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NOVINY
Vážení spoluobčané,

Cesty do minulosti
Dne 7. prosince 2010 se
v prostorách Domu s pečovatelskou službou konala vernisáž výstavy „Z Rudníku do
Heřmanových Sejfů a zpátky“.
Byli jste tam? Věřím, že ano.
A jestli ne, přečtěte si, jak celá
akce probíhala...
Venku bylo skoro deset stupňů
mrazu, uvnitř takových pětadvacet nad nulou. Venku byl konec
roku 2010, uvnitř pomalu zapomínané dvacáté století. Návštěvník si navlékne tenké bílé rukavice jako v tanečních a až nábožně
listuje obecní kronikou díl první.

Je psána samozřejmě rukou, perem, inkoustem a krasopisně.
Vedle můžete obracet stránky alb
dobových fotograﬁí a třeba i hledat původní podobu vaší chalupy.
Docela nával je nad bankovkami
kopírujícími politická zřízení našeho státu od války do války, od
revoluce k revoluci. Napočítáte
tolik Žižků (na koni i bez), Masaryků (na koni i bez), potentátů
i kumštýřů, pracující lid (se snopem obilí i maskou taviče). To
vystavené mince pamatují hlubší
minulost. Kdoví, co si za to mohl
sedlák koupit… Na podestě okna
krásně tvarované pivní lahve s ty-
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pickou zátkou a nepřehlédnutelným nápisem odkud pocházejí.
V koutku jsou novinové výstřižky
popisující v článcích život v Rudníku a okolí. Od událostí většinou
neznámých či zapomenutých až
po letošní havárii v továrně Avon.
Vrcholem vernisáže byla záležitost nadmíru aktuální, slavnostní a na rozdíl od exponátů
velice živá. Pan Mgr. Stanislav
Wajsar se stal čestným občanem
Rudníku. Dlouholetý učitel, kronikář, redaktor, badatel a objevitel. Písmák v tom nejlepším slova
smyslu. Bez takových lidí by nebyla obec jaká je.
Další fotograﬁe z vernisáže
a rozhovor s oceněným přinášíme
na str. 4 těchto Rudnických novin.

čas neúprosně utíká, před námi
je čas vánočních svátků a konec
roku 2010.
Právě končící rok byl rokem
volebním. Měli jsme možnost zasáhnout do voleb v Poslanecké sněmovně Parlamentu České Republiky, dále a což je pro nás, obyvatele
naší obce asi důležitější i do obecních zastupitelstev. Právě výsledek
těchto voleb způsobil velkou změnu
ve složení zastupitelů obce.
Z původních zastupitelů v současném složení působí pět, ostatních deset bylo nahrazeno novými
tvářemi. Do jaké míry je tento krok
úspěšným, ukáže čas. Za svou
osobu a myslím, že i za všechny
zastupitele mohu jen říci, že práci
pro obec bereme naprosto vážně
a pracovat chceme na maximum.
Samozřejmě jsme si vědomi
problémů, které obec před sebou
tlačí. Zřejmě největším problémem nám všem známým je kauza osmnácti bytových jednotek.
V současné době probíhá jednání
mezi právním zástupcem naší
obce a zástupci zhotovitelské ﬁrmy o dalších postupech.
Moudřejší budeme během ledna příštího roku, kdy proběhne
společná schůzka se zhotovitelem
stavby (Archteam), soudním znalcem, a naší obcí. Tato schůzka se
odehraje v odkrytém bytě, který
nám k těmto účelům uvolnila paní
Kateřina Sejkorová, které tímto
velice děkuji za vstřícný krok.
Další akcí v příštím roce bude
výměna oken a zateplení základní školy, dokončení územního plánu obce a ostatní přípravné práce
na odkanalizování části obce.
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RADNICE
Všechny uvedené akce začala předchozí zastupitelstva a na nás bude je
pokud možno úspěšně dokončit a zajistit jejich ﬁnancování z různých dotačních titulů. Pevně věřím, že úspěšně
dokončených projektů v nadcházejícím
volebním období bude mnohem více.
Jelikož nejsou jenom starosti (naštěstí), pracuje nám v obci kulturní komise, která pořádá akce spoluﬁnancované obcí. Za zmínku jistě stojí obecní
zábava se skupinou Jam Bazar, která
se velice vydařila, dále dětská mikulášská diskotéka a zabijačkové hody
v párty stanu na parkovišti před OÚ.
Poslední dvě akce by se nemohly konat
bez účasti sponzorů, kterým tímto děkuji. O dalších kulturních akcích vás
bude komise brzy informovat. Svou
činnost dále zahájila nová sportovní
komise pod vedením Jirky Taclíka,
která si vezme na starost koordinaci
veřejných sportovních akcí pro malé
i ty větší.
Na závěr mi dovolte popřát Vám
všem příjemné a hlavně klidné prožití
vánočních svátků, úspěšný a zdravý
nový rok 2011.
S přáním pěkného dne
Aleš Maloch, starosta obce

V

ážení občané,
v úvodu mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří letos navštívili volební místnost a vhozením
řádně vyplněného volebního lístku se
snažili ovlivnit dění v Rudníku na další čtyři roky. Po složitých povolebních
jednáních, do nichž zvolení zastupitelé vstupovali s různými představami a ambicemi, bylo na ustavujícím
zasedání zastupitelstva zvoleno nové
vedení obce. Jako nově zvolená místostarostka cítím závazek vůči Vám,
občanům a budu se snažit pracovat
a rozhodovat ve Vašem zájmu. Přivítám jakékoliv návrhy a podněty
pro zlepšení života u nás v Rudníku
a budu reagovat na případná upozornění na nedostatky v obci. V příštích
čtyřech letech nás čeká mnoho práce.
Vážení spoluobčané, buďte trpěliví
a tolerantní. Nehledejte ve všem jen to
špatné. Je snadné někoho kritizovat,
ale obtížnější je zapojit se podle svých
možností do veřejného života. Navštěvujte akce, které pro Vás připravuje
zastupitelstvo, zúčastněte se aktivně
společenského, kulturního a sportovního života naší obce. Na závěr bych
chtěla všechny občany pozvat na veřejná zasedání zastupitelstva obce,
kde máte možnost podat jakýkoliv návrh či připomínku k dění v obci a vidět
v „akci“zastupitele, kterým jste dali
ve volbách důvěru.
Dovolte mi popřát Vám všem krásné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2011.
Mgr. Simona Schwaningerová
místostarostka
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PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23. 12. 2010 | 800–1130 (provoz úřadu bude omezen)
30. 12. 2010 | 800–1130 (provoz úřadu bude omezen)
31. 12. 2010 | obecní úřad uzavřen
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Vážení spoluobčané, jménem svým a jménem zaměstnanců obce,
Vám přeji příjemné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších.
Přeji si, aby kouzlo Vánoc vstoupilo v Rudníku do každého domu, bytu
a ke každému štědrovečernímu stolu.
Nezapomínejme prosím v těchto dnech na naše osamělé sousedy.
Zaslouží si naši pozornost a věnujme ji alespoň vlídné slovo.
Do nového roku 2011 přeji, slovy písně paní Marty Kubišové, celému Rudníku,
starousedlíkům i naplaveninám, tedy nám všem, co jsme tady doma, ať v naší obci
…..zloba, závist, zášť, strach a svár / ty ať pominou, ať už pominou …..
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

Nový poskytovatel
pečovatelské služby v Rudníku
Od 1. listopadu tohoto roku začala v obci
Rudník působit Charitní pečovatelská služba Hostinné–Rudník. Je to výsledek jednání
mezi vedením obce, vedením Oblastní charity Červený Kostelec, která je zřizovatelem
této pečovatelské služby, a vedením odboru
sociálního a zdravotního ve Vrchlabí.
Tento výsledek potvrdilo Zastupitelstvo
obce na svém 28. zasedání. Obec Rudník si tak
smluvně zajistila, že bude postaráno o všechny potřebné seniory a rodiny s dětmi, kteří budou potřebovat pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba vychází ze Zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, musí
být poskytována v souladu s tímto zákonem
a souvisejícími právními předpisy (zejména
Vyhl. č. 505/2006 Sb.).
Základním posláním pečovatelské služby je
pomáhat seniorům s omezenou soběstačností
a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony
sami nebo za pomoci blízkého okolí. Dále také
rodinám s dětmi, které potřebují pomoc jiné
osoby. Svoje služby poskytuje v domácnostech
a v pečovatelském domě ve vymezeném čase
(6:30–15:30). Díky své pomoci má umožnit
klientům setrvat co nejdéle ve svých domovech za důstojných podmínek a při zachování
vazeb na své okolí, rodinu, přátele.
Pečovatelská služba nabízí:
→ dovoz nebo donášku oběda - po domluvě
s Krajskou hygienickou stanicí provedeme v autě taková opatření, aby bylo možné
nadále dovážet obědy v jídlonosičích, které
nejsou termoizolační;
→ běžné nákupy v Rudníku, také bude vyčleněn v případě zájmu den, kdy se pojede na
nákup do Hostinného;
→ praní a žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby;
→ donášku léků;
→ doprovod (dovoz) do Rudník nebo Hostinného k lékaři, ke kadeřníkovi, na hřbitov;
→ pomoc při podávání jídla, při oblékání, při

samostatném pohybu, při přesunu na lůžko
nebo vozík, při úkonech osobní hygieny, při
přípravě jídla a dalších každodenních činnostech;
→ fakultativně také dohled nad příjmem léků
nebo dopravu klienta.
Jednotlivé úkony jsou zpoplatněny v souladu s platnou vyhláškou. Po domluvě Oblastní charity s obcí bude účelně dotován dovoz
obědů tak, aby cena dovozu zůstala zachována na 6 Kč.
Službou poskytovanou zdarma je základní
sociální poradenství. K tomuto účelu zaměstnává pečovatelská služba sociálního pracovníka.
V případě zájmu o jakoukoliv pomoc se obracejte na vedoucí pečovatelské služby paní
Luisu Polešovsou, tel.: 499 441 141, email: polesovska@hospic.cz, web: http://pecovatelky.
ochck.cz.
Věřím, že po počátečních peripetiích, které
příchod pečovatelské služby provázeli, dospějeme k závěru, že tento krok je přínosný
jak pro Vás občany Rudníku, tak pro naši
pečovatelskou službu. Služba pečovatelky
nespočívá pouze v pomoci při nějaké činnosti, ale také v naslouchání a v osobní blízkosti. Pomoc s nákupem, s dovážkou oběda je
služba, kterou můžete dostat ihned. Umění
naslouchat a být na blízku není otázkou okamžiku, ale úkolem, na kterém musí dlouhodobě pracovat obě strany. Oblastní charita
Červený Kostelec provozuje velmi dlouho pečovatelskou službu také v Červeném Kostelci
a okolních obcích. Z její zkušenosti vím, že
se časem mohou vybudovat pěkná přátelství.
A tak Vám seniorům v Rudníku i pečovatelkám, které Vám budou sloužit, přeji, aby se to
podařilo i u Vás.
Přeji Vám klidné prožití zbývajících adventních dní, radostné vánoční svátky a pevné
zdraví v novém roce!
RNDr. Jan Mach, zástupce ředitele
Oblastní charity Červený Kostelec
pro ambulantní a terénní služby

Vypínání analogového vysílání Volby do obecního zastupitelstva
Vážený pane starosto, pane Malochu, jménem České televize
si Vám dovoluji připomenout
další postup při vypínání analogového zemského vysílání ČT.
Kroky připravované na přelom
prosince 2010 a ledna 2011 se
týkají také Vaší obce.
V pátek 31. prosince 2010
ukončí řádný provoz analogový
dokrývač ČT2 Rudník (45. kanál)
– reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového vysílače
malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou
lištou. Diváci musí sami ověřit,
zda-li přijímají daný signál, a to
podle kanálu naladěného v televizním přijímači.
Pokrytí digitálním zemským
vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi
čtyřmi programy ČT – v územní
oblasti Trutnov, kam Vaše obec
patří, zajišťují vysílače velkého
výkonu Liberec – Ještěd (43. kanál), Trutnov – Černá hora (40.
kanál) a Pardubice – Krásné (32.
kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/
kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti
zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České
republice je možné bezplatně
přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice
Astra 3A a také distribuci ČT HD
z družice Astra 3B (pozice 23,5°

východně, platformy CS Link
a SkyLink). Na družici Astra 3A
jsou nově k dispozici i regionální
mutace zpravodajských pořadů
České televize pro severní a jižní Moravu. Od listopadu jsou ve
zkušebním provozu vysílány tři
varianty programu ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání
České televize na satelitu začne
3. ledna 2011, od kdy budou
divákům v celé republice k dispozici ve vybraných časech tři
verze programu ČT24. Na něj
se přesunou prodloužené Události v regionech a přibudou také
nové Události v regionech Plus.
Více na stránkách internetového
speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání
a v tiskové zprávě Česká televize
na satelitu: nově i regionální vysílání pro Moravu .
Podrobnosti o nadcházejícím
vypínání analogového zemského vysílání České televize
k 31. 12. 2010 najdete v tiskové
zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70 analogových dokrývačů ČT2 .
Další informace o digitalizaci
České televize diváci získají ve
zpravodajství ČT, v teletextu ČT1
od strany 650, na www.digict.cz
i v Diváckém centru ČT – horká
linka digitalizace 261 13 74 74
(denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Předem děkuji za zprostředkování těchto informací obyvatelům
Vaší obce.
S přáním příjemného dne
Štěpán Janda, redaktor ČT

Poděkování
Děkuji OÚ za poskytnutí ﬁnanční částky 15 000Kč na vybavení kabinetu výchovné poradkyně novým nábytkem. Zároveň
děkuji panu Petru Nedvídkovi, který zajistil dopravu tohoto nábytku bez ﬁnančního nároku.
Vých. poradkyně ZŠ Rudník
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Usnesení z jednání rady obce
najdete v příloze tohoto vydání Rudnických novin

Volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily v termínu
15.–16. 10. 2010.
Počet
volených
členů
zastupitelstva
15

Okrsky

Počet
volebních
obvodů

celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1

4

4

100

1 720

886

51,51

886

12 265

Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5

Hlasy

název
"STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ"
DOMOV – Sdruž.
nezáv. kand.
Volba pro město
Sdruž. nezáv. kand.
Komunistická str.
Čech a Moravy

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

abs.

v%

Počet
kandidátů

2 021

16,48

15

12 265,00

16,47

2

3 418

27,87

15

12 265,00

27,86

5

3 158
2 534

25,75
20,66

15
15

12 265,00
12 265,00

25,74
20,66

4
3

1 134

9,25

15

12 265,00

9,24

1

Členové zastupitelstva:
Kandidátní listina
č.

1
1
2
2
2
2
2

název
"STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ"
"STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ"
DOMOV- Sdruž.
nezáv.kand.
DOMOV- Sdruž.
nezáv.kand.
DOMOV- Sdruž.
nezáv.kand.
DOMOV- Sdruž.
nezáv.kand.
DOMOV- Sdruž.
nezáv.kand.

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy
věk

Navrhující
strana

Politi.
přísl.

abs.

v%

Poř.
zvolení

6

Petříková Zdeňka

54

"STAN"

BEZPP

199

9,84

1

4

Štěp Jan

56

"STAN"

BEZPP

172

8,51

2

3

Vondrák Jiří

42

NK

BEZPP

312

9,12

1

2

Hájková Olga Mgr.

31

NK

BEZPP

299

8,74

2

5

Maloch Aleš Bc.

34

NK

BEZPP

291

8,51

3

1

Poláková Martina
Dis.

39

NK

BEZPP

272

7,95

4

4

Lhota Václav

30

NK

BEZPP

269

7,87

5

47

VPM

BEZPP

318

10,06

1

41

VPM

BEZPP

317

10,03

2

32

VPM

BEZPP

293

9,27

3

46

VPM

BEZPP

233

7,37

4

43
42

NK
NK

BEZPP
BEZPP

223
210

8,80
8,28

1
2

39

NK

BEZPP

209

8,24

3

79

KSČM

BEZPP

122

10,75

1

3

Volba pro město

10

3

Volba pro město

1

3

Volba pro město

4

3

Volba pro město

14

4
4

Sdruž.nezáv.kand.
Sdruž.nezáv.kand.

5
4

4

Sdruž.nezáv.kand.

2

5

Komunistická str.
Čech a Moravy

4

Jindra Václav
MVDr.
Šmahelová
Miroslava Ing.
Stuchlík Jiří Ing.
Moupicová
Miroslava
Toman Richard
Šedivý Jiří
Schwaningerová
Simona Mgr. Ph.D.
Šrajer Ladislav inž.

Zdroj: www.volby.cz

Nové vedení obce
Dne 11. 11. 2010 proběhlo ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva obce a následně 10. 12. 2010 první řádné jednání zastupitelstva obce, na kterém bylo zvoleno nové vedení obce:
Starosta: Bc. Aleš Maloch
Mistostarostka: Mgr. Simona Schwaningerová, Ph.D.
Členové rady: Mgr. Olga Hájková, Martina Poláková, DiS., Jiří Šedivý
Finanční výbor: Martina Poláková, DiS. – předsedkyně,
Zdena Petříková, Gabriela Machová
Kontrolní výbor: Ing. Jiří Stuchlík – předseda, Markéta Sládková,
Ing. Miroslava Šmahelová

Poděkování
V souvislosti s konanými volbami do obecního zastupitelstva bych
rád poděkoval řediteli ZŠ a MŠ Rudník - Mgr. Pavlu Petrželovi, majiteli
penzionu Heřman - p. Milanu Patáčovi a jednotce SDH Arnultovice za
umožnění zřízení volebních místností.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na volbách – zaměstnancům úřadu, zapisovatelkám a členům volebních komisí.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ
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Rozhovor s kronikářem
Snad každý člověk už někdy držel v ruce obecní či jinou kroniku,
ale jen málokdo ví, co má taková kronika obsahovat a jak se má
správně vést. Já jsem naši obecní kroniku viděl poprvé letos v únoru. Nikdy jsem se o historii nějak významně nezajímal, ale při vyprávění pana Stanislava Wajsara o tom, jak kroniku píše, můj zájem vzrostl. První kroky mě vedly do akademického slovníku a na
internet, kde jsem našel ty nejzákladnější informace o obecních
kronikách.
Akademický slovník cizích slov říká, že kronika je:
1. Zápis historických událostí v jejich časové posloupnosti bez snahy
a postižení hlubších příčinných souvislostí. V období raného a vrcholného feudalismu historický pramen, v českých zemích např. kronika Kosmova, Dalimilova, Václava Hájka z Libočan.
2. Pravidelný chronologický zápis událostí či pamětní kniha s takovými zápisy (rodinná, farní nebo obecní kronika).
3. Románová skladba zabírající časově rozlehlé období.
Kronika je jinak řečeno zapsaná paměť určitého místa. Jejím posláním
je uchování informací o současných dějích pro budoucí pokolení. Lidská
paměť je zrádná, protože to, o čem jsme si mysleli, že si budeme pamatovat, se po čase ztratí nebo zkomolí. Stále platí, že co je psáno, to je dáno.
V moderní době však mohou být informace zachyceny na zcela jiných nosičích, než je obyčejný papír. Z hlediska úředního se kroniky píší proto, že
tomu tak chce zákon z roku 1920. Je stále platný, i když prošel několika novelizacemi. A teď už pojďme k otázkám připraveným pro pana Wajsara..
Jak a kdy jste se stal kronikářem? Kteří kronikáři psali obecní
kroniku před vámi?
Kroniku obce Rudník píši od
ledna 1996. Starosta obce se
tehdy obrátil na učitelský sbor
základní školy a já, který jsem
měl k této činnosti určitý profesní vztah, jsem funkci kronikáře
obce přijal. Přede mnou (myšleno v letech 1947 až 1995) ji psali
tito kronikáři: Josef Kýnl, učitel,
1947–1952, Jan Opočenský, učitel, 1952–1982, Václav Krejcárek, technik, 1982–1993, Ludvík
Krejčí, úředník, 1994–1995. Každý z nich přispěl významnou měrou k zaznamenání historie obce.
Za 1. republiky psali obecní
kroniku (německy) učitelé Johan
Kuba, Karl Vőlpel a Karl Holub.
Díky panu Theodoru F. Müllerovi (rodák z Heřmanových Sejfů,
jehož rodina byla v roce 1945 odsunuta) máme určitou část „Holubových sešitů“ zachovánu. „Sešity“mně byly zdrojem při psaní
některých článků pro obecní kroniku, pro Rudnické noviny či časopis
Krkonoše. Za pomoc při překladu
německých textů velice děkuji paní
H. Hamáčkové z Terezína.
Z jakého roku je první zápis
v obecní kronice?
První zápis v česky psané obecní kronice je zřejmě z roku 1947.
Čeští kronikáři v našem okolí
měli bezprostředně po roce 1945
práci ztíženou, neboť vedle zapisování tehdejšího dění museli
pátrat po (i v) německých pramenech, aby zápisy v nově zaváděných kronikách doplnili alespoň
o přehledy dávných historických
4

událostí. Právě tak i v naší obci.
Dostal se mně do rukou opis německy psané kroniky z let 1924
až 1938. I tady lze tedy hovořit
o prvním zápisu do obecní kroniky, tehdy ovšem německy.
Našel jste ve starých kronikách
obce nějaké zajímavé zápisy?
Zajímavostí tam je plno. Těžko
vybrat. Tak například: K českým
pánům popraveným po porážce
českých stavů na Bílé hoře 1620
mohl patřit i Bernhard z Fünfkirchenu, vlastník Heřmanových
Sejfů. Vyznáním luterán byl i on
odsouzen k trestu smrti. Posléze
mu však trest změnili v dlouholetý
žalář. Roku 1710 se následně po
selských bouřích panstvím šířil
hladomor. Roku 1775 se selských
bouří na vlčickém panství, kam
patřila i naše obec, účastní na
2000 sedláků. Po „bramborové
válce“ Rakušanů s Prusy o dědictví bavorské navštívil v roce 1779
obec sám císař Josef II. Správcem
silberštejnského statku byl otec
českého malíře Julia Mařáka. Syn
sem za ním jezdíval z vídeňské
výtvarné akademie. Na dolním silberštejnském zámku v roce 1821
pobýval básník F.L.Čelakovský.
V krátké poznámce kronika uvádí,
že ještě v 18. století se za Švarcenberků (který z nich?) uplatňuje „právo první noci.“ Oběť prý
skončila svůj život skokem z okna
pivovaru.V roce 1832 řádila v obci
cholera. Nelze nepřipomenout
tzv. „berany“ (evangelíky), kteří
si v horní části obce po vydání tolerančního patentu staví kostelík
a otvírají evangelickou školu. Sem
patří jméno Čecha Jana Kadavé-

ho, prvního učitele na této škole
(1834 až 1839), posléze slovenského národního buditele, přítele
Jána Kollára. Jiná zajímavost. Zakladatel evropsky významné lnářské ﬁrmy Klugů J.A.Kluge začínal
jako faktor, jenž s koníkem zapřaženým do dvoukolového vozíku
objížděl domácí podhorské přadláky a tkalce, kupoval jejich zboží,
následně ho upravoval a výhodně
prodával a bohatl. Anebo stávka
dělníků za zvýšení mezd v terezínské chemičce v únoru 1930 trvající
dvanáct dní, ... atd., atd.
Jaké události vás v Rudníku,
po dobu co jste jeho kronikářem,
mile či nepříjemně překvapily?
Mezi ty milé (byť nešlo o překvapení) patřil např. zápis o odhalení
pamětní desky F. L. Čelakovskému v roce 1999, jichž se zúčastnila
i spisovatelka Marie Kubátová,
nebo zápis o oslavách v roce 2002
týkající se základní školy, o oslavách 650. výročí založení obce.
Příjemně se psalo i o rekonstrukci
dolního zámku, který dostal reprezentativní „kabát,“nebo o obnově
sousoší Kalvárie či Piety v Javorníku. Dobře se psalo i o úspěších
rudnického fotbalu v „dobách
krajského přeboru,“ o činnosti
nové TJ Ski Rudník, o iniciativě
arnultovických hasičů. Nelze vše
vyjmenovat. Nedobře se psalo
o požáru vily Marie v Lázních Fořtu. Nejsmutnějším zápisem, který
jsem kdy do kroniky učinil, byl
zápis týkající se letošního čtvrtého
ledna, tj. exploze expanzní nádrže

v AVON Automotive, při níž došlo
k destrukci části závodu a která si
vyžádala četná zranění osob i oběti na životech.
Práce kronikáře nebyla vaše
jediná aktivita v obci a pro obec,
jaké byly ty další?
V dobách předchozích byla nedílnou součástí učitelovy práce
téměř povinná mimoškolní činnost. V letech 1970 až 1985 jsem
byl knihovníkem místní lidové
knihovny (třikrát se stěhovala),
dva roky jsem vedl osvětovou besedu, snad si pamětníci vzpomenou na večery s operetním repertoárem profesionálních umělců,
ve škole jsem s dětmi připravoval
recitační pásma k různým výročím, účastnil se s dětmi literárních a recitačních soutěží (tři žáci
získali „pohádkový oříšek“ za
1. místo v literární soutěži „Jičín
– město pohádky“), organizoval
jsem výstavky dětských výtvarných prací atd. V roce 1996 byl
porotou vybrán můj návrh loga
Základní školy Rudník. Logo se
na úředních listnách, obálkách
či diplomech stále užívá. Od roku
1996 píšu obecní kroniku. Vedení
kroniky vyžaduje kromě vlastního
psaní i návštěvy archívů, hledání
v literatuře, překlady textů apod.
Podílel jsem se na organizování oslavných akcí zmiňovaných
v předchozí odpovědi, byl jsem
členem výboru TJ Ski Rudník.
K 650. výročí založení obce jsem
vydal za ﬁnanční podpory OÚ
publikaci „Rudník v čase stříbra,

Z Terezína
k pivovaru a zpět

← Mgr. Stanislav Wajsar listuje
současnou obecní kronikou.
→ Dne 7. 12. 2010 se stal prvním
čestným občanem obce Rudník.
↘ Vystavené exponáty vzbudily
velký zájem.

sceneriemi viděnými z okolních
kopců, (od Křížku, ze Sovího vrchu, z Červené výšiny, z bolkovských či arnultovických strání,
apod.), turistickými stezkami,
cyklostezkami, v zimě pak udržovanými běžeckými lyžařskými
stopami propojenými s krkonošskými okruhy. Zajímavé může
být pro turisty připomenutí existence naučných panelů, zajímavé
pro ně mohou být lázeňské budovy a minerální pramen v Lázních
Fořtu (potřeboval by však přitažlivější provedení), upravený
dolní zámek s označením „podkrkonošská Hluboká“, roubené
chalupy v Javorníku a na Bolkově, pěkně upravené rodinné
domky s hezkými zahrádkami,
kostelík sv. Václava, možná i zřícenina evangelického kostelíku,
sousoší Kalvárie, Piety, sv. Jana
Nepomuckého, náhrobní kámen
Hannibala z Valdštejna atd. V letáku by mohly být připomenuty
významnější budovy, sportovní
zařízení, v případě obnovení provozu koupaliště i to. Určitě by
v letáku neměla chybět propagace restauračních a ubytovacích
zařízení, těch má obec dostatečné množství a v dobré kvalitě,
neměla by chybět stručná informace o dostupnosti významných
památek či zařízení v okolních
obcích a městech. A neměl by
chybět právě onen leták či přitažlivě graﬁcky a obsahově provedená propagační brožura.

Trochu jsem pozměnil název výstavy, abych si nahrál na
krátké zamyšlení inspirované
skutečností a dneškem. Zamyšlení vyvolávající vzpomínky
a provokující srovnání. O podobných výstavách se totiž píše dost
svízelně. Proč popis dokumentů,
proč komentování fotograﬁí.
Podobné expozice se musí vidět.
Jsou instalovány hlavně pro oči,
ale zůstávám přesvědčený, že
také pro srdce a duši vnímavých
návštěvníků. Prohlédněte si pečlivě už jenom dobovou fotograﬁi,
kterou vybrali pořadatelé na pozvánku. Je na ní panorama malebné vesničky pod horami. Má
své dominanty jako kostel, komín
patřící nejspíše místní továrně
s velkými domy coby provozy, má
bílé fasády domů, má atmosféru
i přívětivost. Napovídá, že v ní
panuje (samozřejmě panoval)
řád, pořádek, myslí na lidi i na
budoucnost. A dnešek?
Nebýt kostela s hřbitůvkem,
penzionu s kempem, hotelu Arnika a desítky udržovaných chalup, tak dost hrůza. Silnice na
Bolkov jako tankodrom s dírami,
ze zdí chátrajících budov padá
omítka, střešní krytina i voda
z rozpadajících se okapů a svodů. Pan továrník Kluge i místní
pamětníci by se museli v hrobě
obrátit. Tohle všechno z auta
s jednotlivými detaily nevidíte,
chce to mít trochu času, jít pěšky
a dívat se pozorně kolem sebe.
Proto ten titulek. Cestu z Terezína k pivovaru můžete absolvovat po silnici. Uskakujte
před kamiony, uhýbejte pirátům
za volanty, pozor při jízdě na
kole, nechte doma kočárek. Radím – vezměte to kolem vyhlídky
U Křížku, od sídliště nad Terezínem nebo kolem školy. Z kopce
už vidíte výše popisované panorama s kostelem sv. Václava, který
vám zřetelně vymezuje směr. Ale
ouha. Informační mapa a zajímavý doprovodný text na panelu
(i s překladem do angličtiny) je
na úrovni, ale cesta pro pěší turisty (natož značená) neexistuje.
Lyžařské trasy ano, ale bez sněhu, běžek a fyzičky… Na půli trasy je farma s rozlehlými pozemky
a ohradníky vymezující pastviny.
Šel jsem tam tudy nejednou, nic
příjemného. Nakonec přece jenom narazíte na cestu, ta vás
přivede až na silnici. Hospůdka
U Petry je zadostiučiněním a cílem. Ale jste teprve v polovině výletu. Ještě zpět.
Při nejhorším si počkejte u pivovaru na autobus, směr pošta.

Rozhovor vedl Jiří Stuchlík

Václav Chadraba

Mgr. Stanislav Wajsar
→ Narozen 1942 v Úpici.
→ Od roku 1945 trvalé bydliště
v Trutnově.
→ Maturita na Jedenáctileté střední
škole v Trutnově.
→ Absolvent Pedagogické fakulty
v Hradci Králové.
→ V letech 1961 až 2006 učitelem
českého jazyka a dějepisu na Základní škole v Rudníku.
→ V letech 1964 až 2010 občanem
obce Rudník.
→ V letech 1970 až 1985 knihovníkem Místní lidové knihovny
v Rudníku.
→ 1996 až 2010 kronikářem obce
Rudník.
→ Od poloviny roku 2010 trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem.
→ Zájmy: historie, regionální historie, (členem Vlastivědného kroužku
historiků při Muzeu Podkrkonoší
v Trutnově), literatura, výtvarné
umění, turistika a cykloturistika,
běžky.

lnu hedvábí a pryže“, podílel jsem
se na vypracování Almanachu ZŠ
Rudník 1962 – 2002, sbíral jsem
podněty k fabulování místních
pověstí (eventuálně je překládal
z němčiny), uveřejňoval je v Rudnických novinách či v knížce
„Pověsti z Heřmanových Sejfů.“
Velice mě těší, že se mně podařilo
za ﬁnanční pomoci OÚ a ve spolupráci s Petrem Kutáčkem (graﬁcké ztvárnění) vytvořit a po obci
rozmístit deset naučných panelů
vypovídajících o její historii.
Jak pracuje dnešní kronikář?
Stále zapisuje perem dění do obrovsky tlusté knihy, nebo používá
i moderní techniku?
Kronikář může používat Internet, fotoaparáty, kameru,
zvukové nahrávky apod., jejichž
produkty pak ukládá do patřičného archivu. Někteří kronikáři
zaznamenávají události prostřednictvím internetové klávesnice,
kombinují záznam s fotograﬁemi, eventuálně s kresbami.
Otázku zde vyvolává trvanlivost
těchto záznamů. Většina kronikářů však (soudě podle výměny
zkušeností na okresních setkáváních) opravdu provádí záznamy
do „obrovsky tlusté knihy“, jen ty
kalamáře a pera vystřídaly např.
ﬁxy s označením Document. Tak
jsou psány i kroniky naší obce.
Lepení fotograﬁí nebo jiných materiálů do kronik není dovoleno.
(Fotodokumentace či novinové
výstřižky jsou vedeny v přílohách
na zvláštních listech.)

Co musejí udělat občané, aby
mohli nahlédnout do starých obecních kronik a kde jsou uschovány?
Nahlédnout do kronik či do podobné literatury nebo je studijně
využívat, mohou občané v archívech či v knihovnách muzeí.
Pro náš region je nejbližší Státní
okresní archív v Trutnově.
Co je na sepisování kronik nejnáročnější?
Záleží na přístupu kronikáře.
Náročné např. na čas je shromažďování materiálů z různých archívů, od spolků, sdružení, institucí,
ﬁrem apod., někdy pak i jejich jazyková a stylistická úprava, eventuálně jejich překlad.
Jaký byl váš poslední zápis do
obecní kroniky?
Vyjadřuje přesvědčení, že kronikářské texty mé nástupkyně
budou rozmanité a zajímavé a že
příštím generacím přinesou převážně pozitivní svědectví o minulosti obce.
Závěrem. Čím může být podle
vašeho názoru naše obec zajímavá pro své okolí, co by o ní nemělo
chybět v propagačním letáku?
Nelze odpovědět jednoznačně.
Záleží na cíli propagace. Vezmuli to z turistického hlediska, pak
obec může být přitažlivá svou
polohou pod mohutnou rozsochou Černé hory, blízkostí krkonošských hor, dostupností nedalekých horských středisek v létě
i v zimě, nádhernými přírodními
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SDH Avon Rudník
Činnost kroužku ml. hasičů
Kroužek mladých hasičů je činný v naší obci již 10 let. V současné době má SDH Avon 28 členů,
z toho 12 dospělých a 16 dětí.
Od roku 2009 máme v kroužku
i děvčata. V letošním roce jsou
dobrovolní hasiči nejsilnější organizací. V celorepublikovém
měřítku mají 341808 členů,
z toho je 45 tisíc dětí. V okrese
Trutnov je evidováno 399 mladých hasičů a 3183 dospělých.
V zimním období chodíme do
tělocvičny ZŠ, kde trénujeme vázání uzlů, motání hadic, zdravovědu, topograﬁcké značky a hrajeme různé hry.
V letním období se scházíme na
cvičišti u Avonu, kde nacvičujeme
požární útok, štafetu dvojic, střelbu ze vzduchovky, požární útok
CTIF (mezinárodní pravidla), štafetu 4 x 60 m a štafetu CTIF.
Díky rozmanitosti disciplín
nám schůzky rychle ubíhají.
Letos jsme se zúčastnili několika soutěží a některé jsme i organizovali. Tak například 27. února
2010 uspořádali vedoucí (p. Čech
a p. Pour) v tělocvičně ZŠ okrskovou uzlovku. Soutěže se zúčastnily čtyři kolektivy dětí. Dne
27. 3. 2010 jela část dětí na výlet
– Pochod Českým rájem. Vlivem
deštivého počasí vedoucí navrhl
náhradní program – návštěvu
muzea ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Cestou zpět jsme

navštívili krytý bazén v Jičíně.
Vedoucí p. Pour vezl dva nejlepší
členy do Radvanic na soutěž ve
vázání uzlů. Pak je též vzal do bazénu v Jičíně. Děti si užily spoustu
legrace na tobogánu, divoké řece
a dalších atrakcích.
V sobotu 22. května se na cvičišti u Avonu konala okrsková
soutěž v požárním útoku pro
dospělé i děti. Tuto soutěž jsme
pořádali s SDH Arnultovice. Děti
soutěžily i v jiných disciplínách.
V sobotu 26. června jsme se
zúčastnili závodů v Dolní Kalné.
Naše družstvo vybojovalo 3. místo z deseti kolektivů. Po soutěži
děti předvedly ukázku požárního
útoku na hřišti v Rudníku, kde se
konal AVON CUP. Večer si děti
na cvičišti opekly špekáčky, a tím
jsme ukončili školní rok.
Začátkem srpna proběhlo víkendové kempování na cvičišti.
Počasí nám však nepřálo, déšť
nebral konce. Děti spaly v buňce,
protože stany stály ve vodě. I když
jsme akci ukončili dříve, o veselé
zážitky nebyla nouze.
Zkraje září jsme se zúčastnili
soutěže O Štít města Hostinného.
Tentokrát jsme medaili nezískali.
V sobotu 11. září jsme odjeli
do Olešnice na Memoriál Josefa
Ludvíka. Mladší děti vybojovaly
1. místo. Kromě medailí a diplomu
si přivezly i dort ve tvaru krtečka.
Družstvo starších se umístilo na 2.
místě, takže radost byla obrovská.

V sobotu 18. září se konalo v Hřibojedech okresní kolo ZPV (branný
závod). Děti soutěžily v obou kategoriích. Koncem září bylo dokončeno zastřešení nad buňkou u Avonu.
Dne 1. listopadu jsme s dětmi navštívili aquapark v Jičíně.
Pan Pour ukončil v dubnu
činnost v kroužku. Touto cestou
bychom mu chtěli moc poděkovat za dlouholetou spolupráci.
Obětoval spoustu svého volného
času i prostředků, aby kroužek
dobře fungoval. Tímto děkujeme
i všem sponzorům, především ﬁrmě Avon Automotive a. s. a obci
Rudník, bez nichž by kroužek nemohl existovat. Též pomáhají někteří rodiče dětí se zajištěním dopravy, prací apod. Děkujeme také

Čech Oldřich – vedoucí MH
a člen rady mládeže
okresu Trutnov

Závěry vyšetřování lednového
výbuchu v Avon Automotive a. s.
Závěry z policejního vyšetřování výbuchu dne 4. 1. 2010 ve
ﬁrmě Avon Automotive a. s.,
Rudník
Průběh vyšetřování
Na vyšetření výbuchu se podílel široký tým specialistů z různých oborů kriminalistiky.
Odvětví analýza dat a zkoumání nosičů dat zjistila analýzou dat
z počítačů Avon Automotive, že
data (zejména tlak a hladina vody
v akumulátoru) těsně před explozí byla ve stanovených limitech,
tedy nic na možnou explozi neukazovalo.
Odvětví chemie vyloučilo teorii
úmyslného způsobení výbuchu.
Odvětví defektoskopie , metalograﬁe a technické diagnostiky
stanovilo , že příčinou destrukce
tlakové nádoby byl vnitřní přetlak , který překročil maximální
provozní hodnoty. Nebyla ale
zjištěna žádná závada na nádobě či ostatních zkoumaných
součástech akumulátorové soustavy, která by měla podstatný
vliv na vznik exploze. Na základě odborných výpočtů a analýz
stanovilo destrukční tlak nádoby
v rozmezí 56–69 bar a vyloučilo
roztržení tělesa nádoby únavou
materiálu.
Hypotézy vzniku vnitřního
přetlaku
Znalci se na závěr shodli, že
destrukční tlak (56–69 bar)
mohl být způsoben dvěma mechanismy, z nichž ani jeden není
možno na základě zjištěných skutečností jednoznačně potvrdit či
vyvrátit.
Hypotéza 1 je založena na selhání odvaděčů kondenzátu a tím
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za ﬁnanční podporu panu Jiřímu
Stuchlíkovi. Dále Základní škole
v Rudníku, která nám zapůjčuje
tělocvičnu. Firma Avon automotive, a. s. uvolnila místnost pro
uskladnění hadic, nářadí a sportovních potřeb. Obec přispěla
v roce 2009 na zakoupení staršího vozidla Ford Tranzit, který má
9 míst a prostor na technické prostředky. Byla provedena oprava
brzd a výfuku a průběžně se provádí svépomocí oprava karoserie.
O činnosti kroužku také informujeme na webových stránkách
www.hasiciavon.estranky.cz

k úplnému zavodnění havarované nádoby při nulovém odběru
páry. Výpočtem byla zjištěna
potencionální možnost dosažení
vnitřního přetlaku 56–69 bar.
Hypotéza 2 předpokládá vznik
fyzikálního jevu označovaného
zkratkou BLEVE (výbuch expandujících par vroucí kapaliny),
při kterém dochází ke kompletní
destrukci tlakové nádoby a vzniku tlakové vlny. Jedná se o velice
komplikovaný děj (vznik během
pár sekund) , při kterém je možné dosažení vnitřního přetlaku
56–69 bar.
Usnesení policie ČR
Hypotézy 1 + 2 nebyly potvrzeny ani vyvráceny a vrchní komisař se při hodnocení důkazní
situace více přiklání k hypotéze 2
(fyzikální jev BLEVE), neboť byl
podporován více důkazy provedenými při vyšetřování. V tomto
případě by pravděpodobně neměla další bezpečnostní výstroj
akumulátorů vliv na zabránění
exploze. Z tohoto důvodu postupoval vrchní komisař dle popsaného v usnesení níže :
Nebylo zjištěno zaviněné jednání konkrétní osoby, která by
svojí činností či nečinností způsobila obecné ohrožení z nedbalosti
dle paragrafu 273 odst.1,3 písma
trestního zákoníku. A vzhledem
k tomu nelze postupovat jinak,
než ve smyslu ustanovení paragrafu 159a/1 trestního řádu, tedy
odložením věci , že nejde o podezření z trestného činu a není na
místě věc vyřídit jinak.
Za Avon Automotive
dle usnesení policie ČR zpracoval
Richard Toman

Obnovený hřbitov
a (staro)nová zvonice na Bolkově
Díky letošní iniciativě občanského sdružení Přátelé Bolkova
je bolkovské údolí zase o něco
krásnější.
Po jarním úklidu hřbitova u bývalého evangelického kostela,
kterého se někteří z Vás zúčastnili (viz RN léto 2010), proběhly na podzim vlastní kamenické
práce při obnově rozvalených
náhrobních kamenů (provádělo
Kamenictví Novotný z Čermné).
Nejprve byla torza náhrobníků
vyzvednuta, poté pod nimi vyhloubeny a vybetonovány základy a na ně vršeny a lepeny jednotlivé díly, pokud byly nalezeny. Po
sestavení a stabilizaci náhrobníků došlo k jejich omytí a vyspárování spojů. Celkem bylo vztyčeno
26 náhrobních kamenů, některé
torzovitě, některé kompletně
(včetně znovu sestavení jedné
hrobky)! Hřbitov se doslova
rozsvítil a stal se přívětivým
místem, ačkoli k důstojnosti má
celý areál, bohužel, ještě daleko.
50.000 Kč na renovaci náhrobníků získalo sdružení od Nadace
VIA, 30.000 Kč přispěla na úklid
hřbitova a kamenické práce obec
Rudník a 4.000 Kč darovali němečtí krajané při své červnové
návštěvě Bolkova.
Asi o dva kilometry výše se
zrodila další dobrovolnická iniciativa. Nejmladší členové sdružení v čele s Tomášem Kurečkou
nás starší v zimě 2010 notně
překvapili, když přišli s vlastním
nápadem, jak se zapojit do dění
a pomoci zaﬁnancovat „radůstku“, na kterou jsme se chystali
do budoucna, totiž stavbu repliky
dřevěné zvoničky, která na Bolkově stávala od r. 1932 a po níž
zbyly dodnes základy a dobové
fotograﬁe. Napojili se na nadaci
„Make a Connection – Připoj se“
NOKIA, která podporuje aktivity
mladých od 16 – 24let směrem

Kouří se z komína...

k týmovému snažení. Sami vypracovali projekt a skutečně se
jim podařilo, s několikerým tvrdošíjným přepracováním, získat
grant ve výši 30.000 Kč, což bylo
k jejich věku a nulovým předchozím zkušenostem naprosto
úžasné. Nás starší pohltila vlna
optimismu a radosti vůči mladým, kterým prostředí Bolkova
a jeho historie něco říká a burcuje je k testovaní svých schopností
i odvaze. Bylo by naprosto úžasné, kdyby další podobné aktivity
byly tímto úspěchem i mezi míst-

ní omladinou vyprovokovány.
Držme jim palce.
V červnu byly započaty práce
na obnažení a sanaci původního betonového fundamentu
a 30.10. za velké účasti chalupářů, místních a tesaře p. Čurdy
z Vrchlabí se podařilo konstrukci
zvonice vztyčit a 13.11. zabetonovat vrchní korunu zachycení.
Vzhledem k nástupu zimy bude
horní pobití šindelem a usazení
zvonu součastně s nátěrem provedeno na jaře 2011. V té době
také budeme iniciovat veřejnou
sbírku napříč obcí pro závěrečné doﬁnancování akce včetně

pořízení zvonu. Touto cestou
prosíme všechny, kdo by mohli
podat jakoukoliv zprávu o zmizení zvonu původního, aby nám
ji poskytli. Najít původní zvon
by bylo krásným až pohádkovým
koncem celého snažení.
Děkujeme ještě jednou všem,
kteří jakkoli přispěli k obnově
hřbitova i vztyčení zvonice.
Více fotograﬁí z obou akcí lze
shlédnout na http://bolkov.rajce.
idnes.cz a http://argab.rajce.net/
zvonice_vztyceni_redukovane .
Za o.s. Přátelé Bolkova
Olga Hájková a Lubomír Jíra

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych jako předsedkyně kulturní komise obce, poděkovala za uspořádání dvou velmi vydařených akcí, které proběhly začátkem prosince. Obě představovaly náročnou přípravu, která, jak ukázala
vysoká návštěvnost a kladné ohlasy zúčastněných, stála za to. V prvním
případě mám na mysli výstavu z dějin obce spojenou s vernisáží, při které bylo uděleno čestné občanství váženému panu učiteli a kronikáři obce
Mgr. Wajsarovi. Zde poděkování patří především Jiřímu Jiráskovi, Jiřímu Stuchlíkovi, Petrovi Kutáčkovi, Janě Stuchlíkové, Jiřímu Pospíšilovi a dalším pracovníkům obecního úřadu. Ve druhém případě děkuji
za mikulášskou zábavu pro malé i velké spojenou s rozsvícením vánočního stromu, a to opět Jiřímu Jiráskovi a pracovníkům kulturní
komise obce a obecního úřadu, dětem pod vedením paní učitelky
Lenky Kollárové, Jiřímu Taclíkovi, Aleši Bucharovi, Lukáši Zvárovi, Daně Malochové, Jiřímu Svobodovi…, zkrátka všem, kteří
jakkoli přidali ruku k dílu!
Olga Hájková
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Nevím, jestli k tomu „má milá
vzpomíná“ – jak stojí v té známé
lidové písni, ale z komínů se teď
v Rudníku (a nejen tam) skutečně kouří. A to už někdy od října
či listopadu, přestože počasí zatím zase tak moc nezlobilo a ještě
15. listopadu rozkvetly na louce
za chalupou pampelišky. V domcích se spaluje hlavně dřevo, které
je různě naskládáno po zahradě
i kolem stěn bytovek a je výsledkem
aktivit a práce většinou od léta.
Ti movitější si objednávali dříví
na topení už nařezané, naštípané
a s dovozem od nejrůznějších ﬁrem
v okolí, ti vybavení technikou sváželi otop na valnících za traktůrky,
na přívěsech za osobními auty,
v malém se vozilo dřevo na dvoukolácích, kolečkách, na nosičích kol,
klestí na zádech v batohu či v tašce. Pak spustily koncerty motorové
pily, štípačky, cirkulárky, sekery.
Jako bychom se vrátili o roky
nazpátek. Není divu, natož snad
ostuda dotyčných. V čase všeobecného a opakovaně vyhlašovaného
utahování opasků si z nás energetické giganty typu ČEZ „utahují“
a licitují s cenami pro domácnosti
i velkoodběratele směrem vzhůru,
že je musí krotit až vláda. Statistiky uvádějí, že množství prodaného
uhlí dosáhlo maxima v roce 2006,
pak jsme začali sázet na ekologičtější plyn nebo jiné zdroje, ale
dlouho nám to nevydrželo. Letošní
rok 2010 překonal všechny rekordy. Výsledek je zřejmý – a citelný.
A nejen pro Rudník. Od božího
rána komíny kouří a kouř zahaluje údolí málo vonícím mlhavým
oparem, smrdí Krakonošovi pod
nosem. Nejde mu to vůbec pod
vousy, ale neví si rady. Na Trautenberka si dovedl posvítit, ale
v tomhle případě jen bezmocně
bafá z fajfky.
Soused čoudí sousedovi a i když
se vám to nelíbí, moc s tím nenaděláte. Stíhat se dají ještě tak hříšníci, kteří vedle dřeva či uhlí spalují
veškerý nepořádek z půd, sklepů
i okolí domů – nejhorší jsou plasty, pneumatiky aj. Jak stálo v nejmenovaném televizním pořadu,
nechoďte se stížnostmi na obecní
úřad nebo přímo za starostou –
nemají pravomoci a vy nemáte
důkazy, protože chytat kouř do
láhve jako džina se zrovna nenosí.
Domů – ke kamnům či kotlům –
vás majitel nemusí pustit, tak jaké
máte argumenty… Zacpěte si nos,
zavřete oči, okna i dveře.
Mnohé navíc nasvědčuje tomu,
že se situace hned tak nezlepší,
spíše naopak. Jediným receptem je
vzájemná ohleduplnost, v horším
případě se obrňte trpělivostí a čekejte na jaro.
(aba)
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SALON
Čas vánoční, čas betlémů, betlémů papírových, skleněných,
marcipánových, z lipového
dřeva řezaných, betlémů z kukuřičného šustí a bůhví ještě
jakých, ale jistě vždy krásných,
dotvářejících hřejivou atmosféru Vánoc. Psal jsem o nich v několika předchozích vánočních
číslech Rudnických novin. Dnes
bych vás rád pozval do „Betléma“ velkého, kamenného.
Navštivme úchvatný umělecký
skvost, jenž se svým významem
pod patronací UNESCO řadí
vedle Pompejí pod Vesuvem či
skalního města Petra v Jordánsku. Nachází se v strmých stráních a hlubokých roklích uprostřed Nového lesa mezi Kuksem
a Dvorem Králové nad Labem.
Odpočiňte si od vánočního shonu
a při dobré kávě či sklence lahodného vína se vydejme do míst,
které máme téměř za humny.
Vím, mnozí z vás je znáte, byli
jste tu třeba i několikrát, jiným
připomene šťastné chvíle milé
procházky zákoutími kamenné
krásy díla barokního mistra. Někteří však vůbec netuší, jakou
uměleckou výpověď pozdního
baroka si doposud nechali ujít.
Proč se tedy do oněch míst nevrátit, proč je nenavštívit, zvláště pak
nyní v čase adventním. Byť dnes
jen virtuálně.
Vystoupáme blátivou lesní
stezkou vedoucí z Kuksu na spoře zasněžený svah Nového lesa.
Jsou po něm roztroušeny kamenné fragmenty, zbytky fontán, kterých tu prý bývalo sedm pod sebou, jedna z druhé přebírala vodu
v kaskádách přetékající. O něco
níže při úzké pěšině spatříme
zvlášť originálně řešenou fontánu, zdobenou sochami kdysi
krásnými. Vlevo na okraji bazénu
sedí mužská postava, spíše její
bezhlavé torzo, a před ní na zadních nohách pes, nahnutý přes
okraj fontány dychtivě hltající
vodu. Vpravo pak ženská postava, do bazénu nachýlená, rovněž
bez hlavy a levé paže, nabírá vodu
nádobou v bazénu pohozenou.
Biblický to výjev zobrazující rozmluvu Krista se Samaritánkou
u studně Jákobovy.
Mlhavé údolí se s přibývajícími
hodinami jasní, opona kamenného divadla se zvedá. Po několika
krocích staneme v úžasu před
ohromující skalní stěnou. Její
plochy jsou pokryty reliefy biblických výjevů, představujících
Narození Páně. Ocitáme se v místech unikátního sochařského díla
zvaného „Betlém“. Bylo vytvořeno v letech 1723 až 1731 slavným českým barokním sochařem
Matyášem Bernardem Braunem
na zakázku uměnímilovného hra8

Aplaus pro Matyáše
běte Františka Antonína Šporka, majitele zámeckého areálu
v Kuksu, zahrnujícího tehdy kromě zámku i poměrně honosnou
budovu lázní.
Na zasněženém „jevišti“
uprostřed skalní stěny vytesána
a z balvanů sklenuta je prostorná
sluj, z jejíhož levého rohu kdys
vyvěral pramen čisté vody. Vpra-

za nimi přichází dlouhý průvod
Tří králů s veškerým komonstvem, s koňmi a velbloudy, blíží
se i skupina řemeslníků, nesoucí
dary Jezulátku. Kamenná krása!
Braun přišel z Tyrol do téhle
šumné končiny, objevil kámen,
jehož povrch rozezpíval. Kamenní herci zpívají! A spojíme – li si
onu scenérii s velebností libých

↑ Deatil ústředního motivu Braunova Betléma Narození Páně. Na
hořením snímku je současný stav v Novém lese, dole poněkud rozšířený
záběr stejného místa, jak je vytvořil ve svém betlému pan Leoš Pryšinger.
Foto Jan Schwarz.
vo od ní upoutá úchvatná scenérie Vidění sv. Huberta. Jde o první
plastiku v Novém lese, zadanou
Braunovi hrabětem Šporkem.
On sám byl zakladatelem loveckého Řádu svatého Huberta, pro
nějž stanovil přesná pravidla. Na
stěně ustupující vlevo od sluje se
před svatou Rodinou pokorně
sklánějí pastýři se stádem oveček,

tónů Rybovy České mše vánoční
či s úryvky Bachových varhanních skladeb, je iluze betlémské scény dokonalá. Velkolepá
hra, hodná titána! Škoda jen, že
mnozí z „herců“ se záhy dočkali předčasné derniéry. Zub času
a hlavně nenechavá ruka vandalů
vykonaly své. „Kamenní herci“
zmizeli beze stopy. Zmizel i veliký

anděl Gloria s andělíčky, původně stojící na sloupu před jeskyní,
který klenbu sloje s výjevem svaté
Rodiny podpíral. Zmizely i další
sochy. Podle Braunova účtu, vystaveného mecenáši Šporkovi,
jich bylo více jak pětadvacet.
O několik kroků v popředí „jeviště,“ tak řečeno pod forbínou,
upoutá ležící postava sv. Maří
Magdaleny. Patří k vrcholným
dílům Matyáše Brauna. Odhrňme trochu sněhu ze skvostné hlavy, která spočívá na kamenném
pařezu. Výraz její tváře skrývá
cosi tajemného, zvláštního, snad
empatii autora v osud světice.
Odstraňme sníh i z jejích nohou.
Dobře je vidět, jak kola povozů,
vozících kameny z lomu, doslova nohy vymazala. Následek to
příkazu císaře Josefa II. lámat
v okolí Betléma pískovcové kvádry na stavbu vojenské pevnosti
v nedalekém Josefově. Zkáza kamenné krásy má počátek právě
v konci 18. století. V dalších stoletích, dnešní nevyjímajíc, ubližuje
dílu vedle rozmarů přírody lidská
hamižnost, neznalost umělecké
hodnoty, neodbornost a hlavně
pak bezuzdé vandalství. Navíc
i chamtivost po zlatě. Málokdo ví,
že plastiky byly polychromovány
(zdobené barvami) a částečně pokryty plátkovým zlatem. Jejich seškrabáváním se povrch pískovce
odkrýval povětrnostním vlivům.
Zničena je i socha sv. Jeronýma na poušti, zničena je velká
ležící postava pastýře (zřejmě
sv. Jana Křtitele). Chybí hlava.
Kamenné zbytky obou plastik
žalují. Vandalové obrátili v niveč
znamenité dílo, stvořené mistry
Braunovy dílny. Zničili i obraz
Petra Brandla „Útěk sv. Rodiny
do Egypta“umístěný kdys na mohutném balvanu na konci lesa.
Shlédnuté „představení“ má
přece jen radostnější závěr. Dvě
plastiky potkal šťastnější osud.
Socha poustevníka Onufria i z otvoru níže položené sloje se nořící
postava poustevníka Garina zůstaly poměrně zachovalé. Právě
gigantická postava Juana Garina, sochaná bravurní technikou
tolik podobnou nevšední virtuositě houslového hráče, vyniká
nad ostatní. Ruce umělce ovládly
majzlík a kladívko s takovou dokonalostí jako virtuos své housle
a smyčec. Ve českém baroku má
tahle socha málo sobě rovných.
Pozdní odpoledne. Opona
kamenného divadla padá. Představení končí. Znamenité torzo
umělecké činnosti Matyáše Bernarda Brauna a jeho pomocníků
si zaslouží aplaus. O Vánocích
a kdykoli. Co říkáte?
Tak šťastné a veselé ...
Stanislav Wajsar

Jaké počasí
bylo na sklonku
předchozího roku?

Třídící linka je velký pomocník
Třídíte odpad, pravidelně plníte
modrý, žlutý či zelený kontejner? Kontejnery s oranžovým
označením využíváte pro třídění nápojových kartonů? Co se
ale s vytříděným odpadem děje
poté, co jsou kontejnery vysypány do svozového vozu? Začíná
jeho cesta k recyklaci – tedy
opětovnému využití surovin
pro výrobu nových výrobků. Na
začátku procesu recyklace stojí
dotřiďovací linka.
Umíte si vlastně představit, jak
vypadá? Velké skladovací haly,
několik dopravníků, samotná linka s obsluhou a několik lisů na výrobu balíků. Na třídící lince je pás,
na který se vysype vámi vytříděný
odpad z barevných kontejnerů,
a pracovníci ho dotřiďují podle
druhů materiálů, ze kterých jsou
vyrobeny. Každý druh má totiž
odlišnou technologii zpracování
a možnosti využití. Nečistoty a jinak nevyužitelné odpady se buď
využijí k výrobě tepla či energie
nebo se uloží na skládku. Vytříděné odpady, ze kterých se na třídící
lince stala druhotná surovina, se
slisují do balíků a míří do skladu
a odtud ke zpracovateli.
Papírové odpady se na lince
třídí na jednotlivé druhy. Jinak se
zpracovává například novinový
papír, jinak časopisy nebo kartonové krabice. Roztříděný papír se
lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na
výrobu nového papíru. Vyrábí se
z něj například novinový a kancelářský papír, sešity nebo lepenkové krabice. Méně kvalitní papír se
využívá pro výrobu izolací, obalů
na vajíčka nebo toaletní papír.

Podobně jako papír se mohou
zpracovávat i nápojové kartony.
Protože papír tvoří většinu tohoto
obalu, z třídící linky míří nápojový karton většinou do papírny.
Druhou možností je, že se nápojové kartony rozdrtí a potom lisují do desek. Ty se potom využívají
jako podobně jak sádrokartonové
desky na stavbách. V současnosti
se za použití takových desek staví
i rodinné domy.
Ze skleněného odpadu je potřeba nejprve odstranit kovy, keramiku i porcelán. Nesmí se totiž
dostat do pece. Důkladně se odděluje barevné sklo od čirého. Potom skleněné střepy putují na speciální automatickou linku řízenou
počítačem. Odtamtud se sklo odváží ke zpracování do skláren, kde
se rozdrtí a přidá do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto
vyrábí lahve na nápoje a některé
potraviny. Vytříděné sklo se také
využívá při výrobě tepelně izolačních materiálů, jako jsou skelná
vata nebo pěnové sklo.
Není plast jako plast. Na třídící
lince se musí oddělit PET láhve
podle barev, fólie a sáčky, pěnový
polystyren a ostatní plasty, jako
jsou obaly od kosmetiky, kečupů,
apod. Ty mají samostatné speciální zpracování. Z PET lahví se
vyrábí vlákna, která se používají
jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků
a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních tepelně izolačních
cihel. Z ostatních tzv. směsných
plastů vznikají například odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba
nebo protihlukové stěny u dálnic.

„V Královéhradeckém kraji máme 11 688 kontejnerů na
tříděný odpad. Pro úpravu vytříděných odpadů samozřejmě
nechybí ani třídící linky. Dotřídění a zpracování odpadů ale komplikují nezodpovědní lidé, kteří
do kontejnerů na tříděný odpad
vyhazují odpady, které tam nepatří,“ řekl Tomáš Pešek, regionální
manažer společnosti EKO-KOM,
která se podílí zejména na ﬁnancování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím
obalového odpadu.
„Třídění odpadů je nezbytné,
nechceme-li se nechat vlastními
odpadky zavalit anebo nadělit
našim potomkům nepěkné dědictví. V našem kraji jsou pro
občany k dispozici kontejnery na
papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Snažíme se o ekologickou
likvidaci odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie. K tomu
samozřejmě patří i využití třídících linek,“ doplnil Jan Tippner,
radní Královéhradeckého kraje
zodpovědný za oblast životního
prostředí a zemědělství.
Další informace o třídění
najdete na www.cistykraj.cz
a www.jaktridit.cz.
Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail:
pesek@ekokom.cz

Svatý Martin (11. 11.) již tradičně na bílém koni nepřijel.
První sníh se objevil o pět dní
později, ale během dvou dnů byl
pryč. Mikuláš naděloval dárky
v zablácených válenkách, čert
se v huňatém kožichu potil, až
se mu z rohů kouřilo, anděl ve
své lehké košilce přece jen tolik
neprochladl. Teploměr totiž
ukazoval + 5° C. Sníh napadl
až 12. prosince, spíše zem pocukroval, a o vánočních svátcích téměř zmizel. Na Nový rok
bylo zataženo, deštivo, teplota
na nule. Sněhová peřina pokryla krajinu vydatně až koncem
ledna. Napadlo 40 cm sněhu,
záhy mrzlo až praštělo. V Terezíně mínus osmnáct! Únor
bílý sílil pole a působil radost
lyžařům, zvláště pak milovníkům stop běžeckého ráje pod
Černou horou TJ-Ski Rudník.
SW

Listopad

Napsala Ludmila Trenklerová
Když ze stromů listí spadne,
Na každého smutek padne.
Ať je starý nebo mlád,
Listopad nemá nikdo rád.
Smutným svátkem začínáme.
Na dušičky vzpomínáme.
Na ty, kteří s námi žili,
Ty, kteří nás opustili.
Světélko jim rozsvítíme,
Jen v dobrém na ně vzpomínejme.
Den se krátí, noc se prodlužuje,
Šedá mlha krajinu zahaluje.

SUDOKU

Nevidíš sluníčka, ani červánku,
Venku je celý den šero,
Jako když svítíš z kahánku.
Smutná je celá krajina,
S nadějí čekáme na sv. Martina,
Že na bílém koni přijede,
Na bílo krajinu oblékne.
Sv. Martin se však někdy opozdí,
Jede nejdříve na vyšší hory.
Nám pošle aspoň tuhý mraz,
Aby nám stříbrným jíním
obalil lesy strán.
Někdy ještě ani na sv. Kateřinu,
Nemáme na zemi bílou peřinu.
Teprve až sv. Mikuláš
Rozprostře po zemi svůj
sněhobílý plášť.
Dětem dobroty nadělí,
Radují se všichni, že se zrovna
chumelí.
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Malé ohlédnutí za kopanou – sezona 2010–2011
Úvodem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří nás v této
sezoně ﬁnančně podpořili. Jsou to:
Avon Automotive Rudník, Obecní úřad Rudník, Pivovar Trutnov,
klempířství Josef Rudolf, prodejna železářství Folberger, soukromí podnikatelé Jan Vaněk, Luděk
Jebavý, Milan Matěna. Dále FFF
Krejčí, pila Michal Ródr, Kovošrot
ABA–AZA s. r. o., Autodoprava
Petr Nedvídek, Gastro Jirka Jirků,
Bican Hostinné. Děkujeme rovněž řediteli ZŠ p. Petrželovi, který
nám umožňuje trénovat v tělocvičně přes zimní období.
Poděkování si zaslouží i trenéři.
Jejich práce je časově náročná –

dvakrát v týdnu tréninky, sobota
nebo neděle zápasy.
Co se týká I. A mužstva, tak
umístění v tabulce KP nic, moc.
Tím, nechci říci, že se nesnažilo.
První poločasy, vždy hrají na jedničku! Druhá půlka zápasu je však uplný opak. Zápas, který v první půli
vyhráváme o dva nebo o tři góly,
klidně prohrajeme. A to, o něčem
svědčí! Myslím, že bychom neměli
podceňovat tréninky.
Umístění v tabulce – 11 místo,
16 bodů, skóre 20:24. Od lepšího
umístění nás dělí pouze 4 body.
To není zase tak špatné. Věřím, že
zimní soustředění a tréninky přinesou velké vylepšení do jarní sezóny.

O toto se jistě postarají nejen
hráči, ale i trenér Milan Matěna
a vedoucí mužstva a zdravotník
Mirek Housa.
Velmi dobře si vedl dorost, kde
v KS obsadil 6 místo s 20 body,
skóre 30:21. Někteří dorostenci to měli o to horší, že v jednom
dnu odehráli i dva zápasy a tím
pomohli I. A. mužstvu. Trénují
vydatně a účelně. Někteří by však
měli zlepšit účast. Trenéři jsou
Zbyněk Kasnar a Tomáš Hájíček.
Starší žáci se pod vedením trenérů Pavla Gašpara a Jaroslava Čápa
umístili na 1. místě v OP. Získali 33
bodů, skóre 51:8. Bez porážky prošli celou soutěží. Gratulujeme!

Výzva odd. kopané:
Uvolnilo se placené místo
hospodáře na hřišti.
Zájemci se mohou hlásit
na tel. 775 028 552,
kde dostanou potřebné
informace.
Náš nejmladší oddíl tvoří žáci,
kteří se dali dohromady letos.
V trénincích dělají pěkné pokroky
– jak v pohybu, tak držení míče.
Tréninky mají 2x týdně, zajímavé a účelné. Uvažují, že příští rok
si zahrají první přátelské utkání,
o které se postarají trenéři Richard Diviš a Tomáš Trenkler.
VladimírSrna

TABULKA – starší žáci.
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

51: 8

33

(12)

2

2 53: 13

29

(11)

9

0

3 68: 30

27

(9)

12

6

1

5 62: 40

19

(4)

12

5

4

3 44: 27

19

(-2)

Poříčí

12

5

1

6 26: 35

16

(-2)

7.

Vítězná

12

3

1

8 23: 37

10

(-8)

8.

Volanov

12

1

1

10 17: 52

4

(-14)

9.

Radvanice

12

0

1

11 3:105

1

(-17)

1.

Rudník

13

10

3

0

2.

Žacléř

13

9

3.

B. Třemešná

12

4.

Lánov

5.

Mostek

6.

TABULKA – I. B třída - muži
Rk.

Skóre

Body

(Prav)

1.

Tým
Chlumec n. C.

Záp
14

12

+

0
1

-

1 46: 12

37

(16)

2.

Jičín B

14

7

2

5 34: 25

23

(2)

3.

Mladé Buky

14

6

4

4 29: 26

22

(1)

4.

Hlušice

14

6

3

5 25: 26

21

(0)

5.

Bílá Třemešná

14

5

5

4 33: 24

20

(-1)

6.

Trutnov B

14

6

2

6 27: 28

20

(-1)

7.

Libáň

14

6

1

7 34: 34

19

(-2)

8.

Kopidlno

14

6

1

7 25: 28

19

(-2)

9.

Stará Paka

14

5

3

6 29: 38

18

(-3)

10.

Úpice

14

5

2

7 26: 25

17

(-4)

11.

Rudník

14

4

4

6 20: 24

16

(-5)

12.

Horní St. Město

14

4

4

6 28: 38

16

(-5)

13.

Vítězná

14

5

1

8 21: 45

16

(-5)

14.

Mostek

14

3

3

8 29: 33

12

(-9)

TABULKA – dorost – Krajská soutěž
Rk.

Skóre

Body

(Prav)

1.

Volanov

11

8

2

1 45: 21

26

(8)

2.

Lánov

11

8

1

2 36: 15

25

(7)

3.

Hostinné

11

7

3

1 44: 14

24

(6)

4.

Žacléř

11

6

3

2

28: 8

21

(6)

5.

M. Svatoňovice

11

6

3

2

26: 9

21

(6)

6.

Rudník

11

6

2

3 30: 21

20

(2)

7.

Janské Lázně

11

4

2

5 32: 22

14

(-4)

8.

Kuks

11

4

0

7 33: 46

12

(-3)

9.

Tým

Záp

+

0

-

Meziměstí

11

3

1

7 13: 39

10

(-8)

10.

Horka u St. Paky

11

2

1

8 15: 45

7

(-8)

11.

Bílá Třemešná

11

1

2

8 19: 57

5

(-10)

12.

Velké Poříčí

11

0

2

9 11: 35

2

(-13)
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Milý (fotbalový) Ježíšku!

Co si přát pod stromeček a do roku 2011
Po dvaceti letech kolem rudnické kopané asi pořád jedno a to samé – zdraví a rozum. Když budu mluvit o výsledcích podzimu, žáci sehráli třináct mistrovských
zápasů bez prohry a vedou tabulku. Tedy spokojenost a jen to na jaře dotáhnout.
Smekám před všemi, kteří nastupují na hřiště. Dokonce si myslím, že v některých
směrech nahrazujeme školu. Mladí musí ctít autoritu dospělých a kamarádství
mezi sebou. A jedna věc, která mě mrzí. Rodiče přivezou kluky na zápas a odjedou. To je ani nezajímá, jak budou hrát… (Pavel Gašpar, trenér žáků)
Vést dorostence je v dnešní době snad vůbec nejtěžší. Mají široký výběr možností, jak
trávit volný čas a víkendy. Dívají se kolem sebe s otevřenýma očima a vidí všechny ty
lotroviny světa dospělých. Snažíme se, aby na hřišti byli férovými bojovníky, pomáhali jeden druhému. Jsme uprostřed tabulky a v prvním roce přihlášení dorostu do
mistrovských soutěží to vidím jako solidní výsledek. Jedno mě ale štve – za nás se
chtěl každý z dorostu dostat do kádru áčka. Zpočátku třeba jen na lavičku náhradníků. Tuhle ctižádost ale u všech nevidím. Škoda. (Tomáš Hájíček, trenér dorostu)
Hlavní je zdraví, od toho se odvíjí nejen fotbal. Pokud jde o něj, pak na prvním místě stojí jednoznačně záchrana v I. B třídě. Tabulka je sice vyrovnaná, ale jaro bude
přesto – nebo právě proto – velice těžké i bojovné. Před námi je zimní příprava,
chtěli bychom jet pár dní na soustředění a od ledna pravidelné tréninky a zápasy.
Ne jako nutný diktát, ale těšit se být spolu dohromady, s chutí si zaběhat, zahrát
si na dvě s radostí. Jen se bojím, že stále opakujeme stejná slova i stejné výzvy
a skutek často utíká. (Rosťa Rodr, kapitán mužstva dospělých)
V rovině fotbalu mám zcela jasno. Skončit soutěž kolem pátého místa (samozřejmě mám na mysli áčko, zachraňujeme se opakovaně a jsou to nervy), s týmy
mládežníků panuje spokojenost. Ale konec roku je časem dárků, novoročních blahopřání, díkuvzdání. Tak mi dovolte trochu diplomacie – přál bych si, aby byly
peníze na rudnický fotbal a to nejde bez sponzorů. Všechno nej- pak přeju lidem,
kteří jakýmkoli způsobem dělají do fotbalu. P.F. 2011! (Milan „Walda“ Hák, prezident FC TJ Avon Rudník)
(aba)

Podzim a zima s TJ–Ski Rudník
Už dlouho tady nebylo tak hezké podzimní počasí stvořené
k výletům do duhově probarvené přírody.
Jedním z nich byla i tradiční
akce 4. ročník Rudnického vejšlapu. Za překrásného slunečného počasí jsme se sešli na startu
v rekordním počtu 155 účastníku. Trasy byly vyznačeny pro pěší
v délce od 3 km do 24 km, cyklo
25 km až 44 km. Pro děti byly na
trase připraveny skrývačky se
sladkostmi, které je motivovaly
bez remcání absolvovat danou
trasu. Pro nás je to směr, jak dětem přiblížit turistiku v přírodě
a na chvíli je odpoutat od monitorů počítačů. Nikdo nezabloudil,
a tak v cíli, v hospůdce U Petry,
všem chutnal chleba se sádlem
a děti se vydováděly při soutěžích
a hledání starých mincí detektorem kovu. Odvoz unavených
účastníků zajišťovala ﬁrma Autodoprava Petr Nedvídek.
Nejstarší účasníci vejšlapu
byli Marie Imlaufová a Vladimír
Srna. Nejmladší účastník Barbora Benecká. Přijeli k nám turisti
až z Kladna. Zvláštní uznání patří
Karlu Blažkovi, který díky pravidelnému tréninku ušel nelehkou
14km trasu.
Děkuji Janě Stuchlikové, Markétě Sládkové, Mirce Šmahelové,
Janě Levínské, Blance Divišové,
Janě Taclíkové, Zbyňku Sládkovi,
Josefu Hylmarovi, Jirkovi Jiráskovi a Petru Folbergovi za organizaci Vejšlapu.
Jirka Svoboda pro nás pravidelně připravuje výlety za poznáním
blízkého okolí a jeho zapomenu-

tou historii. Byl jím třeba výlet na
zaniklý hrad v Horních Vlčicích,
který nás přivítal krásnými skalnatými masivy. Na podzim nám
spadané listí poodhalilo zaniklý
hrádek Purkhybl v Černém Dole.
Velmi mrzí malá účast na společných procházkách při tak velké
členské základně.
Během letní sezony se někteří
členové oddílu účastní i cyklistických závodů. Jedná se především
o MTB maratony. Mezi nejoblíbenější závody patří především
Ratibořický maraton, Podkrkonošský maraton nebo Apache
Jestřebí hory.
Jako každý rok jsme několika
brigádami připravili lyžařské tratě
na zimní sezonu.Vyklestili jsme
nálety, opravili mostky a doplnili
poničené směrníky tratí. Připravili
jsme také konečně sezení U Křížku. Praktickou předlohu jsme získali při cyklovýletu do Jizerských
hor. Šikovné ruce Vaška Lhoty
precizně vytvářejí dlaby a čepy do
kulatiny získané z obecních lesů,
které nám na místo dovezl Roman Kuhn-Gaber a pořez na pile
v Javorníku provedl Jirka Švehla.
Teplými nápoji nás zásobovali
Pavel a Ladislav Steklý. Krkonošskou medovinu na slavnostní příležitosti v zimním období věnoval
Pavel Cerman. Členové oddílu
odpracovali v nelehkých povětrnostních podmínkách spoustu
brigádnických hodin, všem jim
patří velké díky. Sezení se podařilo instalovat o víkendu 11.–12.
prosince. V neděli proběhlo jeho
slavnostní předání veřejnosti.
Zima přišla letos dříve než
obvykle. Někteří členové začali

Tj-Ski Rudník vás zve na
vítání nového roku
U Křížku od 23:00 hodin!
Informace o stavu běžeckých tratí naleznete na
www.skirudnik.wz.cz

intenzivně trénovat na nadcházející závody. Tréninky jsou dvakrát
týdně na lyžích, zpravidla na Černé hoře, a jednou týdně v tělocvičně. Ze začátku se zaměřujeme na
rovnováhu a techniku skluzu,
v půlce prosince se zaměříme i na
vytrvalost. První závod nás čeká
9.1.2011 - Jizerská 50.
Lyžařské tratě v Rudníku
budeme upravovat za dobrých
sněhových a povětrnostních podmínek. Svazek obcí Horní Labe
zajistil ﬁnancování se spoluúčastí
obce Rudník a sponzora Josefa
Rudolfa. Trasy se budou projíždět
podle potřeby, hlavně o víkendu,
a to obcemi Rudník, Javorník,
Bolkov, Hoffmanky, Janovice, Ja-

vorník a Fořt. Tréninkové kolečko
za školou bude připraveno pro
nejmenší a začínající lyžaře.
Do konce roku připravujeme
několik společenských akcí: Vella
2010, Silvestrovské mazání, Vítání nového roku U Křížku.
Po novém roce nebudou chybět
ani tradiční lyžařské závody pro
základní školu pro děti z 3.–9.
třídy.
Chtěl bych všem občanům popřát jménem Výkonného výboru TJ- Ski Rudník hodně zdraví
v novém roce a na viděnou na
nějaké sportovní a kulturní akci.

Na konci dubna budeme pořádat
oblastní dvojzávod v Trutnově
a v Janských Lázních. Plánujeme velikonoční soustředění na
Vidnavě a prázdninový zájezd na
Slovensko. V roce 2012 bychom

chtěli uspořádat velké závody
přímo v Rudníku v Dlouhém lese
u Leopoldova.
Tak nám držte palce.

Jirka Taclík a výkonný výbor
TJ–Ski Rudník

Orientační běh
Dne 13.11. zakončili orientační běžci oddílu Lokomotivy
Trutnov svou úspěšnou sezónu
tradiční akcí – Posledním kufrem. Velká část oddílu pochází
z Rudníku a tak Vás chci informovat o naší činnosti.
Tentokrát jsme opustili osvědčené prostory rudnické školy,
protože okolní prostory už máme
proběhané a navíc lesík u školy deﬁnitivně padl následkem vichřic.
Útulné zázemí nám poskytla ZŠ
Frimla v Trutnově a využili jsme
městské prostory České čtvrti, kterou zmapovala paní Kutáčková.
Na nové mapě jsme tak pro všechny členy oddílu – žáky, dorostence,
veterány i rodiče dětí uspořádali
tzv. Americké štafety – dvoukolové
štafety dvojic. A tak okolo Jirásko-

va náměstí běhalo 50 běžců s mapami a hledalo kontroly v parčících
i uličkách a samozřejmě vzbuzovalo pozornost obyvatel Trutnova.
Po ukončení závodu došlo na
výroční schůzi, k zhodnocení
sezóny, vyhlášení nejlepších závodníků, volbě nového výboru
a také k přípravě plánu na další
rok. Letos jsme byli velmi úspěšní. Dorostenci získali 11 medailí
na republikových šampionátech
Tři závodníci byli zařazeni do
mládežnických reprezentací a zúčastnili se evropských i světových
šampionátů. Pro ostatní oddíly
jsme uspořádali celkem 6 závodů z nichž nejvýznamnějším byl
sprint v Janských Lázních.
Příští rok budeme v činnosti pokračovat a nadále budeme
podporovat především mládež.
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Pavel Petržela, trenér mládeže
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Oddíl stolního tenisu TJ Rudník
Oddíl stolního tenisu TJ Rudník zahájil svoji činnost roku
1964 a v tomto roce si ihned vybojoval postup do krajské soutěže, kterou udržel dlouhých 10
let. Zakládající členové a jádro
silného týmu tvořili Jiří Pilnáček,
Bohumil Stuchlík, Miroslav Zapadlo a Josef Macek.
V současné době máme mužstva oddílu (áčko, béčko, starší
žáci) v regionálním přeboru okresu Trutnov, viz níže aktuální tabulky soutěží aktualizované k 3.
12. 2010. Za oddíl za zelenými
stoly aktuálně bojuje 10 registrovaných hráčů a 9 žáků. Velkým
vzorem pro nás jsou naši dva nejstarší, stále aktivní hráči Jiří Pilnáček a Jiří Malina starší.
Na leden 2011 plánujeme
nábor nových žáčků ve věkové

kategorii 8 – 11let. O termínu budeme včas informovat. V případě
velkého zájmu vašich dětí o hraní
stolního tenisu, se můžete přijít
s námi domluvit přímo na trénink
žáků (sál v budově Obecního úřadu Rudník), který probíhá každý
čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod.
Pokud nás budete chtít vidět
v soutěžním utkání, budete vítáni v naší herně na sále Obecního
úřadu Rudník. Rozpis nejbližších domácích utkání áčka: 14.
1., 21. 1. , 11. 2. 2011 vždy od
18:00. Béčko doma 23. 1., 6. 3.
vždy od 9:00. Mužstvo žáků hraje
své zápasy turnajovým způsobem
mimo Rudník a to 29. 1. ve Rtyni
v Podkrkonoší a 12. 3. v Úpici, začátky utkání o půl deváté.
Za oddíl stolního tenisu zpracoval Richard Toman

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Leden: Sogel Josef, Adámková Zdeňka, Hynková Vlastislava,
Šustrová Helena, Erban Josef.
Únor: Boháčková Věra, Hartmanová Hedvika, Kaprál Michal,
Čech Oldřich, Švehlová Ludmila, Mükschová Inge, Plecháčová
Marie, Boháč Petr.
Březen: Hanuš Václav, Horníková Marie, Doležalová Hana, Sogel
Jaroslav, Sehnalová Zdeňka.
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, elánu a optimismu.
NAROZENÍ:
Nela Husarová, Tomáš Šmucer, Michal Dittrich, Kristýna Schejbalová, Fišer, Pavel Sekerka, Andrea Zahradníková, Matyáš Dostál,
Anna Taclíková.
Vítáme Tě na svět.
SŇATEK UZAVŘELI:
Michal Linhart a Alena Hýčová.
ÚMRTÍ
Fako Ján, Kapiová Miloslava, Otakar Trenkler, Jaroslav Šaroun.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Připravila Věra Prouzová
↓ Z vítání občánků 2. 12. 2010: Z leva do prava: Nela Husarová,
Veronika Kavánová, Vojtěch Jindřišek

Regionální přebor mužů 1.třídy
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Hostinné C
Poříčí B
Žacléř A
Hostinné D
Bernartice C
Dvůr Králové C
Bernartice B
Rudník A
Janské Lázně B
Žacléř B

Utkání
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
5
5
4
4
3
1
0
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

P
0
2
2
2
3
3
4
6
6
6

Zápasy
97:29
80:46
72:54
73:53
73:53
65:61
49:77
44:82
42:84
35:91

Body
35
25
25
25
20
20
15
5
2
2

V
3
3
3
2
2
2
1
0

R
2
1
1
1
1
1
1
0

P
0
1
1
2
2
2
3
5

Zápasy
56:34
53:37
56:34
49:41
42:48
50:40
32:58
22:68

Body
19
17
17
12
12
12
7
0

Regionální přebor mužů 3.třídy
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Markoušovice B
Lánov B
Žacléř C
Dvůr Králové D
Rudník B
Poříčí D
Vrchlabí E
Janské Lázně D

Utkání
5
5
5
5
5
5
5
5

↓ Dne 9. 10. 2010 uzavřeli sňatek Michal Linhart a Alena Hýčová

Regionální přebor starších žáků
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mužstvo
Úpice A
Rtyně v Podkrkonoší A
Stěžery C
Rudník A
Bernartice A
Hostinné A
Velké Svatoňovice A
Vrchlabí A

Utkání
4
4
4
4
4
2
3
3

V
3
3
2
2
2
0
0
0

R
1
0
2
1
0
0
0
0

P
0
1
0
1
2
2
3
0

K
0
0
0
0
0
0
0
3

Zápasy
29:11
26:14
29:11
28:12
17:23
7:13
4:26
0:30

Body
17
15
14
12
10
0
0
-3

Výsledek ankety „barevné provedení fasády ZŠ“
Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se aktivně zapojili do ankety při výběru barevné fasády naší základní školy. Z celkového počtu 27
odevzdaných hlasů se stala vítězným návrhem barevná varianta č. 8.
Jiří Stuchlík
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Hledáme nového pána pro tohoto
psa, kterého jsme museli umístit
v útulku pro psy v Trutnově. Pes
jménem Tim, je velmi klidné a přátelské povahy, stáří 7 let, ale bohužel neslyší. Zřejmě to je i ten důvod,
proč zůstal opuštěný.
Náklady spojené s převzetím psa
z útulku uhradí obec, zároveň poskytne příspěvek na stravu psa.
Prosím hodné lidi, kteří mají potřebné zázemí a dobré srdce, aby se
přihlásili na obecním úřadě. Děkuji za Tima.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ

