými slovy: 
kdo to rozbil, ten zaplatí opravu. 
V době, kdy se toto vydání dostá-
vá čtenářům do rukou, už by na 
tomto úseku měly probíhat prá-
ce na vyrovnání všech terénních 
nerovností. Na začátku března se 
již měly rozeběhnout obalovny 
a rýhy v místě kanalizace snad bu-
dou zapraveny asfaltovým povr-
chem. Období do rekonstrukce na 
provizorním povrchu tedy snad 
přežijeme.

A TROCHA BORDÝLKU NAVÍC

Aby toho nebylo málo, staví se 
v Rudníku i jinde než na zmíněné 
„třistapětadvacítce“. A stavět se 
i bude. Ovšem stavět, to znamená 
především nejdřív rozhrabat. Při-
náší to s sebou značné nepohod-
lí v podobě znečištěných ploch, 

Pevné nervy všem!SLOVO STAROSTY

V ážení přátelé, přicházíme 
k vám s novým číslem Rud-
nických novin. Je tu jaro 

a s ním i pravidelné sčítání škod 
na obecních cestách a místních 
komunikacích. Letos je to jiné než 
v předchozích letech. Jednak byla 
po pár letech opět zima jak má 
být, což my lyžaři sice kvitujeme 

s povděkem, ale z pohledu zimní údržby to přináší 
nemalé finanční náklady při proplácení faktur za vy-
hrnování a posyp, a jednak právě na jaře  nastávají 
opravy cest po vyhrnování. Letos ke stavu silnic a cest 
přispěla právě probíhající výstavba kanalizace. Stavba 
potrvá ještě celý letošní rok. 1. etapa Arnultovice je 
téměř hotová. V letních měsících by měl vlastník sil-
nice, což je Královéhradecký kraj, začít s rekonstrukcí. 
Z Hostinného po hranici katastrů Arnultovice a Rud-
ník, tedy zhruba po zámek, bychom již letos měli jez-
dit po nové silnici. Zbylý úsek od zámku k poště má 
kraj naplánován na příští rok. Zároveň v těchto úse-
cích obec připravuje projekt chodníků. V případě Ar-
nultovic se realizace chodníku zároveň s rekonstrukcí 
silnice nestihne, ale po uplynutí udržitelnosti projek-
tu, což je obvykle 5 let, a pokud se nám podaří jednání 
s vlastníky pozemků okolo silnice, by nic nemělo rea-
lizaci bránit. Projekty chodníků vznikají i na dalších 
úsecích v obci. V jednání s Královéhradeckým krajem 
je i celková rekonstrukce silnice vedoucí od pivovaru 
k hospodě U Trejbalů. Pokud se nám podaří s krajem 
vše dojednat, je předpoklad, že v polovině roku 2020 
bude i tam nový povrch silnice. Během zimního obdo-
bí jsme na obci zimním spánkem nespali, ale naopak 
úředníci systematicky pracovali na přípravě žádostí 
o dotace na nejrůznější projekty. O dotačních příle-
žitostech pro Rudník se dočtete v tomto vydání RN. 
Za všechny tu zmíním projekt venkovní učebny u zá-
kladní školy, ze kterého mám největší radost. Tento 
projekt bude financován prostřednictvím Místní akč-
ní skupiny Krkonoše a bude dotován ve výši 95 % ná-
kladů. Během prvních měsíců letošního roku se na pár 
místech v naší obci objevily hnědé kontejnery na od-
kládání vysloužilých jedlých tuků a olejů. Prosím buď-
me ohleduplní k životnímu prostředí a využívejme je. 
Nastává nám jaro a s ním i údržba zahrad a pozemků. 
Tím vám chci říci, že na majetkovém odboru je ještě 
k dispozici několik desítek kompostérů. Nebojte se 
navštívit kancelář majetkového odboru v budově poš-
ty a požádat o bezplatné zapůjčení kompostéru na váš 
pozemek. Je lepší mít několik takových kompostérů 
než bioodpad skladovat u potoků. V této souvislosti 
bude povodňová komise ve spolupráci se správci toků 
provádět preventivní prohlídky břehů potoků, jelikož 
všichni máme ještě v živé paměti následky povodně 
z roku 2013 a víme, jakým problémem můžou odlo-
žené větve a posekaná tráva v blízkosti vody být. Teď 
na jaře na děti čekají dvě nová hřišťátka, a sice jedno 
vyroste u mateřské školy na zahradě a druhé vznik-
ne u obecního úřadu, ke kterému se přidají i některé 
stávající prvky ze hřiště u pošty. Tímto krokem by se 
veškeré aktivity v centrální části Rudníku soustředily 
na jednom místě. Mezi kurty a dětským hřištěm vy-
roste v letošním roce i pumptracková dráha a za kurty 
směrem k hasičskému cvičišti plánujeme vybudovat 
klidovou zónu s parčíkem pro starší občany. Vážení 
přátelé, jak už bylo řečeno na začátku mého úvodní-
ku, veškeré podstatné informace naleznete uvnitř to-
hoto vydání. Já vám všem ze srdce přeji krásné prožití 
jara a ať se nám všem společně daří.

Aleš Maloch, starosta obce



3Rudnické noviny | 1/2019

RADNICE

ať už asfaltových, nebo těch 
zatravněných, spoustu bláta 
v období dešťů a mračna pra-
chu v období sucha. Prostě po-
řád něco.

Těch projektů nás čeká celá 
řada. Do konce dubna by mělo 
stát dětské hřiště u obecní-
ho úřadu, také u školy jedno 
vznikne. Následovat bude 
pumptracková dráha u teniso-
vých kurtů, workoutové hřiště 
v Terezíně a mnoho dalších. 

KAM DÁL?

Pokud laskavé čtenáře za-
jímá víc k tématu výstavby 
kanalizace či rekonstrukce sil-
nice č. II/325, najde informace 
v článku pana Františka Čejky . 
Přehled projektů, na něž obec 
požádala o dotaci a u nichž se 
dá alespoň předpokládat, že se 
jich dočkáme, lze najít v Do-
tačním okénku Martiny Jirás-
kové na straně 4.

Nečeká nás lehké období, ale 
veškeré akce probíhají jen za 
tím účelem, aby se nám v bu-
doucnu žilo v Rudníku lépe. 
Bude to chtít hodně trpěli-
vosti, schopnosti občas něco 
překousnout, ale věřme, že to 
bude stát za to!

Pavel Voňka

Kanalizace Rudník
Výstavba kanalizace pokračuje po krátké pře-

stávce v období vánočních a novoročních svátků 
na I. i II. etapě tak, jak stavební práce umožňují 
klimatické podmínky.

Na úseku I. etapy (Arnultovice) je hlavní stoka 
A, umístěná v silnici II/325, vybudována v celém 
rozsahu 2428 m, zbývá provést překopy pro tři 
kanalizační přípojky. Nyní probíhají práce na 
vedlejších stokách A2 až A8 v místních komuni-
kacích, povrchy pro stavební rýhy jsou frézovány 
a sedající výkopy dosypávány. 

Na úseku II. etapy je sběrač A vybudován v dél-
ce 1380 m z minulého roku, v letošním roce po-
kračuje nový subdodavatel úsekem od Lučního 
potoka kolem Mediky zadem až k bývalé soko-
lovně (cca 290 m). Na sběrači A12 jsou budová-
ny veřejné části kanalizačních přípojek k jed-
notlivým nemovitostem a dosypávány prosedlé 
výkopy. Od Bělidla směrem na Terezín máme 
z minulého roku sběrač B zhotoven v délce 210 
m a práce pokračují nyní na třech úsecích sou-
časně. Výkopy jsou dosypávány dle potřeb pro-
vozu a možností. Omluvte komplikace a zdržení 
v místech pracovišť.

Královéhradecký kraj má, prostřednictvím 
Správy silnic KHK, vybraného zhotovitele rekon-
strukce silnice II/325 Hostinné Národní dům – 
Rudník pošta. Práce na první etapě budou zahá-
jeny po přiznání státní dotace. Do doby předání 
staveniště pro opravu komunikace bude zhoto-
vitel kanalizace doplňovat provizorně opravené 
překopy hlavní silnice.

Ing. František Čejka

Kontejnery  
na jedlé tuky a oleje

Na čtyřech stanovištích kontejnerů 
na tříděný odpad byly nově umístěny 
kontejnery na jedlé tuky a oleje. Tyto 
kontejnery jsou určeny pouze pro oleje 
a tuky použité v potravinářství, niko-
li např. pro oleje motorové. Přelité do 
plastových lahví a uzavřené je můžete 
odevzdat do kontejnerů na těchto sta-
novištích: obecní úřad, Bělidlo – za ga-
rážemi, Terezín – sídliště, Arnultovice 
– u hasičárny

Velice děkuji za jejich využívání.

Jiří Vondrák,  
komise pro životní prostředí

Obec Rudník vyhlašuje 

VÝZVU
k podávání žádostí 
o poskytnutí finanční  
podpory na realizaci 
veřejně prospěšných 
projektů v roce 2019

Jste občanem obce Rudník nebo 
spolkem sídlícím nebo působícím 
na území obce? 

Chcete v tomto roce uspořádat 
společenskou, kulturní nebo 
sportovní akci pro veřejnost?                         

Máte v hlavě nápad jak využít 
volný čas našich občanů nebo 
přispět k zlepšení vzhledu obce?   

Pak máte šanci získat na svůj projekt 
finanční podporu do výše 30 000 Kč 
z rozpočtu obce Rudník!

Žádosti na předepsaném formuláři 
podávejte do 15. 4. 2019 prostřednic-
tvím podatelny obecního úřadu. Kon-
cem dubna představíte svůj projekt na 
jednání zastupitelstva obce, kde bude 
rozhodnuto o jeho budoucnosti.

Zásady pro poskytování finanční pod-
pory jsou uveřejněny na www.rudnik.cz  
nebo k dostání na obecním úřadu.    

Bližší informace podá:

Jiří Jirásek, tajemník obce 
obec@rudnik.cz,  
tel. 606 121 904
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Začátek roku pro nás 
znamená přípravu žádostí 
o dotace a projektových 
záměrů. Během měsíců 
leden až únor jsme připra-
vili žádosti o dotaci na tyto 
projekty:

Žádost o dotaci v rámci pro-
gramu MMR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, podprogram 
DT 117d821DE – Rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov. 
Název projektu „Rekonstrukce 
veřejné budovy č. p. 56 Rudník – 
Obecní úřad“. Celkové náklady 
projektu 11 691 946 Kč. Požádá-
no o dotaci ve výši 8 184 362 Kč.

Žádost o dotaci v rámci pro-
gramu MMR Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, podprogram 

DT 117d821DH – Podpora bu-
dování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku. Název 
projektu „Workoutové hřiště 
Rudník“. Celkové náklady pro-
jektu 305 542 Kč. Požádáno 
o dotaci ve výši 213 800 Kč.

Žádost o dotaci v rámci pro-
gramu MMR Podpora cestovní-
ho ruchu v regionech pro rok 
2019, podprogram 117D72100 
– Rozvoj základní a dopro-
vodné infrastruktury cestov-
ního ruchu, dotační titul č. 3 
– Rozvoj veřejné infrastruktury 
cestovního ruchu. Název pro-
jektu „Pumptracková dráha 
s místem pasivního odpočinku 
v Rudníku“. Celkové náklady 
projektu 718 821 Kč. Požádáno 
o dotaci ve výši 359 411 Kč.

Žádost o dotaci prostřednic-
tvím MAS Krkonoše, výzva č. 1 
IROP – zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdě-
lávání – Základní školy. Název 
projektu „Venkovní učebna ZŠ 
Rudník“. Celkové náklady pro-
jektu 1 242 752,11 Kč. Požádáno 
o dotaci ve výši 1 180 614,50 Kč.

Žádost o dotaci z dotačního 
fondu Královéhradeckého kraje 
v programu Rozvoj infrastruk-
tury v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění odpadních 
vod v rámci projektu Výstavba 
kanalizace v obci Rudník. Požá-
dali jsme o dotaci na výstavbu 
II. etapy v částce 3 000 000 Kč. 
Celkové náklady II. etapy činí 
74 422 892,09 Kč.

Během roku 2019 bychom 
chtěli požádat o dotaci na rekon-
strukci sběrného dvora, na static-
ké zajištění evangelického koste-

la na Bolkově, výstavbu chodníku 
ke škole či cyklotrasu Rudník č. 
22 ve směru na Mladé Buky.

Realizačně proběhne v mě-
sících březen–duben 2019 
výstavba dětského hřiště při 
mateřské škole a výstavba dět-
ského hřiště u obecního úřa-
du. V měsících květen–červen 
proběhne výstavba pumptrac-
kového hřiště vedle tenisových 
kurtů a workoutového hřiště 
v Terezíně. V současné době 
probíhá výběr dodavatele. Slav-
nostní zahájení užívání bude 
veřejnosti včas oznámeno. Vý-
stavba venkovní učebny v are-
álu Základní školy Rudník by 
měla proběhnout v měsících 
červen–září 2019. Od října by 
učebna měla plně sloužit pro 
výuku i mimoškolní aktivity 
dětí.

Martina Jirásková

V rámci projektu Odolná 
obec jsme tento měsíc 
vydali Příručku pro obyva-
tele Rudníku pro případ 
mimořádné události. Je-
jím úkolem je poskytnout 
během povodně rychle 
a přehledně všechny důle-
žité informace. Děkujeme 
za cenné podněty občanů 
Rudníku a členů JSDH 
Rudník-Arnultovice, kteří 
se na vzniku příručky 
podíleli. A také Diakonii 
Katastrophenhilfe, za jejíž 
finanční podpory byla 
příručka vydána.

CO PŘÍRUČKA OBSAHUJE? 

Najdete v ní například ka-
pitolu o povodňovém plánu 
Rudníku, který obsahuje veš-
keré informace o připravenos-
ti obce na povodně. Zjistíte, na 
jakých místech jsou monitoro-
vány vodní toky, jak funguje 
hlídková služba a kde můžete 
situaci sami sledovat, ať už on-
line, či přes jiné informační ka-
nály. Příručka seznamuje také 
s činností povodňové komise 
Rudníku a uvádí kontakty na 
některé její zástupce. 

Příručka nabízí rady, jak se 
na mimořádnou událost co 
nejlépe připravit a jak v takové 
situaci postupovat, tedy kam 
uschovat dokumenty či cennos-
ti, co vzít při evakuaci s sebou či 
jak zabalit evakuační zavazadlo. 
Příručka také popisuje nejlepší 
cesty zabezpečení nábytku, kdo 
může pomoci se stěhováním, 
na co nezapomenout před od-
chodem a jak bude zajištěna 
ochrana vašeho domova během 
vaší nepřítomnosti. 

Nechybí ani informace, jak 
pomoci spoluobčanům, zejmé-
na starším lidem, a na co neza-
pomenout v případě evakuace. 
Je dobré mít na paměti, jací lidé 
z vašeho okolí potřebují zvláštní 
péči, ať už se jedná o léky, zhor-
šenou mobilitu, či cokoliv jiného. 

Příručka myslí rovněž na to, 
kam se během evakuace uchýlit, 
jak se na evakuaci preventivně 
připravit a co dělat při návratu 
domů. V této části jsou obzvlášť 
užitečné rady, na co myslet při 
kontrole stavu domu a jak jej 
vybavit po povodni, aby bylo 
případné odstraňování škod 
v budoucnu co nejjednodušší. 

Díky kombinaci osobních zku-
šeností a odborných poznatků je 

příručka jedinečným pomocní-
kem pro případ mimořádných 
událostí. Její hlavní přednost 
tkví v tom, že čtenáře seznamu-

je s náležitostmi kolem povodní 
od prevence přes průběh až po 
nápravu škod, a to včetně všech 
důležitých kontaktů. Její elektro-
nickou verzi bude kdykoliv mož-
né najít na stránkách projektu 
www.odolnaobec.cz nebo na 
stránkách www.rudnik.cz.

Za Diakonii ČCE  
– Středisko humanitární a roz-

vojové spolupráce 
Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D., 

vedoucí sekce humanitární 
pomoci v ČR

Dotační okénko

Občané Rudníku mají 
svou povodňovou příručku
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RADNICE

Volby do  
Evropského 
parlamentu 
2019

Rozhodnutím prezidenta repub-
liky ze dne 17. ledna 2019, pub-
likovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 4/2019, byly vyhlášeny volby do 
Evropského parlamentu konané 
na území České republiky.

Volby se uskuteční v pátek 24. 5. 2019 
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 
25. 5. 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
ve volebních místnostech, které zůstá-
vají stejné jako u předchozích voleb.

Volič, který nemůže nebo nehodlá 
volit ve svém volebním okrsku, může 
požádat o voličský průkaz. S voličským 
průkazem může volič hlasovat v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území 
ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad 
příslušný podle místa pobytu voliče.

Volič může požádat o voličský prů-
kaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
– osobně nejpozději 22. května 2019 

do 16.00 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doruče-

na obecnímu úřadu nejpozději 17. 
května 2019 v 16.00 hodin. Písemná 
žádost musí být opatřena úředně ově-
řeným podpisem voliče nebo zaslána 
v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky (nestačí pouhý 
e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský 
průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď 
voliči osobně, nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle.

Občan jiného členského státu EU 
má právo hlasovat ve volbách do Ev-
ropského parlamentu na území ČR za 
předpokladu, že:
– nejpozději 25. května 2019 dosáhne 

věku 18 let,
– je ke druhému dni voleb nejméně 

45 dnů přihlášen k trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR 
(tj. nejméně od 10. dubna 2019),

– nemá omezenou svéprávnost k vý-
konu volebního práva nebo nemá 
omezenou osobní svobodu z důvo-
du ochrany zdraví lidu a

– je u obecního úřadu v místě svého 
pobytu zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu.

Více na: mvcr.cz

Jana Janovská

1) ZÁZEMÍ FOTBALOVÝCH 
KABIN V TEREZÍNĚ

S ohledem na stáří a ne-
vzhlednost sociálního 
zařízení ve fotbalových 
kabinách v Terezíně se v le-
tošním rozpočtu  počítalo 
se stavebními pracemi, 
kterými bychom tento stav 
zlepšili. První letošní etapa 
se prozatím zaměřila na 
kabiny domácích a jednalo 
se o soubor těchto prací 
a dodávek materiálů: Sní-
žení a zaizolování stropů 
sádrokartonem, vyřešení 
dosud problematického 
ohřevu teplé vody. Dále 
jsou kompletně nové spr-
chy a WC, radiátory, 4 ks 
oken a vstupních dveří. 
Celkové náklady se vyšpl-
haly na cca 310 tis. Kč. 
Pozadu ohledně nákladů 
však nezůstaly ani zástup-
ci fotbalového klubu, kteří 
si formou sponzorských 
darů (nový zásobník teplé 
vody, vybavení šaten nový-
mi skříňkami a nábytkem) 
zajistili pro hráče zázemí 
odpovídající současnosti. 

2) SUTERÉN JÍDELNY ZŠ

Ačkoliv bylo v plánu 
s ohledem na probíhající 
školní rok omezení provo-
zu až na letní prázdniny, 
havárie původních odpad-
ních rozvodů v lednu nám 
to bohužel nedovolila. Ná-
sledně, po náročných bou-
racích a instalatérských 

pracích se zároveň vyře-
šilo také původní sociální 
zařízení a šatna pro perso-
nál školní kuchyně. Práce 
by měly být dokončeny 
v první polovině března 
(po uzávěrce – pozn. red.) 
a náklady na zednické 
a instalatérské práce se 
pohybovaly kolem 260 tis. 
Jak se říká: „Vše špatné je 
pro něco dobré“, a tak se 
paní kuchařky ve školní jí-
delně dočkaly nové šatny, 
sprchy a WC o několik mě-
síců dříve… 

3) KOUPELNY V Č. P. 418

Jedním z mnoha byto-
vých domů, které má ve 
svém vlastnictví obec, je  
i č. p. 418 v Terezíně (nej-
novější, s bílou fasádou), 
postavený cca v roce 1989. 
Je zde celkem osm byto-
vých jednotek. S ohledem 
na datum výstavby jsou 
zde řešeny koupelny a WC 
zastaralými umakartový-
mi jádry, jak tomu je nebo 
bylo v panelových domech. 
V letošním roce je v plánu 
tento již nevyhovující stav 
vyřešit ve dvou bytech. 
V první bytové jednotce 
bylo ke konci února vše 
již dokončeno a po součtu 
veškeré fakturace se část-
ka pohybuje kolem 100 tis. 
Druhá realizace koupelny 
je naplánována na březen. 
Rád bych uklidnil ostatní 
nájemníky v tomto byto-
vém domě, že další opra-

vy koupelen jsou v plánu 
i v dalších letech, takže na 
ně také dojde.

4) PRODEJNA POTRAVIN 

Po několikaletém provo-
zování prodejny potravin 
a bývalé masny se rozhodla 
nájemkyně ukončit svou 
činnost a nám nastal pro-
blém kým tyto prostory ob-
sadit, případně jak s nimi 
naložit. S ohledem na nut-
nost občanské vybavenosti 
v lokalitě Terezín, kam ur-
čitě taková prodejna potra-
vin patří, jsme se rozhodli 
zkusit formou výběrového 
řízení najít nového nájem-
ce. Do toho se přihlásil 
pouze jediný uchazeč, a to 
řetězec prodejen potravin 
„Hruška“. V daných pro-
storách již proběhlo se zá-
stupcem této firmy několik 
schůzek a jednání, z nichž 
pro nás vyplynuly nutné 
stavební úpravy. Těmi se 
vyřeší platné hygienické 
normy, ale také původní 
elektrické rozvody, které 
již také nevyhovují součas-
ným normám. Pokud vše 
půjde podle plánu, mohl 
by nový nájemce začátkem 
dubna začít prodejnu vyba-
vovat a následně navážet 
zboží. Tak se nechme pře-
kvapit… 

Za kolektiv  
majetkového odboru

Lukáš Skalský,  
technik MO 

Probíhající a ukončené  
investiční akce a opravy

„Rozmohl se nám tu takový nešvar.“ 
Známá to hláška z českého filmu Pelíš-
ky.  V Rudníku se ten nešvar týká psích 
exkrementů na komunikacích. Někdo 
„hovínka“ po psech sbírá, někdo zásadně 
ne. Obci tedy nezbývá než na lhostejný 
přístup těch méně pořádných apelovat 
a doufat, že budou po svých čtyřnohých 
mazlíčcích uklízet.  V zimním období 
řada pejskařů spoléhá na sníh, který psí 
exkrement zakryje. Později však chůze 
po komunikacích připomíná cestu mi-
novým polem. Proto chceme požádat 
všechny pejskaře, aby u sebe vždy měli 
sáčky, které lze získat zdarma ve stoja-
nech, které jsou umístěny po obci.

Anděla Veselá
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Předjaří je ideální dobou 
pro průzkum historické 
krajiny. Ještě neolistěné 
stromy umožňují neob-
vyklé průhledy a zbyt-
ky sněhu v terénních 
prohlubních spolehlivě 
označují zaniklé hornic-
ké šachty a těžební pří-
kopy nebo vodní náhony. 
Nezbytným pomocníkem 
při takovém pátrání jsou 
historické mapy, přičemž 
ty nejzásadnější jsou už 
běžně dostupné na inter-
netu. Doplníme-li poznat-
ky z terénu informace-
mi z písemných pramenů 
nebo vzpomínek pamětní-
ků, dojdeme leckdy k pře-
kvapivým objevům. Třeba 
jako v případě „Bolkovské-
ho náhonu“. 

V roce 2003 mě, ještě coby ar-
cheoložku vrchlabského Krko-
nošského muzea, oslovil geo-
log Radko Tásler s tím, že na 
Hoffmankách narazil na zanik-
lý vodní náhon, o kterém nikdo 
nic neví a je ho třeba prozkou-
mat. V květnu jsme napříč ná-
honem, který na první pohled 
vypadal jako obyčejný příkop, 
vykopali pět sond, abychom zjis-
tili jeho původní podobu. Sondy 
dosáhly dna náhonu v hloubce 
0,5–1 m. Na straně přiléhající ke 
svahu bylo dno tvořeno rostlou 
břidlicí, z větší části však bylo 
vyloženo břidlicovými kameny, 
které byly použity i na zpevně-
ní jeho vnější strany. Souvislé 
obezdění či výdřevu sondy ne-
prokázaly. Nalezené předměty 
(dno skleněné nádoby, keramic-
ké a porcelánové střepy, nožič-
ku biskvitové figurky) do náho-
nu naplavila voda. 

Mnohem víc překvapující byl 
rozsah náhonu. Sledovali jsme 
ho, prodírajíce se neprostup-
ným porostem, v délce více něž 
dva kilometry až zhruba do po-
loviny jižního svahu Černé hory, 
kde ústil do Zrcadlového poto-
ka. Bylo jasné, že se jedná o vý-
jimečné vodní dílo. A skutečně, 
na některých historických ma-
pách vyhotovených mezi léty 
1777–1946 jsme pak náhon na-
šli vyznačený jako „Mühlgra-
ben“ (tedy mlýnský náhon). 
Vinul se z Černé hory pod Ho-
ffmanovu boudu a odtud po-
kračoval k horním bolkovským 
chalupám. A právě vzpomínky 
pana Waltera Pohla z bolkov-
ského statku č. p. 48 (dnes za-
niklého) vnesly do situace více 

jasno. V knize Polkendorf, ein 
Dorf im Riesengebirge pan Pohl 
mj. píše: Pod Zrcadlovými bou-
dami, asi v 800 metrech n. m., 
se rozděloval Zrcadlový potok 
a náhonem vedl po úpatí Čer-
né hory směrem na východ. Zá-
padně od Hoffmanovy boudy 
překonával údolí Smrčinového 
potoka, kde se nacházel jez k re-
gulaci stavu vody. Odtud pokra-
čoval náhon jihozápadním smě-
rem přes les až k malému mostu 
a zde křižoval cestu vedoucí ze 
Zlaté vyhlídky přes Smrčinu do 
Čisté. Nedaleko od mostku lze 
ještě vidět obrysy vodní nádrže, 
ve které se shromažďovala voda 
z náhonu. Od nádrže vedlo pod-
zemní potrubí do prvního domu 
na potoce (č. p. 61), kde voda 
přes turbínu poháněla stroj na 
výrobu šindele...

Náhon byl tedy vybudován 
proto, aby zásoboval na vodu 
chudý Bolkovský potok (dříve 
Seifenbach), jehož vodu využí-
valy rozličné provozy. Ovšem 
kdy se tak stalo, pan Pohl neu-
vádí. Bylo třeba zalistovat v ně-
meckých vlastivědných publi-
kacích. Ty se shodují v tom, že 
náhon je jako „neue Seuffenge-
rinne“ zmíněn k roku 1573 ve 
slavné trutnovské kronice Si-
mona Hüttela. Podnět k jeho vý-
stavbě dal již kolem roku 1550 
Jiří z Valdštejna. Živnostníci, 
kteří používali pro pohon svých 
zařízení na potoce vodu z ná-
honu, platili každoročně černo-
horskému lesnímu 1 strych a 2 
čtvrtiny pšeničné mouky za to, 
že byla část náhonu vedena přes 
maršovské panství. 

A jaké provozy tedy na Bol-
kovském potoce stály? V 1. po-
lovině 20. století to byla úplně 
nejvýše při prameništi poto-
ka panem Pohlem zmiňovaná 
a dodnes zachovaná šindelka, 
na pomezí Bolkova a horního 
Rudníku stál Bolkovský (Stille-
rův) mlýn (dnes zaniklý), níže 
dodnes zachovaná kovárna č. 
p. 199, pak Horní (Tippeltův) 
mlýn (dnes zaniklý, stál kou-
sek od evangelické školy), „sta-
ré“ soustružnictví–cívkárna 
(dnes hospůdka U Petry), pivo-
var, Rybniční (Böhmův) mlýn 
naproti pivovaru (dnes zanik-
lý, stál za penzionem Heřman), 
„nové“ soustružnictví (dnes za-
niklé, na jeho místě stojí gará-
že naproti bývalé prodejně po-
travin), Rückerův mlýn (dnes 
zaniklý, stál kousek pod Justi-
cí) a Dolní mlýn (dnešní Žele-
zářství). Tedy celkem 10 pro-

vozů. K mnohým z nich byla 
voda z potoka vedena náhony, 
dodnes v terénu dobře čitelný-
mi, ještě lépe však na mapách 
stabilního katastru. 

Vraťme se ale k bolkovské-
mu náhonu. Dle slov pana Poh-
la fungoval až do poválečného 
odsunu německého obyvatel-
stva. Byl vystavěn tak důmy-
slně, že bez větších úprav fun-
goval 400 let. Stačilo několik 
málo desetiletí, a z paměti lidí 
zmizel. Ještě že krajina má pa-
měť o něco delší.

Doslov: Když v létě 2003 pan 
Pohl navštívil Bolkov s další-
mi rodáky, vyhledala jsem ho 
s prosbou, aby mi řekl o náho-
nu více. Ochotně mi vše přímo 
v terénu ukázal. Poté jsme se 
ještě několikrát setkali. Když 
už nemohl ze zdravotních dů-
vodů přicestovat, sdíleli jsme 
e-mailem fotografie  (já mu 
posílala současné, on mně his-

torické). Pokaždé se zajímal 
o to, co je u nás nového. Loni 
v březnu zemřel. 

Olga Hájková 

Bolkovský náhon

1) Centrum Heřmanových 
Sejfů u kostela sv. Václava na 
mapě stabilního katastru. 
K Rybničnímu (Böhmovu) 
mlýnu (č. 128) vedly dva 
náhony, jeden z nich přímo 
přes náves u pivovaru. 

2) Vodní náhon („Mühlbach“) 
k Hornímu (Tippeltovu) 
mlýnu na mapě stabilní-
ho katastru. Mlýn (parc. 
č. 55) je označen symbolem 
mlýnského kola a vybarven 
červeně jakožto objekt zděný. 

3) Tentýž náhon dnes.  
(Foto O. Hájková)

4) Rückerův mlýn – patrové 
roubené stavení neobvyklé 
podstávkové konstrukce. 
(Stával vedle č. p. 79, což bý-
vala hospoda Josefa Knahla.)

1

2

4

3

KRONIKA
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Novým zadáním navázala 
obec na loňskou  úspěšnou 
spolupráci s pedagogy 
a studenty Fakulty umění 
a architektury liberecké 
univerzity.

Zatímco loni byla předmě-
tem návrhů budoucí podoba 
evangelického kostela, letos je 
jím (díky iniciativě architekta 
Jiřího Kučery - renovátora č.p. 

132) revitalizace historického 
centra obce a pivovaru jakož-
to jeho dominanty. Zadání se 
ujalo pět studentů, kteří svoje 
návrhy dvakrát prezentovali 
přímo ve fakultním ateliéru 
některým zastupitelům obce. 
Tak jako v předchozím případě 
je plánována prezentace návr-
hů i zde v Rudníku. O jejím ko-
nání budete včas informováni.

Olga Hájková 

Pivovar a okolí – nové vize

Architektonický návrh revitalizace pivovaru a okolí  
od Elizabeth Brázdilové. 

Kamenný most je původní 
název dnešního Karlova 
mostu v Praze. Kamen-
ným mostem se nazýval 
až do doby národního 
obrození. Tehdy mu 
Karel Havlíček Borovský 
přiřkl nový název Karlův. 
A úspěšně! 

Most byl dostavěn v posled-
ní čtvrtině 14. století, a to bez 
většího zdobení. Objevovalo 
se na něm pouze zobrazení 
ukřižovaného Krista. Zdoben 
nebyl ani v 15. a v 16. století, 
v době pozdní gotiky a rene-
sance. Patřila tam pouze socha 
rytíře Rolanda, známější pod 
jménem Bruncvík (dodnes 
most zdobící), a jezdecká so-
cha Jiřího z Poděbrad, o níž 
ale nic nevíme. Teprve v ob-
dobí pokročilého baroka kon-

cem 17. a počátkem 18. stole-
tí sochařských prací výrazně 
přibylo. V roce 1714 byl most 
sochařskou výzdobou téměř 
třiceti soch a sousoší dokon-
čen. Z jeho bohaté nabídky 
uvádím bronzovou sochu Jana 
Nepomuckého sochaře Jana 
Brokoffa, sousoší sv. Kajetána 
a sochu Sv. František Xaverský 
od jeho syna sochaře Ferdi-
nanda Maxmiliána Brokoffa. 
K nim patří i výjimečná práce 
předního barokního sochaře 
Matyáše Bernarda Brauna Vi-
dění sv. Luitgardy. (Oba socha-
ři spolu nebyli v příliš přátel-
ské pohodě.) Přibylo i několik 
dalších pozoruhodných prací, 
z nichž právě socha Sv. Fran-
tišek Xaverský a zvláště pak 
sousoší sv. Luitgardy jsou díla 
patřící k vrcholům výzdoby ce-
lého Karlova mostu.

Teď ještě několik slov 
k Braunovu sousoší Vidění sv. 
Luitgardy. Cisterciácká světice 
sv. Luitgarda, která žila kon-
cem 12. století a na počátku 
13. století v oblasti Belgie, byť 
oslepena, uviděla při modlitbě 
dřevěný krucifix Krista, který 
se k ní naklání, promlouvá k ní 
a na znamení lásky si s ní vy-
měňuje srdce. Právě tento oka-
mžik rozhodl plaský opat Tyttl 
zobrazit na Karlově mostě. 
Námětem oslovil mladého, še-
stadvacetiletého sochaře z Ty-
rol Matyáše Bernarda Brau-
na (*1684), a ten velice rád 
nabídku přijal. Matyášovým 
pomocníkem byl významný 
český malíř Petr Brandl, který 
pro vznikající sousoší vytvořil 
malý skicový model. Samotné 
Braunovo dílo Vidění sv. Luit-
gardy, které svou uměleckou 

hodnotou dosahuje úrovně 
srovnatelné se špičkovou ev-
ropskou produkcí, vzniklo 
v roce 1710. Originál, jenž stál 
1200 zlatých, měl tehdy hod-
notu jednoho měšťanského 
domu v Praze. (Braun je nám 
znám i ze sochařských děl 
Ctností a Neřestí v lázeňském 
areálu Kuksu i z nedalekého 
Braunova Betlému.) Neza-
pomeňte si tedy, až půjdete 
Prahou a po Karlově mostě, 
Braunovo dílo prohlédnout. 
Najdete ho poblíž malostran-
ského břehu na 4. pilíři od ma-
lostranské věžní brány na jižní 
straně. Určitě vás osloví. Dnes 
je jeho originál nahrazen ko-
pií Jiřího Nováka z roku 1995 
a původní Braunovu práci mů-
žete vidět v Lapidáriu Národní-
ho muzea.

Stanislav Wajsar

STANISLAV WAJSAR

Na Kamenném mostě

KRONIKA
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KRONIKA

První březnovou sobotu 
se za doprovodu našich 
hasičů vydal masopustní 
průvod v čele s pánem hor 
Krakonošem od školy smě-
rem k obecnímu úřadu. 

Účast byla letos opravdu hoj-
ná, mezi maskami nechyběla 
bába s dědkem v nůši, řezník 
se svým vozembouchem, ču-
ník, kůň a jiné zvířectvo, sně-
huláci, jeptišky, pohledná dív-
ka s husou v košíku a mnoho 
dalších. Hudební doprovod za-
jistil již tradičně harmonikář 
Michal Baží Pružinec. U obec-
ního úřadu nám místostaros-
ta Jirka Vondrák slavnostně 
předal klíč od obce a mohlo 
se začít tančit a hodovat. Ve 
stanu to vonělo zabijačkovými 

pochoutkami a masopustní-
mi koláčky a koblížky. K tan-
ci a poslechu zahrála skupina 
Duo Taurus. 

Na sále se mezitím rozjel 
karneval. Červená karkulka 
a kašpárek si společně s Jar-
dou Čápem pro děti nachystali 
spoustu zábavy. Tančilo se, za-
hráli jsme si slalom s hokej-
kami, přenášeli mušličky na 
lžících a nemohla chybět ani 
oblíbená židličkovaná. Nako-
nec se nám předvedly všechny 
masky a každý dostal zaslou-
ženou odměnu.

Děkujeme všem organizáto-
rům za další vydařenou akci 
a všem účastníkům za jejich 
podporu.

Za kulturní komisi  
Petra Sekerková

Masopust dnes slavíme,  
všichni se tu bavíme!
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Počátkem února do Rud-
níku zavítal potulný sadař 
Dominik Grohmann. 
Obecní knihovna připra-
vila ve spolupráci s tímto 
„potulným sadařem“ kurz 
zaměřený na péči o ovoc-
né stromy. 

Ten proběhl 9. 2. 2019 v DPS. 
Pan Dominik je známý odbor-
ník, o čemž svědčí to, že na 
tuto přednášku přijeli zájemci 
i ze vzdálenějšího okolí, jako 
např. z Hořic. Kdo se kurzu zú-
častnil, zcela jistě potvrdí moje 
hodnocení: „Bylo to naprosto 
dokonalé.“ Informace, které 
jsem získal, úplně změnily 
mé představy o správné péči 

o ovocné stromy. Každoroční 
řez, vyholování větví, zkracová-
ní výhonů vzaly zasvé. Už vím, 
že je to špatně, zrovna tak jako 
ponechávání pahýlů a řezy vět-
ší než 5 cm, ty strom s velkou 
jistotou nakonec zabijí. Teorie 
byla v závěru kurzu završena 
praxí, kdy jsme se odebrali 
k Matouškovým na zahradu 
a tam si předvedli péči o ovoc-
né stromy. Matouškovi nám 
půjčili jabloň a švestku, za což 
děkuji. Koho problematika za-
jímá, více informací nalezne na 
www.potulnysadar.cz. Předpo-
kládáme, že asi tak za dva či tři 
roky celou akci zopakujeme... 
Už teď se těším.

Jiří Jirásek

Pátý ročník zimního cyklu 
přednášek, pořádaných 
spolkem Domov – pro 
náš Rudník, se po roč-
ní pauze opět vrátil do 
prostor č. p. 51 – hospůd-
ky U Hrocha. Bezvadné 
zázemí se záhy projevilo 
na zvýšené návštěvnosti 
a široké spektrum předná-
šek na různorodé skladbě 
návštěvníků – od sportov-
ců po zájemce o historii či 
tradiční stravu.

Úvod cyklu patřil v listopadu 
přírodovědci a cestovateli Petru 
Srpovi, který nás prostřednic-
tvím fotografií zavedl do Albá-
nie, již dlouhé roky navštěvuje. 
Na prosinec jsme zařadili regi-
onální téma s vánočním pře-
sahem – lidovou stravu horalů 
jsme probrali s folkloristou 

Danielem Dědovským a odnesli 
si semínka dumlíku – tradiční 
krkonošské plodiny. Lednová 
přednáška proběhla pod tak-
tovkou kulturní komise, kon-
krétně Pavla Kaplana. Hosty 
byli horolezci Honza Trávníček 
a Miroslava Jirková, kteří hovo-
řili nejen o himálajské expedici 
Manáslu 2018. Přespolní před-
nášející pak v lednu vystřídala 
naše sousedka Ivana Čílová, 
vnučka generála Antonína Mi-
kuláše Číly, s poutavým příbě-
hem o jeho působení v česko-
slovenských legiích v Rusku. 
Cyklus v březnu uzavřel cesto-
vatel a přírodovědec Radovan 
Vlček, se kterým jsme se po-
myslně vypravili do tropického 
ráje v Indickém oceánu, na ost-
rovy Réunion a Mauricius. 

Olga Hájková

Kurz sadařství

Zimní přednášky

Tříkrálová sbírka

Vybraná částka při Tříkrálo-
vé sbírce 2019 v Rudníku byla 
32 162 Kč. Všem dárcům děku-
jeme. Velké poděkování patří 
hlavně koledníkům, rodičům 
a všem dobrovolníkům, bez 
kterých by se tato tradiční akce 
neobešla.

Jana Stuchlíková 

Možnost příspěvku je i pro-
střednictvím dárcovské SMS 
(DMS) – zašlete dárcovskou 
SMS ve tvaru DMS KOLE-
DA na číslo 87 777. Cena 
jedné DMS je 30 Kč, na konto 
Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.
Sbírku můžete podpořit také 
celoročně. Při zaslání DMS 
ROK KOLEDA na číslo 87 
777 vám každý měsíc bude 
automaticky odečtena částka 
30 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum 
dárců. Technicky zajišťuje 
ATS Praha.

Už to vypadalo, že letos 
nenavážeme na tradici 
bruslení na přírodním 
kluzišti v Terezíně, ale 
nakonec nám Krakonoš 
vytvořil na tři týdny skoro 
ideální podmínky. 

Ráno traktorem vyhrnout 
hřiště a udělat sněhové man-
tinely. V mrazivých nočních 

hodinách ho s pomocí hasičů 
zalít vodou, a to minimálně 
třikrát. Vše klaplo a třetí den 
se už bruslilo. Vždy, když jsem 
se šel podívat, jak je kluziš-
tě využíváno, bylo plné. Bylo 
krásné pozorovat, jak se po 
kluzišti současně ladně pohy-
bují krasobruslařky a upro-
střed kluziště se hraje „malý“ 
hokej. Jako ideální letos ne-

Zimní bruslení 

KRONIKA

SDH Arnultovice
Díky!!!

můžeme hodnotit osvětlení, 
které nás zlobilo, ale nakonec 
se to povedlo vyřešit a bruslilo 
se i za umělého osvětlení. Je-
diný šedivý mráček na celém 
bruslení je okolo práce. To, 
že se udělá led, není náhoda 
a není ani náhoda, že skoro 
každé ráno je led zametený. 
Nebýt ochoty pár dobrovolní-
ků, tak nebruslíme! Je škoda, 

že se nezapojí větší část rodi-
čů nebo starších dětí. Proto 
děkuji všem, co přiložili ruce 
k dílu, tedy u ledu spíše ke 
koštěti a vyhrnováku. Speci-
ální poděkování patří členům 
SDH Rudník-Arnultovice, pro-
tože bez čerpání vody z poto-
ka by žádný led nebyl.

Jirka Stuchlík

Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

Žáci 8. třidy naší základní 
školy navštívili 6. března 
SZŠ v Trutnově.

Studenti střední školy pro 
ně připravili interaktivní do-
poledne, kde první vyučovací 
hodinu zhlédli prezentaci na 
téma dýchací a oběhová sou-
stava člověka. V dalších ho-
dinách absolvovali praktická 
cvičení první pomoci – masáž 
srdce u dospělého, dítěte do 8 
let a kojence, dále si vyzkoušeli 

profesionální přístroje a moh-
li si změřit krevní tlak v klidu 
a po zátěži, poslechnout tlukot 
srdce, zjistit tepovou frekvenci 
a další. Vyzkoušeli si základní 
obvazovou techniku při pora-
něních hlavy a krvácení. 

Překvapením na závěr byla 
nečekaná simulace kolapsu 
dvou žáků střední školy, kdy 
naši žáci měli aplikovat získané 
poznatky a zkušenosti v pra-
xi a poskytnout první pomoc. 
Někteří byli zaskočeni, jiní rea-

govali okamžitě a profesionál-
ně! „Životy“ byly zachráněny 
a všichni si to báječně užili!

Díky zdravotnickému kurzu 
pořádanému při branném dni 
na naší škole a zdravotnické-
mu kroužku byly znalosti na-
šich dětí hodnoceny pedagogy 
SZŠ jako velmi nadstandardní. 
Opět se ukázalo, že když se 
chce, daří se dobrá práce a ka-
ždé úsilí má svou odměnu!

Veronika Pichlová

Autorství této věty se 
připisuje francouzskému 
pedagogovi, historikovi 
a zakladateli moderních 
OH v r. 1894. Hrou myslel 
především čas trávený 
sportováním. 

Sport má s hraním mnoho 
společného, protože naučí člo-
věka dodržovat pravidla, vy-
rovnávat se s prohrou, myslet 
kreativně, rozvíjí schopnosti 
soustředění, sebeovládání, učí 
řešit problémy, vyplní volný 
čas a odbourá nudu. Aktivita, 
kterou jako bychom dnes od 
hry trochu oddělovali. Zeptá-
me-li se dnes dětí, co je hra 
a hraní, odpovědi se budou 
točit kolem her počítačových, 
internetových. Pokrok zastavit 
nelze, jen je nutné umět se mu 
přizpůsobit a využít ve vlastní 
i společenský prospěch, říká 
Zdeněk Záliš z Národního cen-
tra bezpečnějšího internetu. 
Dnešní děti, tzv. generace Z, 

ovládají výrobky moderních 
technologií s naprosto přiro-
zenou intuicí. A leckterý rodič 
si možná úvodní myšlenku 
vlastně potvrdí. Děti ani ne-
dutají… Výběr aktivit ve vir-
tuálním světě je nekonečný. 
Výběr herních žánrů pestrý 
a bohatý. Že by štěstí zaruče-
no? Nedá mi to, abych se opět 
neopřela o slova odborníků 
z řad psychologie. U každé po-
čítačové hry je třeba při jejím 
výběru zohledňovat věk dítěte, 
nakolik bude herní mechanis-
mus odpovídat jeho osobnosti 
a jeho zájmům. A především 
jestli a jak moc již dítě dokáže 
odlišit virtuální realitu od sku-
tečně prožívaného. V mladším 
školním věku je stále třeba 
počítat s potřebou spolupráce 
rodiče během hraní. Také by 
na médiích určitě měli nasta-
vit speciální aplikaci rodičov-
ské kontroly, která je součástí 
mnoha prodávaných modelů 
tabletů a počítačů. Umožní ro-

dičům mít přehled o tom, jaké 
aplikace dítě používá a kolik 
času s médiem vlastně tráví. Je 
důležité nastavit rozumná pra-
vidla, protože několik hodin 
v kuse strávených u hry není 
ideální pro vývoj dětské psy-
chiky, sociálního cítění, ale ani 
pro správný vývoj páteře. Pro-
žitek a grafika některých her 
děti ve vzpomínkách a snech 
často doprovázejí ještě dlouho 
po odložení přístroje. A tak mě 
trochu smutně napadá obmě-
na úvodní myšlenky – kdo si 
hraje, může být zloben. A to 
nevhodně zvolenou hrou, pří-
liš dlouhým a častým pobytem 
ve virtuálním světě vedoucím 
až k úzkosti či strachu. A ko-
neckonců také nedostatkem 
přirozeného a zdravého pohy-
bu, přirozené aktivity utvářejí-
cí osobnost člověka po staletí.

Alice Kuhn-Gaberová  
ředitelka školy a školní  

metodik prevence 

Již podruhé jsme na 
naši školu pozvali pana 
Vladislava Zezulu s jeho 
úžasným výukovým pro-
gramem. Tentokrát jsme 
poznávali „Naše chytré 
tělo“. Už víme, že genetiku 
nezměníme, jsme takoví, 
jací jsme byli stvořeni. Mů-
žeme ale změnit to, jak to 
vnímáme a prožíváme!!!

Kdo se umí dívat na svět 
pozitivně, umí se smát sám 
i s kamarády, sportuje a dob-

ře jí a spí, zvládne i těžkosti 
s nadhledem. Už víme, že 
nejlepší pro dobrou náladu je 
sport a pohyb všeobecně, kdo 
leží na gauči, snadno pod-
lehne depresi i obezitě. Vůně 
vanilky a levandule a kvalitní 
hořká čokoláda také dokážou 
zahnat kdejaké chmury. (Ale 
pozor! Stačí jen čtyři kostičky 
denně)

Pan Zezula nám na krás-
ných modelech, které jsme 
sami ovládali, ukázal, jak fun-
gují naše srdce, plíce, trávení 

i vylučování… a děti se smály. 
Nejčastější reakcí dětí bylo: 
„Super nápad!“ „Bylo to per-
fektní!“ „Bylo to nejlepší na 
konci, když na nás pán fou-
kal vanilkovou vůni.“ „Hodně 
jsme se toho naučili.“ „Bavilo 
nás to a vyzkoušíme si teda 
něco nejen hodně přát, ale 
začít pro to něco dělat. A uvi-
díme.“ 

Tak se budeme všichni těšit!

Veronika Pichlová,
učitelka přírodopisu

PŘEHLED AKCÍ  
2. ČTVRTLETÍ  
ŠKOLNÍHO ROKU  
2018–2019

3. 12. – Školní kolo 
olympiády z českého 
jazyka

4. 12. – Mikulášská 
nadílka ve škole

5. 12. – Návštěva 
divadelního 
představení „Klášterní 
ulice“ v Klicperově 
divadle v Hradci 
Králové

5. 12. – Výlet do 
adventních Drážďan

7. 12. – Výlet školní 
družiny do 
adventních Ratibořic

10. 12. – Vánoční tvoření 
„Bosorka“ pro I. 
stupeň

13. 12. – Vánoční setkání 
s rodiči a školní 
pěvecké představení 

18. 12. – VI. ročník 
Vánočního turnaje ve 
stolním tenise

31. 12. – Vánoční 
besídky ve třídách

16. 1. – Účast na 
okresním kole 
olympiády z dějepisu

24. 1. – Školní lyžařské 
běžecké závody

28. 1. – Účast na 
okresním kole 
olympiády z českého 
jazyka

14. 2. – Školní kolo 
soutěže v recitaci

27. 2. – Vzdělávací pořad 
„Mám chytré tělo“

4. 3. – Vzdělávací pořad 
„Planeta Země“ ve 
Vrchlabí pro II. stupeň

5. 3. – Účast na 
okresním kole turnaje 
v  přehazované 
v Hostinném

6. 3. – Exkurze 8. 
třídy na Střední 
zdravotnickou školu 
v Trutnově

8. 3. – Účast na 
okresním kole turnaje 
v halové kopané 
v Hostinném

Kdo si hraje, nezlobí

Exkurze 8. třídy na Střední  
zdravotnickou školu v Trutnově

„Mám chytré tělo“ – výukový program
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Naši žáci Štěpánka Lic-
ková z 9. třídy a Miroslav 
Horáček ze 7. třídy nás 
14. 2. 2019 reprezentovali 
v okresním kole olympi-
ády v anglickém jazyce, 
které se konalo na vrch-
labském gymnáziu. 

Oba měli možnost otesto-
vat své znalosti a řečové do-
vednosti a zjistit, jak obstojí 
v konkurenci svých vrstevníků 
z jiných škol. Oba naši žáci 
byli úspěšní. Míra, který se 
této soutěže účastnil již po-
druhé, zúročil své zkušenosti 
a v tomto roce obsadil skvělé 
třetí místo. Potvrdil tak rčení, 
že „štěstí přeje připraveným“ 
a že „bez práce nejsou koláče“. 
Několik dní před soutěží se 
plně soustředil na přípravu na 
tuto soutěž, a dokonce mluvil 
anglicky i v hodinách němči-
ny. Z úspěchu měl radost Míra 

i všichni jeho spolužáci, kteří 
ho podporovali a moc mu fan-
dili. Oběma, Štěpánce i Mírovi, 
děkujeme za úžasnou repre-
zentaci rudnické školy a moc 
jim blahopřejeme. 

Renata Šindelářová 

Letošní paní Zima ukázala 
pravou tvář a přišel sníh 
i mráz. 

Kromě několika návštěv le-
dové plochy v Terezíně, kterou 
nám s našimi díky obětavě na-
stříkali naši hasiči, jsme mohli 
po jednoleté odmlce uspořádat 
opět lyžařské běžecké závody. 
Na tři trasy různé náročnos-
ti vyrazili všichni žáci školy 
dle věku a s vervou se pustili 
do zdolávání náročných tra-
ti. Stopa byla ledovatá, avšak 
perfektně připravená. Všichni 
účastníci tak zdárně dorazili 
do cíle a vše se obešlo bez jaké-
hokoliv zranění či jiného pro-
blému. A tak při vyhodnocení 
došlo na pochvaly a i drobné 
ceny za nejlepší výkony. Největ-
ším vítězstvím však pro žáky 

i nás učitele byly zápal a radost, 
s jakou všichni žáci k tomuto 
sportovnímu dni přistoupili. 
Poděkování patří tedy nejenom 
jim, ale i pánům Stuchlíkovi, 
Procházkovi a Dostálovi, kte-
ří trať vzorně připravili, panu 
Kaplanovi za pomoc při servi-
su lyží, panu školníkovi, který 
nám vyrobil krásné stupně 
vítězů, a i našim deváťákům, 
kteří s přípravou a vlastním 
průběhem závodů v celoden-
ním mrazu pomáhali. 

Ale nesportovalo se jen na 
sněhu a ledě. Před vánočními 
svátky jsme uspořádali již VI. 
ročník turnaje ve stolním tenise, 
když jsme využili pingpongo-
vé stoly ve vestibulu školy. Byla 
radost se dívat na finálové boje 
a na to, jak především chlapci 
vládnou pingpongovou pálkou.

Zima se nám 
letos opravdu vy-
dařila. Připravila 
nám výborné 
podmínky pro 
zimní radován-
ky. Krakonoš 
otevřel svou sně-
hovou jeskyňku 
a už od začátku 
ledna nám poslal 
dostatek sněhu.

To se nám moc hodilo, pro-
tože hned druhý týden v lednu 
jsme s patnácti dětmi z naší 
školky vyrazili na lyžařský 
výcvik do Černého Dolu. Vý-
borný sníh, bezva instruktoři 
a nadšení dětí, to vše pomohlo 
užít si bezva týden na lyžích.

Ti, kteří začínali, do pátku 
bezpečně ovládli základy ly-
žování a ti pokročilí ve čtvrtek 
zvládli i sedačkovou lanovku 
a jízdu po „dospělácké sjez-
dovce“.

Sněhu jsme si užili opravdu 
celý leden i únor. Dovádění na 
kopci s klouzáky, stavby ze 
sněhu a další zimní radovánky 
nás provázely skoro každý den.

Nezapomněli jsme ani na 
zvířátka, která v zimě těžko 
shánějí potravu. S podzimní-
mi zásobami lesních plodů 
i s jablíčky a mrkvičkami od 
dětí jsme se vypravili do lesa 

ke krmelci. Tam děti podle 
stop poznávaly, která zvířátka 
tam chodí pro potravu. Samo-
zřejmě jsme také do krmítek 
sypali ptáčkům, kteří se nám 
na jaře určitě odmění svým 
zpěvem.

Konec zimy je vždy v naší 
školce spojen s karnevalovým 
veselím. Masopustní říkadla, 
tanečky a na závěr maškarní 
taškařice. 

Všichni už se moc těšíme 
na jaro a sluníčkové dny, které 
nám budou pomalu probouzet 
přírodu ze zimního spánku.

Naše „školáky“ čeká na kon-
ci dubna zápis do první třídy 
a také se budeme těšit na nové 
kamarády, kteří je od září ve 
školce vystřídají. Ty přivítáme 
u zápisu 2. a 3. května.

Příjemné jarní dny plné slu-
níčka přejí...

... děti a učitelky MŠ

Zimní sportovní radovánky ve škole

Zprávičky ze školky

Okresní kolo soutěže 
v anglickém jazyce

Absolvovali jsme okrskové 
kolo v halové kopané v Hos-
tinném. Zde jsme pouze o skó-
re skončili druzí, a tak nám 
neunikne okresní finále, kde 
mohou naši fotbalisté opět 
dokázat, že dlouhodobě patří 
k nejlepším v okrese.

V nejbližší době se chystáme 
také na turnaje ve vybíjené, pře-
hazované nebo ve florbalu. Dou-
fejme, že se i v těchto soutěžích 
dočkáme slušných výsledků, 
a tím i dobré reprezentace naší 
školy.

Vladimír Tremer

ZŠ A MŠ RUDNÍK
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Sněhová nadílka nám již 
zmizela před očima a první 
známky jara jsou tu. Zima 
se ve spolku nesla přede-
vším v duchu studijním 
a tvořivém, ale nezapomně-
lo se ani na zábavu.

Na začátku školního roku 
jsme vyšli vstříc parkurovému 
kroužku a cvičení i lenošení 
pro mladší děti s rodiči. To asi 
proto, že nás ten pohyb prostě 
baví. Nyní se můžeme pochlu-
bit novým koučem parkuru 
Standou, který je pro děti vel-
kým motorem a dokáže jim 
předat své zkušenosti z „vol-
ného pohybu“. 

Silvestra jsme oslavili pro nás 
již tradičním rozloučením se 
sluncem z Černé hory a násled-
ným sjezdem na skibobech do 
údolí. Při pohledu na poslední 
slunce v roce mne napadla my-

šlenka, jakýpak asi bude další 
rok. V této souvislosti vám při-
náším video na našich faceboo-
kových stránkách. Sama jsem si 
ho vyhodnotila „jako kdo chce 
kam, pomožme mu tam“.

A protože se již těšíme na let-
ní tábor, bylo třeba rozšířit naše 
zkušenosti s touto problemati-
kou. Tak jsme vyrazili studovat, 
a nejenže se z nás stali volnoča-
soví pedagogové, ale máme ve 
svých řadách hlavního vedou-
cího táborů a zdravotníka, kte-
rý, doufám, nebude muset své 
dovednosti v praxi realizovat. 
Ale proč takový humbuk? Le-
tošní novinkou, připravovanou 
na léto, jsou přívesnické tábory 

a tábor Rudňák, které budou 
probíhat na hřišti za kostelem 
sv. Václava. 

Sledujte tuto horkou novin-
ku na našich internetových 
stránkách, informace a přihláš-

ky je též možno vyzvednout na 
Obecním úřadě v Rudníku. 

Gabriela Bendová
www.divilidi.cz

Facebook: @divilidi

SPOLKY

Tábor Rudňák a přívesnické tábory v Rudníku

Rádi bychom vám předsta-
vili Místní akční skupinu 
Krkonoše (MAS). 

MAS je spolkem občanů, 
neziskových organizací, sou-
kromé podnikatelské sféry a 
veřejné správy, jejhož úkolem 
je získávání a rozdělování fi-
nančních prostředků z národ-
ních veřejných zdrojů a pří-
spěvků Unie v našem regionu, 
který čítá 26 obcí včetně Rud-
níku. Úzké partnerství těchto 
sfér, z nichž žádná skupina 
nemá nadpoloviční většinu, 
zaručuje spolku jeho nestran-
nost. Jedním z úkolů MAS je 
příprava Integrované strategie 
rozvoje území, SCLLD, která 
je postavena na principech 
metody Leader (metoda Le-
ader je iniciativa vedená na 
podporu rozvoje venkovského 
prostoru na principu zezdola 
nahoru, uplatňovaná v zemích 
Evropské unie od roku 1991). 
MAS Krkonoše nyní vychází 
ze strategie projektu Zlepšení 
řídicích a administrativních 
schopností MAS Krkonoše, 
která má v období 2016–2023 
rozdělit v našem regionu okolo 
90 milionů korun ve třech ope-
račních programech: IROP (In-
tegrovaný regionální operační 
program), PRV (Program roz-
voje venkova) a OPZ (Operační 
program zaměstnanost). Orgá-
ny spolku jsou členská schů-

ze, rada, předseda a kontrolní 
komise. Předsedou MAS je od 
roku 2018 Aleš Maloch. Za jeho 
působení došlo ke kompletní 
výměně personálního obsaze-
ní MAS, a tím se nastartovalo 
čerpání finančních prostředků. 
V současné době MAS Krkono-
še zaměstnává pod vedením 
Zdeňka Hefky dva projektové 
manažery. V létě 2018 bylo 
podáno na MAS Krkonoše 25 
žádostí o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova. 
Žadateli jsou místní zemědělci 
a drobní podnikatelé z regionu 
MAS. Podpořeno bylo 24 žá-
dostí a celkově se mezi ně roz-
dělí okolo 14 milionů korun. 
Žádalo se ve třech opatřeních: 
Investice do zemědělských 
podniků, Zpracování a uvádě-
ní zemědělských produktů na 
trh a Diverzifikace zemědělství 
(podpora nezemědělských ak-
tivit, podpora mikropodniká-
ní). Výše podpory na projekt se 
pohybuje mezi 45 a 70 % z cel-
kových způsobilých výdajů a 
míra udržitelnosti je vázána na 
5 let. Další operační programy, 
IROP a OPZ, jsou spíše směro-
vány k obcím a k organizacím, 
které obce zřizují (školy, škol-
ky), k neziskovým organiza-
cím, církvím apod. Podporová-
ny jsou především investice do 
škol, infrastruktury dopravy a 
investice na podporu zaměst-
nanosti v regionu. Kompletní 

harmonogram výzev k podání 
žádosti o dotaci naleznete na 
našich webových stránkách: 
www.mas-krkonose.cz. MAS 
Krkonoše je rovněž garantem 
značky „Regionální produkt“, 
kterou rozvíjí již od roku 2005. 
Jde o udělování značky „KR-
KONOŠE originální produkt®“, 
která garantuje místní původ 
výrobku a vazbu na region 
Krkonoše, na jeho kvalitu a še-
trnost k životnímu prostředí. 
V současné chvíli se jeden z na-
šich klientů, rodinná manufak-
tura Rautis, uchází o prestižní 
cenu Czech Grant Design v ka-
tegorii „Výrobce roku – design“ 
(slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhlo po uzávěrce tohoto 
vydání 20. 3. v přímém přeno-
su ČT). V tuto chvíli má MAS 
Krkonoše podanou žádost na 

krajském úřadě v Liberci na re-
alizaci projektu Krakonošova 
stopa po řemeslech v regionu, 
která by měla navázat na krko-
nošské farmářské stezky. Tak 
nám držte palce, ať to vyjde. 

Podnikáte v zemědělství 
nebo zvažujete zahájení živ-
nosti či její rozšíření? Nebo 
prostě jenom chcete vědět víc 
o dotačních možnostech v re-
gionu? Spojte se s námi. Staňte 
se členem MAS nebo si nás ale-
spoň přidejte na Facebooku. 

Příští projekt může být ten 
váš. Máte se na co těšit.

Kateřina Fejglová

Místní akční skupina Krkonoše jede
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S pomalým odchodem 
zimy přichází každoroční 
maraton, kterým musí kaž-
dý člen výjezdové skupiny 
projít, bez toho se nesmí 
účastnit zásahu a technic-
kých pomocí. 

Bez řádného školení, které 
probíhá ve školicí místnosti, ale 
také na stanici HZS Vrchlabí. 
Dýchací technika, spojový řád, 
zdravověda, motorové řezací 
a rozbrušovací pily. Někteří na-
vštíví ÚHŠ Bílé Poličany (Ústřed-
ní hasičská škola) na prodlouže-
ní odbornosti strojník a někteří 
jako noví uchazeči o získání 
osvědčení odbornosti. Tento 
rok nás čekají lékařské prohlíd-
ky u každého člena ve výjezdové 
skupině a hlubší kontrolou pro-
jdou členové s osvědčením nosi-
tele dýchací techniky.

Každý rok v tento čas se pro-
vádí příprava členů výjezdové 
skupiny, což se týká také výstro-
je a výzbroje a hlavně techniky. 

Ohledně té začneme s cisternou 
(CAS 20 /4000/240-S2R), která 
je již rok v provozu, podléhá 
kontrolám v Kobitu Slatiňany 
(nástavba) a v Tatra servisu v Ji-
číně (ostatní části, vůz se ještě 
stále dovybavuje a vylepšuje). 
Ale už měla několik zásahů 
(les Fořt-Lánov, les Debrné-
-Hájemství, zámek Horní Mar-
šov; to jsou největší a nejdelší 
zásahy). Když se pozastavím 
nad vozidlem Gazelle, tam je 
v plánu změna z DA (dopravní 
automobil) na TA (technický 
automobil). To znamená, že 
dojde k úpravě zadní části vozu 
a dovybavení, abychom v přípa-
dě výjezdu plně použili i vozidlo 
Gazelle pro dálkovou dopravu 
vody, vývraty stromů, technic-
kou pomoc, odstranění škodli-
vého hmyzu, plnění cisteren na 
určeném stanovišti při požáru. 
Nový dopravní automobil Ford 
zatím podléhá stejně jako cis-
terna kontrolám, ale provádíme 
údržbu a kontrolu vozu. Tento 

DA používáme a budeme použí-
vat na přepravu členů na škole-
ní, soutěže okolních sborů, pro-
tože k vozidlu máme i přívěsný 
vozík, na kterém budeme moci 
převézt veškeré věci na soutěže, 
použít ho při nepřízni počasí, 
rozvozu pomoci při neočeká-
vaných povodních a také jako 
třetí výjezdové vozidlo, které 
dopraví členy na vystřídání při 
větším zásahu na výjezdu, nebo 
technické pomoci. Nesmím 
zapomenout na PPS-12, PS-8. 
I tyto techniky patří k vybave-
ní naší jednotky. Každé strojní 
zařízení prochází každý měsíc 
protáčením a kontrolou těs-
nosti a funkčnosti. Abych to vše 
shrnul, co se týká techniky, od-
povědnost za CAS 20/4000/240-
S2R – Luboš Sahánek, DA Ga-
zella – Martin Halada, DA Ford 
– Jiří Kopal. Nad všemi vozidly 
má dohled garážmistr Luboš 
Sahánek. Za provozuschopnost 
a údržbu PPS-12 a PS-8 zodpo-
vídá Zdeněk Zeman st. O tech-

nice, výstroji a výzbroji by se 
dalo psát dál a dál, ale toto je jen 
malá část techniky, kterou dis-
ponujeme a kterou udržujeme, 
aby byla akceschopná.

Chci touto cestou poděko-
vat firmě MZ Liberec za věcné 
dary (motorová pila i s příslu-
šenstvím, výjezdový tablet do 
CAS), moc děkujeme za pomoc 
při vybavení vozidel a také obci 
za stálou podporu a moder-
nizaci vybavení naší jednotky. 
Jen malé připomenutí: jsme 
tu pro každého, kdo potřebu-
je pomoc, a to jak při likvida-
ci obtížného hmyzu, či pomoc 
technickou. Na telefonním čísle 
723 334 130 (velitel jednotky), 
734 255 693 (zástupce velitele), 
písemně na e-mail hasičů hasi-
ci.arnultovice@rudnik.cz nebo 
na Facebook můžete psát své 
připomínky, dotazy či náměty.

Petr Birtus 
velitel jednotky  

JSDHO Rudník-Arnultovice 

Jsme tu a budeme stále

HASIČI

Opět vítám u těchto řádků 
všechny příznivce hasičiny 
a hasičského sportu.

V tomto roce už jsme měli 
tři akce pro veřejnost. První to 
byl v lednu hasičský ples, kte-
rý zaplnil celý sál i s balkonem 
a připravená tombola byla bě-
hem chvíle prodána. Jako vždy 
hrála na pódiu živá hudba a už 
tradičně to byla skupina Black 
Jack. Jsem rád, že vše proběhlo 
v sousedském duchu a nevznik-
ly žádné problémy.

Druhou akcí byl karneval pro 
děti, kterého se jako vedoucí 
zhostil Petr Birtus a zvolená te-
matika byla Sněhurka a sedm 
trpaslíků. I když trpaslíků bylo 
trochu méně, myslím, že díky hu-
dební podpoře Jary Čápa a snaze 
všech ostatních účastníků bylo 
v sále veselo. Po celou dobu akce 
probíhalo focení naší členkou An-
dělou Veselou, za což děkujeme.

Po skončení dětského kar-
nevalu jsme si trochu oddechli 
a o dvě hodiny později byl pořá-
dán maškarní ples pro dospělé. 
Děkujeme všem sousedům 
a spoluobčanům, kteří nás pod-
pořili jak s maskami, tak bez 
nich. Účast byla menší, ale i tak 
byla dobrá nálada.

Také jsme do SDH Arnultovi-
ce přijali nové členy přecházejí-
cí z SDH Avon Rudník a k sou-

těžním družstvům „muži A“ 
a „ženy“ další dva mladé členy.

V únoru, hned po skončení 
naplánovaných akcí, jsme se 
pustili do vyklízení a do násled-
né demolice zadní části kůlen 
za kulturním domem. Vše se 
muselo naplánovat a vytvořit 
postup prací, aby vše proběhlo 
za nejvyšší možné bezpečnosti 
a nikomu se nic nestalo. Poved-
lo se, ve středu 27. 2. 2019 bylo 
staveniště předáno dle plánu 
realizující firmě a již o dva dny 
později začala firma navážet 
potřebný materiál na stavbu.

V rámečku najdete přehled 
soutěží, které „nás a děti“ čekají 
v roce 2019. Když se to takto vy-
píše pod sebe, je to pořádná por-
ce soutěží. V případě, že byste 
měli zájem nás podpořit na sou-
těžích svou návštěvou, budete 
vítáni. Já tímto děkuji členům za 
volný čas, který tomuto sportu 
věnují, a obci Rudník za podpo-
ru, bez které by se to neobešlo.

Jako minulý rok je opět ote-
vřen kroužek mladých hasičů. 
Pro možnost zápisu do krouž-
ku a informace volejte na 
tel. 604 861 368 (M. Hronek) 
a 723 349 300 (D. Čápová).

Na internetu si nás najdete na 
www.sdharnultovice.estranky.cz. 

Michal Hronek 
starosta SDH Arnultovice

Novinky u hasičů

Přehled soutěží na rok 2019, kterých se chceme účastnit

30. 3. – okresní kolo – Uzlovka Radvanice (děti mladší + starší)
20. 4. – šedesátky – Memoriál Ivany Valnohové (děti mladší 

+ starší)
4. 5. – šedesátky – Vlčice (děti mladší + starší)
19. 5. – šedesátky – Hajnice (děti mladší + starší)
25. 5. – okrskové kolo požárního sportu ve Ždírnici (děti 

mladší + starší, ženy, 2× muži)
1. – 2. 6. – okresní kolo hry PLAMEN (děti mladší + starší)
8. 6. – Arnultovický pohár v Rudníku (děti mladší + starší, 

ženy, 2× muži, stará garda ženy + muži)
15. 6. – Čermná (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
22. 6. – Dolní Kalná (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
29. 6. – Prosečné (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
29. 6. – noční soutěž – Memoriál B. Martínka v Rudníku (děti 

mladší + starší, ženy, 2× muži, stará garda ženy + muži)
6. 7. – Bernartice (ženy + muži)
24. 8. – Horní Kalná (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
31. 8. – Ždírnice (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
1. 9. – šedesátky Hostinné (děti mladší + starší)
7. 9. – Štít Hostinné (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
14. 9. – Dolní Olešnice (děti mladší + starší, ženy, 2× muži)
21. 9. – ZPV okresní kolo (děti mladší + starší)
5. 10. – šedesátky Horní Lánov (děti mladší + starší)

www.sdharnultovice.estranky.cz
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SPORT

Se starou sezonou jsme se 
rozloučili oslavou 4. výročí 
klubu. Sešli jsme se v ZŠ 
Rudník, odcvičili 2019 
kopů a úderů a nakonec 
jsme si rozdali vánoční 
dárky, popili kávu a dali 
si dort. Kromě výročí jsme 
také slavili postup Jakuba 
Hampla a Kryštofa Poma-
hače do reprezentace ČR, 
což byl pro náš tým skvělý 
úspěch.

S novým rokem přišly i nové 
výzvy. První z nich byly závo-
dy v polské lize šinkjokušin-
kai karate v Lubawce. Tým jeli 
reprezentovat Jakub a David 
Hamplovi, Lukáš Port, Kryštof 
Pomahač a nováček Matyáš 
Lukeš z Vrchlabí. I tentokrát se 
týmu zadařilo a přivezli jsme 
si cenná vítězství. První místo 
v kumite vybojoval Matyáš Lu-
keš, který byl na svých prvních 
závodech. Nervozita byla hma-
tatelná a nepřispělo k tomu 
ani dlouhé čekání na zahájení 
zápasů, přesto si s tím Matyáš 
dobře poradil a do finále, kte-
ré následně vyhrál, se probojo-
val. Zároveň se dařilo Jakubovi 
Hamplovi, kterému se poda-

řilo vybojovat dvě třetí místa 
v kata i kumite, a tím týmu 
přinést další cenná vítězství. 
Ostatním klukům se tentokrát 
nezadařilo, ale to je jen moti-
vací k lepším výkonům příště.

A co nás čeká dál? V březnu 
pojedeme na centrální sou-
středění na Šumavu, čeká nás 
první kolo české ligy šinkjo-
kušinkai v Praze, také repre-
zentační závody na Slovensku, 
kde by nás měl reprezentovat 
Jakub Hampl. 4. dubna pro-
běhne další kolo polské ligy 
a v květnu pořádáme, jako 
obvykle, klubový kemp v Jan-
ských Lázních. V červnu pak 
proběhne druhé kolo české 
ligy šinkjokušinkai karate. 
Zároveň se budeme účastnit 
dvou vzdělávacích seminářů 
v dubnu a červnu. 

Jak vidíte, rozvrh máme na-
bitý. Držte nám tedy pěsti, ať 
se našim sportovcům daří!!!

Jana Chudová
www.okamiteam.cz

Letošní běžkařská sezona 
se oproti té minulé, která 
trvala jen 14 dní, povedla! 

Sněhu nám napadlo místy 
až moc, a to mělo za následek 
popadání stromů do cesty sk-
útru. Nejvíce toho popadalo za 
čisteckou silnicí směr Hoffma-
nova bouda a pak v průseku 
směr Bolkov. Na odklízení se 
podílelo několik lyžařů a došlo 
i na motorovou pilu a zapoje-
ní skútru. Bohužel po 6 letech 
nám i značně prořídl počet 
ukazatelů a označníků. Pro-
to v letních měsících budeme 
značení kompletně obnovovat 
ve spolupráci s okolními obce-
mi a Svazkem obcí Horní Labe. 
Budeme respektovat celore-
publikové značení běžeckých 
tras, a proto nové směrovky 
budou oranžové barvy. Na 
sezonu 2019–2020 se už teď 
připravuje aktualizace mapy 

běžeckých stop v Podkrkonoší 
a bude kladen důraz na propo-
jení běžeckých stop okolních 
obcí.

Za projíždění běžeckých 
stop děkuji Radku Dostálovi, 
který při údržbě najezdil 450 
km. Úpravu běžkařských tratí 
okolo Rudníku podpořily Krá-
lovéhradecký kraj a obec Rud-
ník. Celkové náklady na údrž-
bu stop byly 45 000 Kč.

Skol!
Jirka Stuchlík

V neděli 27. ledna se 
v Rudníku uskutečnilo 
mistrovství ČR v motoski-
jöringu a Orlický pohár 
pro hobby jezdce. 

Po roce se do Rudníku opět 
sjela motoskijöringová elita 
a stejně jako v loňském roce 
se závodilo na kynologickém 
cvičišti. Motoskijöring je mo-
toristická disciplína, která je 
hodně závislá na klimatických 
podmínkách a dostatečném 
množství sněhu, což žádný 
pořadatel nedokáže ovlivnit. 
Proto se z plánovaných šesti 
podniků seriálu MČR letos po-
dařilo odjet pouze polovinu, 
a to v Klášterci nad Orlicí, Rud-
níku a Dobřanech. V loňském 
roce jsme sníh navezli, a proto 
jsme jediný pořadatel, kterému 
se podařilo uspořádat každý 
podnik, který nám byl přidě-
len. Toto se žádnému jinému 
pořadateli v posledních třech 
letech nepovedlo, a proto i do 
budoucna chceme tuto ojedině-
lost udržet. Samozřejmě jsme 
měli částečně štěstí na počasí, 
ale jenom to nestačí. Je potřeba 
jít štěstí naproti a co nejrychle-
ji a v co nejkratším čase reago-
vat na danou situaci. Kdyby mi 
někdo před třemi lety řekl, že 

budeme schopní do tří dnů od 
rozhodnutí uspořádat závody, 
řekl bych mu, že to určitě není 
možné. Dnes však toto umíme, 
a tím jsme schopni reagovat na 
předpovědi a uspořádat závody 
i v možných náhradních termí-
nech. Další výzvou pro náš tým 
je uměle zasněžit závodiště, 
a tím zajistit takřka stopro-
centní úspěšnost pořádání. Již 
pracujeme na zajištění povole-
ní k zasněžení a v případě, že 
se nám toto podaří, budeme 
prvním pořadatelem v histo-
rii tohoto sportu, kterému se 
to podaří. Je to výzva a určitě 
uděláme vše pro to, abychom 
to zvládli už na příští ročník. 
Letos byl však sněhu dostatek 
a několik dní před závodní ne-
dělí mrzlo, a tak nic nebránilo 
uskutečnit velmi kvalitní a re-
gulérní závody.

Velkým lákadlem pro diváky 
a pozvánkou do Rudníku na 
druhý letošní podnik mistrov-
ství ČR v motoskijöringu byla 
účast takových borců, jakými 
jsou loňští mistři ČR bratři 
Patrik a Miroslav Šrolerovi, 
Lukáš Mohaupt s lyžařem Vác-
lavem Hotovým, kteří vyhráli 
letošní úvodní podnik, a další 
borci. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout na tři rudnické 

OKAMI

Výprava do Polska 
– začátek sezony

Běžecké stopy

Mistrovství ČR v motoskijöringu 2019 a Orlický pohár
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Mistrovství ČR v motoskijöringu 2019 a Orlický pohár

Pořadí závodu mistrovství ČR  
v motoskijöringu – Rudník 2019

1. Lukáš MOHAUPT – Václav HOTOVÝ,  
Orion Racing Team, Honda 450T

2. Tomáš FÓGL – Martin SABOTA,  
Sidemotokros Klášterec n. Orlicí, Yamaha 250 2T

3.  Jindřich LUX – Vojtěch FIEDLER, KTM 250 2T
4.  Roman MŇUK – Zdeněk LANGER,  

Mňuk Racing Team, Yamaha 450 4T
5.  Miloš DVOŘÁK – Marek BUŘVAL,  

SK DRAK Dalečín, Kawasaki 250 2T

11. Michal PLÍHAL – Josef POUL,  
SMX Racing team RUDNÍK, Suzuki 450 4T

18. Pavel ŠMAHEL – Jan LEJDAR,  
SMX Racing team RUDNÍK, Yamaha 450 4T

23. Tomáš NÝVLT – Tomáš LINAK,  
SMX Racing team RUDNÍK Suzuki 250 4T

Pořadí závodu Orlického poháru – Rudník 2019

1. Jiří KAVKA – Martin SABOTA, 
Sidemotokros Klášterec n. Orlicí, Honda 500 2T

2. Filip SRMISKA – Michal PAULŮ,  
Klášterec nad Orlicí, KTM 450 4T

3. Jakub VÍDEŇSKÝ . Jiří GREŽO,  
Bača Team, KTM 300 2T

4. Václav KOHL – Jiří HOFFMANN,  
Suchý Důl, KTM 250 2T

5. Tomáš HOLEC – Martin HORÁČEK,  
Martinice, KTM 300 2T

posádky a Orlický pohár, který 
má také svoji velkou kvalitu. 
Závodů se zúčastnilo 24 posá-
dek v MČR a 42 posádek v Or-
lickém poháru, což byla nejvyšší 
účast ze všech letošních pod-
niků a za posledních několik 
let. Napínavým bojům přihlížel 
cca jeden tisíc diváků. Závodi-
lo se na trati s délkou jednoho 
okruhu 670 metrů. Kvalifika-
ci zaslouženě vyhráli vítězové 
z Klášterce Lukáš Mohaupt 
s Václavem Hotovým. Za nimi 
skončili Miloš Dvořík s Markem 
Buřvalem a Roman Mňuk se 
Zdenkem Langerem. Z posádek 
SMX Racing teamu Rudník se 
mezi šestici přímo postupují-
cích do A-finále neprobojoval 
nikdo, a proto dvě posádky mu-
sely o postup bojovat v B-finále 
a pro Nývlta s lyžařem Linkem 
závody skončily kvalifikací. 

Z dramatického B-finále 
si ještě postup zajistili Kylar 
s Majvaldem a Černý s Maisne-
rem. Místním posádkám Šma-
helovi s Lejdarem a Plíhalovi 
s Poulem se do A-finále postou-
pit nepodařilo. Ve finálové jízdě 
začali nejlépe Fógl se Sabotou. 
V osmém kole však podlehli 
velkému tlaku Mohaupta s Ho-
tovým, kterým se letos podařilo 
v Rudníku zvítězit a na konci se-

zony získali již třetí titul MČR. 
Na stupně vítězů vystoupili ješ-
tě Lux s Fiedlerem, kteří zajeli 
v Rudníku hodně pěkný závod.

V Orlickém poháru zajeli vel-
ký závod klášterečtí Kavka se 
Sabotou, protože se jim podaři-
lo postoupit z B-finále a v A-finá-
le si dojeli pro celkové vítězství.

V Rudníku se zase bylo na co 
koukat, a proto si cca tisícovka 
diváků přišla na své. Již potře-
tí nás navštívila ČT sport, aby 

zdokumentovala závodní dění 
ve čtvrthodinovém záznamu. 
Diváky musím hodně pochvá-
lit za to, že ctili bezpečné zóny, 
a tím hodně přispěli k bezpro-
blémovému průběhu závod-
ního dne. Hojné účasti jezdců 
a diváků si velmi vážíme. Je to 
známka toho, že se nám jako 
jedinému pořadateli v Krkono-
ších daří vytvářet novou tradici 
a pro naši obec Rudník velmi 
dobrou a viditelnou propagaci. 

Poděkování patří místnímu 
spolku kynologů a obci Rudník 
za propůjčení pozemků včetně 
zázemí a další podpory. Také dě-
kuji všem členům SMX Racing 
teamu Rudník a všem, co po-
mohli s přípravou a pořádáním 
závodů. Dále děkuji všem spon-
zorům za finanční a věcné dary.

Pavel Šmahel
SMX Racing team Rudník 
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Údaje byly zpracovány na zákla-
dě souhlasu jmenovaných osob, 
popř. zákonných zástupců.

NAROZENÍ

Sofia Buchtová, Tadeáš Ulrich, 
Matyáš Řehák
Vítáme tě na svět!

ÚMRTÍ 

Inge Mükschová, Vladimír Vla-
sák st., Ladislav Saidl, Jiří Pichl, 
Věra Srnová
Zachovejme tichou vzpomínku.

STATISTIKA 2018

K 31. 12. 2018 měla obec Rudník 
2093 obyvatel (pouze občané 
České republiky), z toho 1032 
žen a 1061 mužů. Narodilo se 
22 dětí, zemřelo 25 obyvatel. 
K trvalému pobytu přihlášeno 
77 obyvatel. Z obce se odstěho-
valo 71 obyvatel.

Jana Janovská

Kalendář společenských,  
zábavných a sportovních akcí 2019

6. 4. Bleší trh SDH Arnultovice kulturní dům Arnultovice

20. 4. Velikonoční turnaj ve 
stolním tenise

SDH Arnultovice turnaj pro neregistrované v kulturním domě 
Arnultovice

7.–8. 4. Sejme sémě + akce 
modernizace

Divilidi hřiště za kostelem u pivovaru

30. 4. Pálení čarodějnic obec Rudník průvod čarodějů a čarodějnic
30. 4. Pálení čarodějnic SDH Javorník posezení u ohně
30. 4. Čarodějnický sabat Divilidi hřiště za kostelem u pivovaru

1. 5. Oslavy Svátku práce SDH Arnultovice přehlídka alegorických vozů od Bělidla 
k restauraci U Soudku, sraz v 8.00 h na 
Bělidle

květen Favorit sraz TJ-SKI Rudník cyklistická vyjížďka z Rudníku, v případě 
špatného počasí náhradní termín 28. 5. 

1. 6. Den dětí Obec Rudník krátká procházka s připravenými úkoly pro 
celé rodiny, soutěže a zábava pro děti

9. 6. Narozeninová sobota 
à la Den dětí

Divilidi soutěže a hry na hřišti za kostelem 
u pivovaru

16.–17. 6. MČR Cross Country SMX Racing team Rudník MČR OPEN
8. 6. Arnultovický pohár SDH Arnultovice hasičská soutěž, za obecním úřadem

29. 6. Noční hasičská soutěž 
– Memoriál Bohouše 
Martínka

SDH Arnultovice za obecním úřadem

5. 7. Vítání prázdnin Divilidi hřiště za kostelem u pivovaru
20. 7. Den otců Obec Rudník ve 

spolupráci s Domov – pro 
náš Rudník, z.s.

soutěžní klání pro muže v netradičních 
disciplínách

srpen Den psích sportů – 
knírači

Základní kynologická 
organizace Rudník

ukázka psích dovedností

srpen O pohár Rudnické 
rokle

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

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

23. 11. Mikulášská nadílka SDH Arnultovice čertovské odpoledne v kulturním domě 
Arnultovice

7. 12. Mikulášská nadílka Obec Rudník čertovská taneční besídka pro děti, rozsvícení 
vánočního stromu, sousedské posezení 
s hudbou v party stanu u OÚ

5. 12. Mikulášská nadílka Divilidi čerti v Hospůdce U Petry
prosinec Adventní koncert Domov – pro náš Rudník, 

z.s.
kostel sv. Václava

prosinec Vella 2019 TJ-SKI Rudník po zámrazu turistický pochod v okolí 
Rudníka

prosinec Rozsvícení stromečku SDH Javorník vánoční setkání přátel
31. 12. Silvestrovský sjezd Divilidi sjezd z Černé hory na čemkoliv
31. 12. Silvestrovské mazání 

nebo pochod
TJ-SKI Rudník po lyžařských tratích v okolí Rudníka

31. 12. Vítání nového roku 
u Křížku

TJ-SKI Rudník silvestrovské setkání

Od loňského roku máme 
v provozu dvě antuková 
hřiště u obecního úřadu.

Na jednom hřišti se pravi-
delně scházejí nohejbalisté 
a druhé je stále připravené 
a nalajnované pro příznivce 
tenisu. Tenisové hřiště v Rud-
níku iniciovalo na konci roku 
vznik nového tenisového od-
dílu pod hlavičkou TJ Rudník. 
Tímto bych chtěl všechny 
příznivce tenisu i z řad dětí 
pozvat do našeho oddílu. Zá-
jemci se mohou hlásit přes  
e-mail  tenis.rudnik@seznam.cz 
a můžete nás také  sledovat 
na Facebooku – Tenisový od-
díl Rudník. Další informace 
o nadcházející sezoně připra-
vujeme do dalšího čísla RN 
a  na  Facebook.

Roman Kaucký

@rudnikobec | #rudník


