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MIKULÁŠSKÁ KROK ZA KROKEM
Jako každý rok přišly v prosinci v Rudníku ke slovu artefakty
i akce, které se tradičně vážou
k adventnímu období. Na některých místech se na lampách
rozsvítily komety, lidé si vyzdobili svá obydlí a v sobotu 3. prosince se poblíž obecního úřadu
zaskvěl v plné kráse náš vánoční strom. Ale to už jsme téměř
na samém konci – pojďme si to
probrat od začátku.
Nic nezačíná odstartováním
celé akce – nejprve je třeba ji
naplánovat a zajistit vše potřebné. Ačkoli v případě Mikulášské
nadílky nebylo potřeba zajistit
hudbu mnoho měsíců dopředu,

jistota je jistota, takže časová rezerva se určitě vyplatila. Další položkou, bez které by se Mikulášská neobešla, byl vánoční strom
– tentokrát padla volba na smrk
u DPS. V pondělí 28. listopadu
ho technická četa za pomoci těžké techniky pokácela a odvezla ho
na místo, kde teď naši obec zdobí.
A v žádném případě poslední komoditou, kterou bylo třeba zajistit – zvlášť když vinárna byla už
zavřená –, bylo jídlo a pití.
UŽ SE TO BLÍŽÍ

Poslední přípravy vrcholí den
před samotnou Mikulášskou nadílkou – takže v pátek odpoled-
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ne/navečer na sále schází takřka
celá kulturní komise i s dalšíma
rukama, které jsou ochotny pomoci. Sál se musí uklidit, stoly je
třeba srovnat a pokrýt je čistými
ubrusy. Stromek musí být i na
sále, když sem má přijít Mikuláš,
takže je potřeba ho upravit (to
byste se nasmáli!) a ozdobit ho.
Jelikož je hvězda večera zaneprázdněna, musíme balíčky pro
děti na další den místo Mikuláše
taky připravit... Uf, už se skoro
zdá, že je všechno v pořádku, ale
najednou zjistíme, že chybí svítící tyčinky k balonkům s přáními
pro Ježíška. Ty k němu přece bez
světýlek letět nemohou! Naštěstí
se najde jeden dobrovolník (díky

Dane!), který se uvolí jet do Trutnova a poohlédnout se po nich.
Po chvíli dalších příprav na sále
zazvoní telefon: Hurá, tyčinky
budou! Můžeme jít v klidu spát.
DEN D – ČÁST PRVNÍ

Dopoledne znovu. Finální přípravy. Zatápí se pod brutarem,
kde se bude vařit ovar. Do stanu
se přivádí elektřina pro teplomety, kuchyň, světlo, hudbu... (Jako
vždy to není bez problému, ale
technici vše brzy zajistí.) Jenom
rozmotání svíček na ozdobení
stanu a jejich instalace trvají desítky minut.
pokračování na str. 6
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RADNICE
Přátelé,
kamarádi,
je
prosinec
a to znamená,
že spolu s ním
je tu také nové
číslo našich novin.
Nabízelo
by se bilancovat
uplynulý
rok
a podívat se do
budoucna. V právě končícím
roce 2016 jsme hospodařili dle
schváleného rozpočtu a stihli
jsme dokončit většinu naplánovaných investičních akcí. Akce,
které se z různých důvodů nepodařilo zrealizovat, se přesouvají na příští rok. Z těch větších
je to například vybudování nové
části vodovodu v Javorníku,
nebo rekonstrukce veřejného
osvětlení na Bolkově, Javorníku a Janovicích. Začátkem
prosince zastupitelé schválili
rozpočet na příští rok. Rozpočet je schválen jako schodkový.
K tomu chci jen dodat to, že
když je rozpočet schválen jako
schodkový, neznamená to automaticky, že obec „chudne“. To,
jak na tom obec se svým hospodařením skutečně je, ukáže
až závěrečná zpráva vydávaná
zpětně v červnu každého roku.
Rozpočet je tedy schválen a obsahuje zhruba tyto investiční
akce: nové veřejné osvětlení
čeká i na obyvatele Arnultovic
spolu s kanalizací a novou silnicí. Počítáme se zřízením autobusového terminálu u pošty,
v plánu je pořízení nové cisterny pro hasiče v Arnultovicích,
pokračovat se bude na tvorbě
chodníku od pošty pod justici,
vzniknou a opraví se další úseky
místních komunikací, pokračovat budeme na cyklostezce
Rudník – Mladé Buky, vznikne
nové hřiště na školním pozemku a na místě bývalé sokolovny
a další víceméně drobné záležitosti okolo chodu obce. Rok
2016 se nesmazatelně zapsal do
historie naší obce i vítězstvím
v krajském kole soutěže Vesnice
roku. Tento úspěch korunován
kromě prestiže i přiznáním dotace 1 milionu Kč se zřejmě již
v brzké době opakovat nebude.
Já si proto v tuto předvánoční
chvíli dovolím poděkovat všem,
kteří se na tomto úspěchu podíleli. Nebudu je zde jmenovat, na
to je můj úvodník moc krátký.
Oni vědí a já jim MOC DĚKUJI. Vážení sousedé moc vám
všem ze srdce přeji příjemné
prožití svátků vánočních. Ať se
vám splní to, co si sami nejvíce
přejete a v novém roce 2017 jen
to nejlepší.
Aleš Maloch, starosta
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PROBÍHAJÍCÍINVESTIČNÍ AKCE
A OPRAVY – 2016
1

REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V PÁSMU KRNAP

Jak jsem v minulém vydání
RN avizoval, ke konci tohoto
roku ještě proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení v pásmu
KRNAP. To obnáší výměnu starých cca 199 ks svítidel podél
silnice I/14 Trutnov–Vrchlabí,
v lokalitách na Bolkově, Javorníku a Janovicích, za nová LED
svítidla. Také budou vyměněny
staré dřevěné sloupy za nové
kovové v počtu 22 ks. Výběrové

řízení vyhrála firma ELTODO
z Prahy, a to za cenu 1 681 764
Kč vč. DPH. Na tuto akci se nám
podařilo získat dotaci (určenou
pouze pro lokalitu KRNAP) přes
SFŽP ve výši 662 tis. Kč. K dnešnímu dni jsou započaty zemní
práce v Janovicích a na Bolkově
a také již došlo k návozu nových
sloupů a svítidel. V první polovině prosince (po uzávěrce tohoto
vydání – pozn. red.) se mělo začít
s výměnou svítidel na betonových
sloupech a snad již stojí i nové
sloupy. Jedinou komplikací –
kromě drobných odchylek v za-

dání projektové dokumentace od
současného stavu – je posun dodacího termínu výrobce svítidel,
protože tento výrobce má ke konci roku nadstandardní množství
objednávek. Nezbývá než doufat,
že „nezimní“ počasí bude firmě
ELTODO přát až do konce ledna
příštího roku, kdy by mělo dojít
k ukončení díla. Věřím, že firma
termín dodrží a nové osvětlení
opět zvýší bezpečnost silničního
provozu ve všech lokalitách.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V NAŠÍ
OBCI PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2016–2017
Nástup skutečné sněhové
nadílky se prozatím tradičně
odsouvá na neurčito, přesto
o sobě zima dala již párkrát
vědět. Vzhledem k teplotním
výkyvům se sníh na komunikacích dlouho neudržel, ale i když
ho nebylo mnoho, obnášelo to
své komplikace ve schůdnosti
a sjízdnosti… Co se týče zimní údržby v naší obci, oproti
minulému období nedošlo ve
smlouvách prakticky k žádným
změnám, a zde tedy připomínám
rozdělení jednotlivých úseků:
1) Arnultovice – p. Müksch
2) Lázně Fořt, Terezín, Bělidlo,
směr k poště – p. Kuhn-Gaber
3) Leopoldov, Javorník – p. Vondrák
4) kolonky, pošta a směr pivovar, Janovice – Farma Rudník
5) pivovar, směr Bolkov – pí
Čílová

Stejně jako loňskou zimu,
kdy tato spolupráce započala
a dobře fungovala, máme i letos u Správy a údržby silnic
KHK – pobočka Vrchlabí nasmlouvanou údržbu (zkrápění
solankou) na úseku Bělidlo,
směr Avon Automotive, který
je již v našem majetku. Ačkoliv to stojí finanční prostředky
z našeho rozpočtu, s ohledem
na frekventovanost a důležitost
této komunikace je to jedna
z hlavních priorit. Mezi tyto
patří také cesta ke škole (o naší
neúspěšné snaze vybudovat
chodník a rozšířit ji budu psát
někdy příště…). Rád bych vás
touto formou chtěl poprosit
o respektování dopravních
značek – přednost vozidla
jedoucího nahoru před tím
nahoře (které když tam zastaví, vidí, zda zpod kopce někdo
vyjíždí) sjíždějícím ve směru

PROVOZ OBECNÍHO
ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU
pátek 23. 12.
úřad pro veřejnost uzavřen
úterý 27. 12.
úřad pro veřejnost uzavřen
středa 28. 12.
pro veřejnost otevřeno do 15.00
čtvrtek 29. 12.
pro veřejnost otevřeno do 13.00
pátek 30. 12.
úřad pro veřejnost uzavřen

PROVOZ
SBĚRNÉHO
DVORA
V ZÁVĚRU
ROKU
středa 28. 12.
běžný provoz
sobota 24.
a 31. 12.
sběrný dvůr
uzavřen

dolů v tomto problematickém
úseku. Nerespektováním těchto dopravních značek v kombinaci se sněhovou pokrývkou
a jdoucími dětmi od autobusu
tam vznikají nebezpečné situace, které by nastávat nemusely. Naši společnou snahu,
aby byla cesta včas vyhrnutá
a posypaná, však ještě ubíjí
stav pneumatik na některých
vozidlech a také troška řidičské
zkušenosti (to však nemám nikomu za zlé, všichni jsme začínali). Budu tedy moc rád, když
si tyto řádky vezmete k srdci.
Děkuji! Na závěr bych opět rád
všem popřál nadílku sněhu tak
akorát, aby se nám – případně
i společnými silami – podařilo
toto zimní období prožít bez
větších problémů a komplikací.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský – technik MO

KAM SE STROMKY
PO VÁNOCÍCH
V případě, že nenajdete
pro vánoční stromky využití, odkládejte je prosím
v prostoru sběrných míst
tříděného odpadu. Pracovníci obce je budou
následně odvážet a ve
sběrném dvoře budou
štěpkovány do bioodpadu.
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DOTAČNÍ OKÉNKO
Prosinec nás mnohdy přivádí
k bilancování roku, který končí,
a zamyšlením se nad tím, jaký
rok nás čeká.
DOTACE, KTERÉ NÁM BYLY
V ROCE 2016 PŘIPSÁNY NA
ÚČET:

– Na projektovou dokumentaci cyklotrasy č. 22 ve směru
Rudník – Mladé Buky, dotace byla poskytnuta prostřednictvím dotačního fondu
Královéhradeckého kraje ve
výši 209 000 Kč.
– Na projektovou dokumentaci revitalizace sběrného dvora, dotace byla poskytnuta
prostřednictvím dotačního
fondu Královéhradeckého
kraje ve výši 88 000 Kč.
– Na zvýšení akceschopnosti JPO III v rámci rozšíření
řidičského oprávnění ze
skupiny B na C, dotace byla
poskytnuta prostřednictvím
Královéhradeckého kraje ve
výši 20 000 Kč.
– Na zvýšení akceschopnosti JPO III v rámci odborné
přípravy strojníků a velitelů
družstev, dotace byla poskytnuta prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši
23 200 Kč.
– Oprava mostních objektů poškozených povodní
v červnu 2013, dotace poskytnuta
prostřednictvím
ministerstva dopravy ve výši
2 538 990 Kč.
– Vybudování přechodů pro
chodce v rámci zvýšení bezpečnosti chodců. Byl vybudován přechod pro chodce
u zdravotního střediska
a přechod pro chodce u pošty. Dotace byla poskytnuta
z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury ve
výši 461 233,94 Kč.
POSKYTNUTÉ DOTACE,
KTERÉ BUDOU PŘIPSÁNY
NA ÚČET V ROCE 2017:

– Stabilizace vybraných sesuvů
v obci Rudník. Dotace bude
poskytnuta z prostředků ministerstva životního prostře-

dí ve výši 4 363 702,41 Kč.
– Snížení světelného znečištění veřejného osvětlení, výměna svítidel veřejného osvětlení. Dotace bude poskytnuta
z prostředků Státního fondu
životního prostředí ve výši
662 322 Kč
– Pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 15
v rámci programu investiční
dotace pro JSDH obcí. Dotace bude poskytnuta z prostředků Generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru ČR ve výši 2 500 000 Kč
– V rámci odměny pro vítěze
soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje obec
Rudník obdrží dotaci ve výši
1 000 000 Kč prostřednictvím
ministerstva pro místní rozvoj. Díky této odměně budou
vybudována dvě sportovní
hřiště. Jedno u základní školy
a jedno u obecního úřadu.
DOTACE, O KTERÉ BUDEME
V ROCE 2017 ŽÁDAT:

– Rekonstrukce
veřejného
osvětlení na trase Arnultovice – Rudník-pošta, obnova komunikací, revitalizace
sběrného dvora, autobusový
terminál, revitalizace zdravotního střediska, oprava
hřbitovní zdi, poznávací stezka, kotelna v ZŠ, vodovod
Javorník, sportoviště Terezín.
Nejdůležitější dotační informace je žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace. V současné době připravujeme
žádost o dotaci na I. etapu Arnultovice a zároveň II. etapu
Bělidlo, Terezín až k poště.
Zda nám dotace bude poskytnuta, budeme vědět během
dubna 2017. V případě, že
nám dotace bude přiznána,
budeme moci začít s realizací
kanalizace obou etap během
července 2017. Současně
s realizací kanalizace by
měla probíhat rekonstrukce
veřejného osvětlení a rekonstrukce silnice II/325 v úseku
Hostinné – Rudník-pošta.
Připravila Martina Poláková
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OTÁZEK PRO
MÍRU SEDLÁČKA
V Rudníku snad není nikdo,
kdo by ho neznal. Šikovný malíř, nadaný kreslíř, školník,
předseda kulturní komise,
akvabela – a naposledy nově
„obecní dráb“.
1 Máš za sebou dva roky ve
funkci předsedy kulturní komise.
Zkus to období nějak zhodnotit.
To by měli posoudit asi jiní, ne já.
Ale myslím si, že kulturní život tady
jde nahoru – je to rok od roku, měsíc od měsíce lepší. Není to ale moje
zásluha. Je to práce všech zainteresovaných, a to nejen členů komise,
ale i spousty dalších dobrovolníků.
A v neposlední řadě je to přístupem
obce, která významně navýšila rozpočet na kulturu v obci.
2 U těch peněz se zastavme.
Jak to s vaším rozpočtem konkrétně vypadá?
Kulturní komise v minulosti měly
k dispozici nějakých pět tisíc korun, s tím toho moc nenaděláš.
Obec ho ale násobně navýšila. Já
stále žádá, žádám... a je mi dopřáváno. S takovým finančním zázemím je pak práce v komisi super.
Za to děkuju.
3 Na kolika akcích se komise v Rudníku podílí, kolik jich
sama pořádá?
Celkem jejich asi osm, čtyři jsou
menší, dvě naopak obrovské.
Svatováclavské slavnosti jsou to
hlavní, velký je taky Den otců, se
kterým původně přišel Domov,
dneska už na tom děláme tak půl
napůl. Jednou z větších akcí je
také pálení čarodějnic a čím dál
víc lidí chodí i do průvodu při masopustu. Z toho mám radost.
4 Dokážeš odhadnout, kolik
osobohodin práce komise zahrnuje?
Spočítej si ty akce, připočítej sem
tam nějakou tu schůzi a vynásob
to počtem členů komise, těch je
aktuálně nějakých deset jedenáct.
Vyjdou ti jich tisíce.
5 Je snazší ukočírovat velkou
obecní akci, nebo těch 170 dětí
ve škole?
Obojí je jiné. Když jsem nastupoval do školy, z dětí jsem měl zprvu
strach, nebo spíš obavy. Ale jsou
hodné. Psychická náročnost kulturních akcí je úplně jiná. Zkušenost nás naučila, že vždycky je v jejich průběhu něco špatně. Něco se
pokazí.
6 Byl jsi od samého začátku
u naší účasti v soutěži Vesnice
roku. Co ti dala a vzala?

Dala mi nekonečné nadšení
a zjištění, že naše obec opravdu
za něco stojí, a jsem hrdý, že v ní
žiju. A vzala mi spoustu hodin
přemýšlení a sil, když se něco
nedařilo a muselo se najít řešení,
aby všechno fungovalo, jak má.
7 A co tvá záslužná funkce
drába během návštěv hodnoticích komisí? Tu sis vymyslel
sám?
Nevymyslel. Původně mě napadl
ponocný. Pak někdo při těch poradách řekl dráb a pak už jsme se
k němu upnuli a zůstal. Masku
jsem si ale vymyslel a vyrobil sám.
A myslím, že měla úspěch, jak
v Rudníku při návštěvách komisí,
tak i v Luhačovicích při vyhlášení
výsledků celostátního kola.
8 Abys toho neměl málo, jsi
přinejmenším jednou z ústředních postav našich akvabel,
resp. labuťáků. Kdo to vymyslel?
Nápad na akvabely vznikl na jedné schůzi komise, když jsme řešili, jak obohatit program Josefské
zábavy. Podívali jsme se, jak to
dělají jinde, mně se to líbilo a začal jsem na to shánět lidi. Několik
kluků jsem oslovil, některé jsem
musel lehce opít – a postupně mi
slibovali, že do toho půjdou.
9 Chystáte zase něco na příští
zábavu? Prozradíš něco?
Samozřejmě že chystáme, ale
prozradím jen opravdu málo.
Kluci zatím vědí jen tolik, že už
mám něco v hlavě, ale to se může
změnit. Zatím můžu říct jen to, že
akvabely a labutě dělala vždy trochu jiná skupina lidí. Tentokrát
by tam měli účinkovat všichni,
takže na parketu bude o dost lidí
víc.
10 Co by sis – s ohledem na tvé
působení v obci – přál do příštího roku?
No samozřejmě peníze. Stálou
podporu obce, ne-li větší. Určitě
to nepůjde ani bez těch nadšených lidí, které mám kolem sebe.
Pak hlavně hojnou účast lidí, kteří na tyhle akce přijdou, protože
to je pro nás největší odměna.
Takže abych to shrnul: přeju si
hodně spokojených návštěvníků,
ale také všechny prostředky, které jsou potřeba, aby měli kam přijít. A pak taky pohodu a klid

Ptal se Pavel Voňka

www.rudnik.cz
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PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Vážení občané Vrchlabska,
přinášíme vám přehled organizací poskytujících sociální
služby a další související služby
obce s rozšířenou působností
Vrchlabí a okolí.
Základní a odborné sociální
poradenství vám poskytne také
sociální a zdravotní odbor MÚ
Vrchlabí, popřípadě vám poradí,
kam se při řešení vaší životní situace obrátit. Jednotlivé typy služeb
jsou barevně rozlišeny a rozděleny do kapitol podle cílových skupin takto:

I. senioři,
II. osoby se zdravotním postižením,
III. děti,
IV. občané v nepříznivé sociální situaci, v krizi, uživatelé
návykových látek.
Oblast sociálních služeb se neustále mění, některé služby zanikají a jiné vznikají, a reagují tak
na aktuální poptávku uživatelů.
Doporučujeme vám tedy, abyste
náš přehled služeb považovali za
orientační. Informace o službách
zde uvedených naleznete taktéž

na webových stránkách iregistr.
mpsv.cz nebo máte možnost kontaktovat pracovníky sociálního
odboru MÚ Vrchlabí k ověření
aktuálnosti informací. Přejeme
vám, abyste v tomto přehledu
našli právě tu službu, kterou potřebujete, a stali se jejími spokojenými uživateli.
Katalog je ke stažení na adrese http://1url.cz/ktBdV nebo
si ho můžete vyzvednou na OÚ.
Bc. Eva Fejtová,
terénní sociální pracovník
sociální a zdravotní odbor MÚ Vrchlabí

KAM PRO ČERSTVÉ POTRAVINY OD HORNÍHO LABE?
BRZY PORADÍ NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

O čerstvých a kvalitních potravinách regio nálních malopěstitelů se hovoří často. Přesto je někdy
cesta od debat ke konkrétnímu nákupu dlouhá. Přitom třeba území
Horního Labe má spotřebitelům
co nabídnout. Zkrátit cestu mezi
zákazníky a chovateli či pěstiteli
mají za cíl nové internetové stránky Potraviny od Labe (www.potravinyodlabe.cz), na jejichž vzniku
se teď pracuje. „Máme základ, do
něhož musíme shromáždit maximum informací z regionální nabídky. A od jara spustit plnohodnotný provoz. Veřejnost tu najde,
kdo co v regionu nabízí. Mléčné
výrobky, maso, ovoce, zeleninu,
med, nápoje a podobně. Nechceme tomu ale dát úplně úzký záběr,
takže bude prostor i pro regionální trhy a třeba i prodejce ručně
vyráběných košíků, košťat a podobného drobného sortimentu,“
připomíná Aleš Vaníček z Centra
společných služeb při Svazku obcí
Horní Labe. Na druhou stranu
web poslouží zdejším producentům k nabídce zboží. „Trvale, či
jednorázově, to je jedno. Zveřejníme pravidelné nabídky i jednorázový prodej, třeba medu, brambor
nebo kuřat. Ale hlavně zdarma,
bereme to jako službu regionu,“
dodává Aleš Vaníček.
Centrum společných služeb
také zorganizovalo úvodní seminář starostů s právníkem Janem
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Horníkem. Setkání bylo zaměřeno na orgány obce a jejich pravomoci při nakládání s majetkem,
hostitelské úlohy se na jedničku
ujala starostka Dolní Kalné Jaroslava Cermanová. Druhý díl
se uskuteční počátkem příštího
roku, nabídka na uspořádání přišla například z Dolního Dvora.
Ke společné prezentaci Svazku
obcí Horní Labe by měl přispět
nový propagační materiál. „Staré
zásoby došly a region i každá obec
v něm by si něco takového zasloužily. Připravená je maketa, tvořím
základní obsah, brzy to starostům
předám ke konzultaci. Základní
ideou je orientace na regionální
produkty. Nechci jen suchý výčet
obcí a popis pamětihodností. Všiml jsem si, že ze tří desítek udělených označení KRKONOŠE
originální produkt® jich polovinu
mají lidé z území svazku. Toho se
dá využít ku prospěchu obou stran.
K financování tisku a práce grafika
se pokusíme získat nějakou dotační podporu,“ dodává Aleš Vaníček.
K informovanosti o dění v regionu Horního Labe stále více
slouží stránky svazku www.sohl.
cz, na kterých se denně objevují
aktuality z regionu. Fotogalerie
všech obcí a zajímavých míst
regionu pak jsou v moderní prezentaci k dispozici na www.zonerama.com/AlesVanicek. Všechny
podněty, připomínky či články ke
zveřejnění lze zasílat na adresu
manazer@sohl.cz.
Centrum společných služeb
Horní Labe vzniklo na základě
projektu Svazu měst a obcí ČR
a zaměřené má být především na
podporu starostů malých obcí.

Například při získávání dotací,
koordinaci společných projektů,
jednání s úřady i občany, právním
poradenství, prosazování společných zájmů. Další náplní práce
bude zlepšení informovanosti
občanů o veřejných službách,
propagační činnost v turistickém ruchu, vydávání zpravodaje,

aktualizace webových stránek
svazku atd. Manažerem Centra
společných služeb je Aleš Vaníček
(tel.: 724 790 372, e-mail: manazer@sohl.cz), specialistou pro
rozvoj regionu Jan Horník (tel.:
603 190 880, e-mail: specialista@sohl.cz).

Aleš Vaníček
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 44. jednání rady obce
dne 5. 10. 2016

Vážení sousedé, končící
rok 2016 byl pro naši obec
rokem, který se do její kroniky zapíše zlatým písmem.
Povedlo se něco krásného,
v co před pár lety nikdo nevěřil. Naše obec se pro rok
2016 stala tou nejlepší v našem kraji a pyšní se titulem
vesnice Královéhradeckého
kraje roku 2016. Moc si
tohoto ocenění vážím, protože rok od roku je soutěž
prestižnější a letošní účast
v našem kraji byla velká.
Za tímto vítězstvím je velký
kus práce nás všech. Ptáte
se, čím jste zrovna pomohli
vy? Tak třeba už jenom tím,
že navštěvujete akce pořádané v naší obci. Každý se
pozastavoval nad tím, kolik
tu máme kulturních a sportovních akcí a kolik lidí se
tam vždy sejde. Asi rekord
na akci máme z našich srpnových oslav, kde se nás
sešlo cca 880 a každý si užíval pocitu být Rudničákem,
když jsme všichni navlékli
rudnická trička a byli jsme
pyšní na svou obec. Byl
bych rád, kdyby tento pocit
hrdosti v nás všech zůstal
co nejdéle a pouhé obléknutí trička by tento pocit
jen umocnilo a prodloužilo.
Jak se nám bude žít v obci
v roce 2017, záleží na nás
samotných a na tom, jak se
budeme chovat k sobě navzájem. Moc bych si přál,
aby se nám v Rudníku žilo
minimálně stejně dobře
jako letos. Za dobře vykonanou práci se sluší minimálně poděkovat a tak bych
touto cestou poděkoval redakční radě, všem zaměstnancům obecního úřadu,
školy, našim aktivním důchodcům, sportovcům, hasičům a řadě dobrovolníků,
bez kterých by spousta věcí
a akcí nebyla. Děkuji. Všem
přeji krásné a pohodové
prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok.
Jirka Stuchlík,
místostarosta

RO schvaluje:
1a/44/2016 – dodavatelem pro
zakázku malého rozsahu pro akci
„Administrace zadávacího řízení
pro výběr dodavatele k akci výstavba kanalizace v obci Rudník“
firmu: Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s., za nabídkovou
cenu 90.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
1b/44/2016 – dodavatelem pro
zakázku malého rozsahu pro
akci „Administrace žádosti o
dotaci k akci výstavba kanalizace
v obci Rudník“ firmu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
za nabídkovou cenu 160.000 Kč
bez DPH.
Hlasování: 5–0–0
2a/44/2016 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–1
2b/44/2016 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
2c/44/2016 – zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.
p. č. 443/3 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 77 m2, v kat.
území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2d/44/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat)
část pozemku p. p. č. 3181 –
ostatní plocha o výměře 90 m2, v
kat. území Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2e/44/2016 – zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor
(dvou místností o celkové výměře 29 m2 ) v č. p. 75 – DPS.
Hlasování: 5–0–0
2f/44/2016 – vzdání se práva
pohledávky ve výši 11.313 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2g/44/2016 – vzdání se práva
pohledávky ve výši 4.575 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2h/44/2016 – vzdání se práva
pohledávky ve výši 3.496 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2k/44/2016 – vzdání se práva
pohledávky ve výši 14.946 Kč.
Hlasování: 5–0–0
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3a/44/2016 – použití přeplatku plynu ve výši 189.608 Kč na
opravu podlahové krytiny ve
školní jídelně ZŠ a o tuto částku navyšuje závazný ukazatel
511/330 – opravy a udržování.
Hlasování: 5–0–0
3b/44/2016 – ZŠ/MŠ Rudník čerpání z rezervního fondu
v částce 140.000 Kč a o tuto částku navyšuje závazný ukazatel
511/330 – opravy a udržování.
Hlasování: 5–0–0
4a/44/2016 – přijetí daru ve výši
175.000 Kč od Krajského úřadu
za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016.
Hlasování: 5–0–0
4b/44/2016 – přijetí dotace od
Královéhradeckého kraje ve výši
20.000 Kč na rozšíření řidičského
oprávnění členů JPO III.
Hlasování: 5–0–0
4c/44/2016 – finanční dar SDH
Arnultovice, zastoupenému starostou panem Michalem Hronkem, ve výši 5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s organizací akce „Hasičské závěrečné posezení 2016“.
Hlasování: 5–0–0
4d/44/2016 – finanční dar SDH
Arnultovice, zastoupenému starostou panem Michalem Hronkem, ve výši 2.500 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s organizací akce „Mikulášská
besídka Arnultovice 2016“.
Hlasování: 5–0–0
4e/44/2016 – TJ Lokomotivě
Trutnov, oddílu orientačního
běhu, bezplatné zapůjčení stanu
na závody Východočeského poháru, které se konají v Trutnově-Babím v termínu 22.10.2016.
Hlasování: 5–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 45. jednání rady obce
dne 9. 11. 2016
RO schvaluje:
1a/45/2016 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby
a smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1b/45/2016 – zveřejnění záměru prodeje pozemků části p. p. č.
10/4 – ostatní plocha o výměře 44
m2 a části p. p. č. 488/1 – ostatní
plocha o výměře 21 m2, vše v kat.
území Javorník v Krkonoších.

(GP č.261–160/2016 byla z p. p.
č. 10/4 oddělena část „a“ o výměře 44 m2 a z p. p. č. 488/1 oddělena část „b“ o výměře 21 m2, které
jsou předmětem prodeje).
Hlasování: 5–0–0
1c/45/2016 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 488/3 –
ostatní plocha o výměře 166 m2,
vše v kat. území Javorník v Krkonoších. (GP č. 261–160/2016
byla z p. p. č. 10/4 oddělena část
„c“ o výměře 9 m2 a z p. p. č.
488/1 oddělena část „d“ o výměře 157 m2, tímto vzniká nová p. p.
č. 488/3 o výměře 166 m2, která
je předmětem prodeje).
Hlasování: 5–0–0
1d/45/2016 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
574/1 – zahrada o výměře 315
m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/
rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5–0–0
1e/45/2016 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
574/1 – zahrada o výměře 174
m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/
rok, ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5–0–0
1f/45/2016 – pronajmout část
pozemku p. p. č. 443/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2, v kat. území Rudník.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/
m2/rok (manipulační plocha), ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08
ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5–0–0
1g/45/2016 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č.
3181 – ostatní plocha o výměře
90 m2, v kat. území Rudník. Pachtovní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok
(84 m2) a 7 Kč/m2/rok (6 m2), ve
smyslu usnesení RO č. 2h/43/08
ze dne 29.10.2008.
Hlasování: 5–0–0
1h/45/2016 – pronajmout nebytový prostor (dvou místností o celkové výměře 29 m2) v č. p. 75 – DPS.
Cena za pronájem nebytového prostoru (provozovny služeb) 350 Kč/
m2/rok, ve smyslu usnesení RO č.
2a/44/08 ze dne 13. 11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
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1i/45/2016 – zveřejnění záměru pronajmout (propachtovat)
část pozemku p. p. č.2352/6 o
výměře cca 30 m2, v kat. území
Rudník.
Hlasování: 5–0–0
1j1/45/2016 – ukončit nájem
nebytového prostoru – občerstvení na fotbalovém hřišti
Rudník-Terezín – dle uzavřené smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze
dne 30.04.2015, a to dohodou
k 31.12.2016.
Hlasování: 4–0–1
1j2/45/2016 – výzvu – Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v
objektu č. p. 545, Rudník, občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín.
Hlasování: 5–0–0
1k1/45/2016 – ukončit nájem
nebytového prostoru v přízemí
domu č. p. 51 v Rudníku (Vinárna) dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 10.01.2008, a to dohodou k 31.12.2016.
Hlasování: 5–0–0
1k2/45/2016 – výzvu „Výběrové
řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu č. p. 51, Rudník „přízemí
– prostory vinárny“.
Hlasování: 5–0–0
1l/45/2016 – pronájem bytu č.
2 v Rudníku č. p. 311, na dobu
určitou, do 28.02.2017, podmínkou pro přidělení bytu je složení
kauce (dvouměsíční nájemné vč.
plateb za služby spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 5–0–0
2a1/45/2016 – výzvu k podání
nabídky pro zakázku malého rozsahu „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu autobusového terminálu v obci Rudník“.
Hlasování: 5–0–0
2a2/45/2016 – seznam obeslaných firem pro zakázku malého
rozsahu„Zhotovení projektové
dokumentace na stavbu autobusového terminálu v obci
Rudník“.
Hlasování: 5–0–0
3a/45/2016 – uzavřít „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnných fondů v rámci regionálních
knihovnických služeb č. 5884“
mezi Městskou knihovnou s regionálními funkcemi se sídlem
Krakonošovo náměstí 128, 541
01 Trutnov, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
3b/45/2016 – finanční dar ve
výši 10.000 Kč na vydání knihy
„Rozhovory z Krkonoš a Podkr-
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konoší podruhé“ Heleně Rezkové, Vlkov 114, 551 01 Jaroměř.
Hlasování: 3–0–2
3c/45/2016 – změnu využití
dotace z rozpočtu obce pro SK
Okami Team z.s.
Hlasování: 5–0–0
3d/45/2016 – příspěvek na ubytování pro děti pro SK Okami
Team z.s. v rámci soustředění v
Janských Lázních ve výši 50% na
zúčastněné dítě, tj. 430,50 Kč,
celkem 3.014,00Kč
Hlasování: 5–0–0
Výpis usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 20. října
2016
ZO schvaluje:
1a/18/2016 – prodej pozemku
p. p. č. 939/18 – travní porost o
výměře 48 m2, v kat. území Rudník (3.600 Kč + 21%, ÚP–SV
bydlení venkovského typu 75
Kč/m2 ), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 9–0–0
1b/18/2016 – prodej části pozemku p. p. č. 523/1 – ostatní
plocha o výměře cca 200 m2
(bude upřesněno GP), v kat.
území Javorník v Krkonoších,
(ÚP–SV bydlení venkovského
typu 75 Kč/m2 + 21%), ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 11–0–0
1c/18/2016 – prodej pozemků
části p. p. č. 523/1 – ostatní plocha o výměře cca 140 m2 a části
p. p. č. 1782 – ostatní plocha o
výměře cca 300 m2 (bude upřesněno GP), v kat. území Javorník
v Krkonoších, (ÚP–SV bydlení venkovského typu 75 Kč/m2
+ 21%), ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 11–0–0
1d/18/2016 – prodej pozemku
p. p. č. 532/1– orná půda o výměře 689 m2, kat. území Rudník,
(51.675 Kč + 21%, ÚP – SV plochy smíšené obytné 75 Kč/m2),
ve smyslu směrnice č. 1/2015,
za podmínky výhrady zpětné
koupě,zapsané jako právo věcné. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 11–0–0
1e/18/2016 – prodej pozemku
p. p. č. 2070/6 – ostatní plocha
o výměře 389 m2, kat. území

Rudník, (58.350 Kč + případně
21%, ÚP – RI plochy rekreace
150 Kč/m2 ), ve smyslu směrnice
č. 1/2015. Nabyvatel zajistí přístup na pozemky z důvodu oprav
a údržby VO. Náklady spojené s
prodejem uhradí nabyvatel pozemku (kolek KN).
Hlasování: 9–0–2
1h1/18/2016 – směnučásti p. p.
č. 639/1 o výměře 47 m2 a část p.
p. č. 931/1 o výměře 8 m2, celkem 55 m2, za část p. p. č. 908 o
výměře 69 m2 ve vlastnictví obce
Rudník, vše v k. ú. Arnultovice.
Hlasování: 11–0–0
1h2/18/2016 – směnu části p. p.
č. 640/2 o výměře 23 m2, za část
p. p. č. 866 o výměře 11 m2a 5 m2,
celkem 16 m2,ve vlastnictví obce
Rudník, vše v k. ú. Arnultovice.
Hlasování: 11–0–0
1i/18/2016 – uzavřít „Smlouvu
o budoucí směnné smlouvě“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 11–0–0
1j/18/2016 – vyřazení movitého
majetku v hodnotě 29.907 Kč.
Hlasování: 11–0–0
1k/18/2016 – podání žádosti o
bezúplatný převod části pozemku p. č. 1089 – ostatní plocha o
výměře 2 m2 (bude upřesněno
GP) v k. ú. Bolkov mezi obcí
Rudník a Státním pozemkovým
úřadem.
Hlasování: 11–0–0
2a/18/2016 – dodavatelem zakázky malého rozsahu na zpracování dokumentace stavby pro
akci „Cyklotrasa č. 22 – úsek
Rudník – Mladé Buky“ firmu
Lubor Grund – projektování
staveb, za celkovou nabídkovou
cenu 1.261.584 Kč vč. DPH.
V případě, že dojde ke skutečnostem dle § 82 odst. 4 zákona o
veřejných zakázkách, bude uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý
v pořadí, se společností HIGHWAY DESIGN, s.r.o., s celkovou
nabídkovou cenou 1.439.900 Kč
vč. DPH.
Hlasování: 11–0–0
2b/18/2016 –dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo SM002–2016 –
Stabilizace vybraných sesuvů v
obci Rudník, kterým se prodlužuje termín realizace předmětu
díla do 30.06.2017.
Hlasování: 11–0–0
3a1/18/2016 – vzdát se práva
pohledávky ve výši 23.686 Kč.
Hlasování: 10–1–0
3a2/18/2016 – vzdát se práva
pohledávky ve výši 114.390 Kč.
Hlasování: 11–0–0
3b1/18/2016 – dotaci na celo-

roční činnost TJ-Ski Rudník na
základě předložené žádosti ve
výši 8.000 Kč.
Hlasování: 11–0–0
3b2/18/2016 – Veřejnoprávní
smlouvu č. 7/2016 o poskytnutí
dotace pro TJ-Ski Rudník a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: 11–0–0
3c/18/2016 – rozpočtové opatření č. 6/2016, kterým se rozpočtové příjmy zvýší o 437.688
Kč, rozpočtové výdaje se zvýší o
384.495 Kč. Tímto rozpočtovým
opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 53.193Kč.
Hlasování: 10–0–1
3d/18/2016 – změnu rozpočtového výhledu č.3/2016.
Hlasování: 11–0–0
3e/18/2016 – pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS
15 s předpokládanými náklady
5 mil. Kč z GŘ HZS ČR v rámci
programu Investiční dotace pro
JSDH obcí pro rok 2017 včetně
zajištění financování.
Hlasování: 11–0–0
4b/18/2016 – dodavatelem
sdružené dodávky elektřiny a
zemního plynu pro obec Rudník
v roce 2017 společnost ČEZ prodej s.r.o, Duhová 1/425, Praha
4, IČ: 27232433, za jednotkové
ceny dle předložené nabídky.
Hlasování: 11–0–0
ZO neschválilo:
1f/18/2016 – prodej části pozemku p. p. č. 2352/6– ostatní plocha
o výměře cca 30 m2 (bude upřesněno GP), v k. ú. Rudník,ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 1–8–2
Návrh nebyl schválen
1g/18/2016 – prodej části pozemku p. p. č.259/1 – ostatní
plocha o výměře cca 580 m2(bude upřesněno GP), kat. území
Rudník, Mysliveckému spolku
Janovice–Rudník, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel pozemku (GP a kolek KN).
Hlasování: 0–9–2
Návrh nebyl schválen
1k/18/2016 – bezúplatný převod kostela sv. Martina v Javorníku včetně zastavěného pozemku p. p. č. 135 v k. ú. Javorník
mezi obcí Rudník a Římskokatolickou farností Trutnov II.
Hlasování: 0–11–0
Návrh nebyl schválen
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková
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O SEJFSKÝCH STRAŠIDLECH
Vraťme se na chvíli zpět v čase. Do doby, kdy se
o dlouhých adventních večerech
světnice chalup zaplnily dětmi,
rodiči, prarodiči i sousedy a v přítmí petrolejek se dralo peří, tkalo
a vyprávělo. Když přišla řeč na
zážitky s místními přízraky, tuhla
krev v žilách dospělým i dětem.
Nevěříte? Tak poslouchejte.
V levotočivé zatáčce při výjezdu z Rudníku do Čisté, v místě
zvaném kdysi Fiebig, stojí dům
č. p. 289, v němž žil jakýsi Ringel
– grobián, který sloužil v různých
hospodářstvích jako pacholek.
Známý byl tím, že kdykoli měl
příležitost, říkal „díky ďáblu“
místo „díky bohu“. Když zemřel,
byl pohřben na hřbitově u kostela sv. Václava. Kvůli svému pozemskému rouhání ale nenašel
v posvátné půdě klid. Každou
noc vylézal z hrobu, svlékl si
svou umrlčí košili, rozprostřel
ji na hrob a šel navštívit některé
z místních děvčat.
Jednou zašel za mladou ženou
z Fiebigu. Ta se chtěla přesvědčit, že Ringel skutečně vystoupil
z hrobu. Nenápadně proto přivázala na knoflík jeho kabátu nit,
a když Ringel odcházel, nit se
pomalu odvíjela z cívky. Když se

ráno za nití vydali lidé, dovedla je
až na hřbitov k Ringelovu hrobu.
Jindy se Ringel k ránu vracel na
hřbitov ze svého nočního „rajzu“
a na hrobě nenašel svou košili.
Zvoník ji zahlédl před ranním
zvoněním a odnesl ji s sebou na
věž kostela. Jakmile ho Ringel
spatřil v okně věže, jal se hbitě šplhat po zdi kostela za ním.
Už už byl skoro nahoře, když se
ozvalo zvonění. To ho srazilo zpět
dolů. Když padal, vzteky vytrhl
kus kamenné římsy, jak je prý
dodnes na kostele vidět. Lidé nakonec s Ringelovým nočním řáděním skoncovali tak, že mrtvolu
spálili na kopci za jeho domem.
Ten se od té doby jmenuje Ringelhügel – Ringelův kopec.
Jen nedaleko od něj se nacházelo jedno z nejtajemnějších míst
v Heřmanových Sejfech – potok
Körberbach protékající Zádušním
lesem, kudy dříve chodívali lidé
do Čisté. Zdejší bažinatý terén byl
jako stvořený pro různá zjevení.
Když ještě Černý Důl patřil
farností k Heřmanovým Sejfům,
musel farář o adventu vyjet za
mlhavého počasí na svém koni za
jakýmsi marodem. U Körberbachu sjel kůň do bažiny a nemohl
dál. Farář zaklel a v tu chvíli se oba

Dům pacholka Ringela dnes
začali propadat do močálu. O té
doby tu osamělé pocestné straší
„Körberpfaff“ – bezhlavý páter,
který drží svou hlavu pod pravou
rukou a v levé ruce třímá misál.
Častěji se ovšem na tomto místě
zjevoval noční lovec se psem. Jeden pocestný vypovídal, že lovec
před ním náhle vyvstal ze země,
sejmul pušku z ramene a vystřelil.
Ačkoli s sebou neměl psa, střelbu prý doprovázel ohlušující psí

KŘEST KNIHY
Ve čtvrtek 8. prosince se v Jilemnici
v sále uskutečnil
křest knížky ROZHOVORY Z KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ PODRUHÉ
autorky
Gabriely
Jakoubkové. Zajímavostí na této
knížce je hned několik. Autorce

je krásných 15 let, vydala již
svoji druhou knížku a vydání
knížky se povedlo v čase dvou
měsíců. Rozhovorů v druhém
vydání je 25 a jsou to například, Filip Blažek – herec,
Michal Krčmář – biatlonista,
Michal Malátný – herec a zpěvák, Eva Samková – snowboardistka a v neposlední řadě i Rud-

KNIHOVNA
Vážení přátelé, v letošním roce
byla knihovna otevřena naposledy ve středu 14. prosince 2016.
Od 15. prosince 2016 do 1. ledna
2017 je provoz knihovny pro veřejnost přerušen. První půjčovní
den v novém roce je pondělí 2.
ledna 2017.
Krásné a pohodové Vánoce
a v novém roce 2017 hodně zdraví, štěstí a splněných snů a přání
všem čtenářům i ostatním návštěvníkům knihovny přejí
vaši knihovníci

ničák Jiří Vondrák – musher.
Kmotrem knížky se stal herec Jan
Kanyza, který poskytl rozhovor
už do první knížky rozhovorů.
Knížku je možné zakoupit na OÚ
v Rudníku za 290 Kč anebo si ji
vypůjčit v naší obecní knihovně,
kde je i první kniha rozhovorů.
Jiří Stuchlík

štěkot. Poté přízrak zmizel. Místní věděli, že když nočního lovce
potkají a ten se jich zeptá, jestli
u sebe mají sůl, musejí odpovědět
ano, a přízrak jim neublíží. O tom,
proč se lovec shání zrovna po soli,
prameny mlčí. Nicméně – zapamatujte si toto pravidlo, třeba se
vám bude hodit...
Olga Hájková
s využitím materiálů darovaných
panem Bernhardem Steuerem

KDE SE
VZALA
LIMUZÍNA?
Labuťáci přijíždí limuzínou na
Svatováclavské slavnosti v Rudníku. Kolik to asi stálo? Otázka,
která napadla mnoho z přihlížejících. Abych rozptýlil spekulace, limuzína přišla Labuťáky na
1.500,00 Kč, a to i s projížďkou
po Rudníku, která následovala.
Limuzínu se nám podařilo domluvit jen díky šťastné náhodě
a ochotě pořadatele STRAŠIOLYMPIÁDY ve Vítězné –šermířské skupiny LEGENDA AUREA
ze Dvora Králové n/L. Původně
chtěli vystoupení AQUABEL na
této akci a nakonec to dopadlo
takto - zkrátili svůj čas, na kterou měli limuzínu pronajatou
a poslali ji do Rudníku. Aquabely
slíbily, že do Vítězné přijedou jindy a my se zároveň můžeme těšit
na vystoupení šermířské skupiny
LEGENDA AUREA na některé
z příštích kulturních akcí v Rudníku. Moc děkujeme a těšíme se
na další spolupráci.
Za Labuťáky Jirka J.
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MIKULÁŠSKÁ KROK ZA KROKEM
pokračování ze str. 1
Pak už se ve stanu chystají jitrnice a tlačenka, pomalu se ohřívá svařák nebo medovina. Jinde
se heliem nafukují balonky, aby
unesly dětská přání a doletěly
s nimi k Ježíškovi. Jenže se musí
fakt opatrně, balonky občas praskají (zvlášť ty žluté, potvory).
Vytvořit prostředí pro vánoční
pohodu je ale cílem celého týmu,
a tak se musí i přes překážky.
DEN D – ČÁST DRUHÁ

Před třetí odpolední už se prostranství před obecním úřadem
ježí natěšenými hlavičkami dětí,
které v doprovodu rodičů či prarodičů míří neomylně na sál. Tam na
ně už čekaly čertice Lenka a Diana a spolu s DJ Jardou Čápem je
vyzvaly k tanci a skotačení.
Mezitím si dospěláci, kteří zrovna netvoří doprovod dětem, pochutnávají si na zabijačkových pochutinách a podle nátury a stupni
zmrzlosti (byla vážně kosa!) na
pivu, panácích či horké medovině, grogu nebo svařáku. A čekají,
s čím jejich potomci přijdou.
Nahoře na sále čertice přivolaly Mikuláše s čerty. Některé děti

reagovaly hrůzou v očích, jiné
s úsměvem ve tvářích, další zase
slzičkami v očích. Výsledek byl ale
stejný. Po rozdání balíčků, za které
si Mikuláš vyslechl básničky a písničky, všechny děti vyběhly ven,
vyžádaly si balonky a mazaly ke
stromku. Tam si s Mikulášem zazpívaly koledy a následně svá přáníčka vypustily k obloze. Hned potom se stromek rozzářil a mrazivý
vzduch rozčísl parádní ohňostroj.
Po této, řekněme, oficiální části
následovala volná zábava ve stanu
za hudebního doprovodu Míry
Pastora, venku zase bylo možné
se ohřát u hořících sudů. Zábavu
možná trochu kazil mráz, ale i tak
se letošní Mikulášská docela vydařila. Nejlépe to bylo znát z vyjádření jednoho z návštěvníků: „Bylo to
moc pěkné. Velké díky všem, kteří
se stále angažují v těchhle krásných záležitostech. Rudník je stále
pěknější a lidé tady taky...“ Taková
slova potěší nejvíc a spokojení návštěvníci jsou právě tím důvodem,
proč tyto akce pořádáme. Ráno
nás sice čekal úklid, ale na to ten
večer nikdo nemyslel.
Za kulturní komisi
Diana Stránská
s přispěním Pavla Voňky

ČERTOVSKO MIKULÁŠSKÁ
SHOW V ARNULTOVICÍCH
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU V JAVORNÍKU
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10.JUBILEJNÍ RUDNICKEJ VEJŠLAP 2016
Letošní 10. jubilejní Rudnickej
vejšlap se povedl po všech stránkách. Přálo nám počasí a účastníků bylo jako vždy hodně. Děkuji
všem za pomoc při organizování
vejšlapu. Za rok se opět na vás
těšíme.

10.jubilejní Rudnickej vejšlap 2016 – 1.10.2016
Statistické vyhodnocení

Počasí

9-20°C, Ráno občas mlhavo a oblačno 9°C ,
Během dne mlhavo, zataženo až oblačno (ČH
v mracích) cca 15°C. Odpoledne oblačno a
v případě sluníčka až 20°C , mírný vítr do
5m/s , navečer přibývání oblačnosti a větru
= Dobrý stav

Počet účastníků

muži

46

ženy

55

chlapci

19

dívky

27

zvířata

3

celkem

150

Jana Stuchlíková

Počet nových účastníků

65

Nejstarší muž

Lazák František

81,48 roků

Nejstarší žena

Boháčová Hana

77,93 roků

Nejmladší chlapec

Kaplan Benjamin

0,15 měsíce

Nejmladší dívka

Dlouhá Valerie

1,02 roků

Nejvzdálenější účastník z Písek, Mladá Boleslav
Počet Km

Trasy

PŘEDNÁŠKY JEDOU
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cyklo

430 Km

pěšky

1553 Km

CELKEM

1983 Km

Muži

750 Km

Ženy

743 Km

chlapci

175 Km

dívky

273 Km

Psi

42 Km

Pěší 7 km

69 účasníků

Pěší 14 km

61 účasníků

Pěší 24 km

9 účasníků

Cyklo 26 km

3 účasníků

Cyklo 44 km

8 účasníků

Kombi 29 km

0 účasníků
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HODNOCENÍ ROKU 2016
JPOIII RUDNÍK-ARNULTOVICE
Nastal čas zimního období
a můžeme hodnotit rok, který
se pomalu blíží ke svému závěru, a brzy budeme vítat nový rok
2017. Myslím, že bychom mohli
začít výjezdy, které jsou zaznamenány jako zprávy o zásahu jednotky JPOIII Rudník-Arnultovice, a to požár stodoly ve Slemeně,
kam vyjížděly CAS 25 i DA-8 (Gazelle), dále byla jednotka vyslána
do obcí Výrava a Jílovice postižených záplavou s čisticími, dezinfekčními a úklidovými prostředky. Přeprava se prováděla DA-8
(Gazelle). Operační středisko
v Hradci Králové nás vyslalo na
čištění silnice od nánosu nečistot, které zasahovaly do poloviny
vozovky v nepřehledné zatáčce
a hrozilo nebezpečí smyku, a to
na silnici Rudník–Čistá–Vrchlabí (Čistecký les). Jsme rádi, že se
pomalu zapojujeme do likvidace
obtížného hmyzu, které jsme pro-

vedli na Bolkově v č. p. 539 a jednalo se o půdní prostor domu
a podstřešní prostor garáže. Ve
stejný den proběhla likvidace sršní i u Křížku. Jsme rádi, že jsme
mohli provést i další likvidace sršní, které dopadly úspěšně.
Z technické pomoci mohu jmenovat pomoc při motocyklových
závodech v Rudnické rokli, kde
jsme zvolili jinou taktiku při kropení tratě, a to dálkovou dopravu
vody za pomoci 3xPPS-12 a PS-8,kde je voda dodávána do CAS
25 a dále rozvodem hadic „B“
a „C“ po tratích. Do technické
pomoci zařazujeme i pomoc při
čištění komunikace po znečištění
nebo kanálových svodů dešťové
vody, propustí a pomoc obecnímu
úřadu při organizování kulturních
akcí. Už jsme si také vyzkoušeli
dovoz užitkové vody na místo určení, kde byla nutně potřeba. Jsme
tu pro všechny občany, kteří po-

třebují pomoc, a zároveň si ceníme vyslovení díků jak písemnou,
tak i ústní formou. Je to pro nás
uznání, že ta naše hasičina přináší
užitek, a hřeje nás to u srdce.
V následujícím období se zaměříme na opravu PPS-12, která
nutně potřebuje generální opravu, aby mohla být zařazena do
činnosti, a dále je nutné provádět
údržbu další techniky, aby byla
připravena v případě hotovosti
nebo k výjezdu.
V poslední řadě něco k organizačním věcem:

Velitel JSDHO – Petr Birtus
Zástupce velitele – Zdeněk Zeman ml.
Velitelé družstev – David Čáp,
Václav Zeman, Milan Horník
Výstroj + hl. strojník – Zdeněk
Zeman st.
Garážmistr – Luboš Sahánek
Dýchací technika – Pavel Podobský
Chtěl bych touto cestou popřát
všem občanům veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2017
Petr Birtus
velitel JSDHO Rudník-Arnultovice

MLADÍ HASIČI
Kroužek mladých hasičů se letos
zúčastnil sedmi soutěží v požárním
útoku s umístěním od 3. do 6. místa. Soutěží se v kategorii mladších
dětí od 6 do 11 let a našim dětem je
okolo 6 let. Už proto se dá říci, že
takové umístění je pěkné.
Dále se děti zúčastnily pěti závodů, takzvaných šedesátek, což
je běh přes překážky s hadicemi.
Děti běhaly vždy samy za sebe a ve
velkém počtu účastníků se umístily na velmi pěkných místech.
Navštívili jsme hasičskou
zbrojnici v Arnultovicích, hasiči

nám ukázali techniku a vyzbroj,
některé děti si několik součástí
výzbroje a výstroje vyzkoušely.
Za hezkou ukázku arnultovickým
hasičům děkujeme.
V neposlední řadě jsme navštívili bazén v Jičíně, kde jsme si to
všichni náramně užili.
Naše aktivity můžete sledovat na Facebooku: Hasiči Rudník–Arnultovice, děti. A kdo má
zájem, může se ozvat a přidat se
k nám
Za vedoucí mládeže
Michal Mladonický

KAREL VÁCLAV KLÍČ
VYNÁLEZCE HLUBOTISKU
Před 175 lety se v Hostinném narodil Karel Václav Klíč (30. 5. 1841,
Hostinné – 16. 11. 1926, Vídeň),
všestranný český malíř, grafik a vynálezce. Při rytí dřevorytů pro časopisy často přemýšlel, zda by se rytecká práce dala usnadnit pomocí
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fotografie. Výsledkem jeho intenzivního bádání na poli reprodukce
polotónových obrazů na papír byl
v roce 1878 vynález heliogravury
– grafické techniky tisku z hloubky,
nahrazující ruční rytí fotochemickým procesem. V roce 1890 svou

metodu zdokonalil na rotační stírací hlubotisk, čímž vytvořil podmínky pro uplatnění nové polygrafické
techniky pro tisk ilustrovaných
časopisů, obalů a uměleckých děl v
masovém rozsahu.
Stanislav Wajsar

Rudnické noviny | číslo 4/2016 | prosinec 2016

BRRR, TO BYLY ZIMY
Po celá staletí se na horách střídaly zimy dlouhé a kruté s mírnějšími a někdy i kratšími. Právě
tak i v Krkonoších a v blízkém
podhůří, tedy i v okolí Rudníku.
Těch dlouhých a tuhých však
bylo mnohem více, hlavně pak
výše v horách. Všechny uvést nelze. O některých se však zmíním.
Vraťme se k době dávné, více než
500 let vzdálené. Tehdy v roce
1442 se zima v Krkonoších táhla
od Martina až do Jiřího. Napadlo prý až 8 metrů sněhu. Lidé se
z domků či chatrčí ven nedostali
po několik dnů, okna i dveře zavalil sníh a mnoho chalup pod
tou nadílkou spadlo. V březnu
v roce 1580 uhodily takové mrazy, že pomrzlo strašlivé množství
ptáků. Sedmého ledna 1607 se
v noci strhla sněhová bouře, z níž
šel strach. Chtělo by se věřit, že
pomohly modlitbičky chalupářů,
neboť k jejich překvapení následovala zima vlídná a krátká. Lidé
dokonce vyvedli dobytek na louky. Koncem sedmnáctého století,
12. listopadu 1693, zase napadlo
sněhu více, než bylo třeba. Nedalo se vyjet s koňmi ani s kravkami
a mrazy řádily tak „úspěšně“, že
i mlýny na měsíc či dva zamrzly.
Krutá zima řádila i v roce 1785.
Nebývalé spousty sněhu, skutečně nebývalé, mnohde dosahovaly
i výšky dvou metrů, u chalup tedy
spodních okrajů střech. Nejen
Vrchlabsko a Trutnovsko, ale
i Královédvorsko bylo tou sypkou, chladivou peřinou pokryto.
Pod ní tehdy zemřelo mnoho lidí
a nejen v horách. Uhodily velké
mrazy, až třicetistupňové. I ony si
vybíraly četné oběti.

A teď zas trochu veseleji. Koncem 18. století, v zimě 1795/96,
se zima v podhůří bratřila s jarem už od února. Ba, v ten čas se
pracovalo na polích. Začaly rašit
stromy, kvetly sasanky, petrklíče
a fialky. Z lesů se ozývaly hlasy
ptáčků. Sníh se tehdy neudržel
ani v horských kotlinách. Dva
roky nato změna – mrazivá zima
vydržela až do dubna. Na počátku
dalšího století, roku 1816, horské chalupy zase zapadaly sněhem, že ani dveře nešly otevřít.
Mrzlo až praštělo. Z mnohých
střech visely i metrové rampouchy. Po cestách se nedalo chodit,
natož vyjet. Ledovatka se na nich
držela do posledních březnových
dnů. Bez želízek na botách se
nikdo nikam nedostal. Zemřelí
lidé museli být v horách dočasně
zahrabáváni do sněhu. Pohřbeni
mohli být až s příchodem jara,
často i pozdním. Šest let nato
další problém: za suchého podzimu a mrazivého prosince vyschly
horské prameny a o Vánocích
ubylo vody i v podhůří. Mnohde
se voda prodávala, konev za 3 až
6 krejcarů. Tak takové byly zimy
první poloviny 19. století – dlouhé, bouřlivé, sněhem a mrazem
překypující. V roce 1840 zase
změna – přichází zima teplá, téměř bez sněhu. Již v únoru se vraceli tažní ptáci a sedláci seli obilí.
V dalších letech se nepravidelné průběhy zim střídaly. V roce
1863 na mnoha místech lidé kopali ve sněhu tunely a o několik
let později sněhu nenapadlo ani
na dětské dovádění. I dvacáté
století bylo podobné, v podhůří
však přece jen mírnější.

POČÁTKY LYŽOVÁNÍ

Traduje se, že první lyže do
Čech přivezl hrabě Jan Harrach, a to v roce 1892. Vybavil
jimi lesní dělníky, aby se mohli
lépe pohybovat v zasněžených
horách. První lyže byly prý
u nás vyrobeny kořenovským
stolařem Rösslerem v roce
1889, od roku 1890 se k němu
v pohraničních horách přidávali další výrobci. Posléze se lyžování natolik ujalo, že se mu
s chutí věnovali mladí i staří,
tedy téměř všechny vrstvy obyvatelstva. Nejvýznamnějším
střediskem, kolébkou českého lyžování, se stává městečko Jilemnice. Zdejší lyžaři již
v roce 1894 zakládají „Český
krkonošský spolek SKI“, první samostatné lyžařské sdružení
v českých zemích. Jiné zprávy
jsou však přesnější, uvádějí, že
první lyžaři se v Krkonoších objevují již v roce 1880. Byli to bratři
Krausové. Ti, když se poprvé na
lyžích vydali k Petrově boudě,
způsobili sjížděním sněhových
strání veliký rozruch. V roce 1886
je v Janských Lázních pro lyžařskou dovednost obdivován učitel
Kajetán Baier a u Jeleních bud
jsou to bratři Adolfové. V Praze se
lyžařskému umění věnoval Josef
Rössler-Ořovský. V roce 1887 si
nechal z Norska poslat dva páry
lyží. Celníci je pro neznalost proclili jako vesla. Byly 2,5 m dlouhé
s jednou holí. Vyjížděl na nich se
svými příznivci po okolí Prahy, na
Letenské pláni, v Chuchli, v Královské oboře a později i v Krkonoších. Nelze nevzpomenout na

Bohumil
Hanč

řídícího učitele Jana Buchara
z Dolních Štěpanic. Byl prvním
učitelem, který s dětmi v zimních měsících v hodinách tělesné
výchovy lyžoval. Jeho zásluhou
se lyžování rozšířilo i do dalších
krkonošských škol. Nelze zapomenout na nejlepšího českého
lyžaře tehdejší doby Bohumila
Hanče. Narodil se 19. 11. 1886 na
Benecku. Patřil mezi věhlasné instruktory lyžování. V roce 1913 se
zúčastnil náročného mezinárodního padesátikilometrového lyžařského závodu. Zpočátku teplé
počasí se změnilo v strašlivou vánici a Hanč na Zlatém návrší po
hrdinském sportovním výkonu
umírá. Jeho životní osud je čtenářům jistě znám z knihy (i filmu)
Františka Kožíka Synové hor.
V osmdesátých letech 19. století se lyžování rozšířilo i do dalších českých oblastí, hlavně pak
na Novoměstsko a Českomoravskou vrchovinu.
Jak je vidno z první části mého
povídání, zima v krkonošských
horách i v podhůří bývala a je často nevyzpytatelná a taková bude
zřejmě i v čase příštím. Ale tak už
to chodí. Však i v tuhých zimách
se objevují dny krásné, slunečné,
zvoucí k sněhovým procházkám,
k sáňkování, bruslení, lyžování
či koulování a stavění sněhuláků. Záleží na věku, hlavně pak
na vztahu k pohybu. A v okolí
Rudníku nabízejí běžecké tratě
příjemné sportovní vyžití. Vždyť
vydat se po nich na běžkách vyjetou stopou a za krásného, slunečného počasí třeba až na vrchol
Černé hory přináší radost a trvalé
uspokojení. Co říkáte?
Veselé Vánoce a šťastný nový
rok 2017 všem Rudnickým přeje
Stanislav Wajsar
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

ZÁPISY DO MŠ I ZŠ

PŘEHLED AKCÍ V PRVNÍM POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2016–2017
1. 9. 2016 Zahájení školního roku a slavnostní přivítání
prvňáčků
13. 9. 2016 Projektový atletický den na stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí pro I. stupeň
15. 9. 2016 Projektový atletický den na stadionu manželů
Zátopkových ve Vrchlabí pro II. stupeň
20. 9. 2016 Projektový den „Les“ v Harrachově pro I. stupeň
30. 9. 2016 Účast na atletické soutěži „Krkonošský atletický
pohár“ ve Vrchlabí
4. 10. 2016 Přednáška a beseda „Jak žijí raci“
10. 10. 2016 Šachový turnaj pořádaný kroužkem šachu při ZŠ
a MŠ Rudník
18. 10. 2016 Metodická návštěva Pedagogicko-psychologické
poradny v Trutnově
25. 10. 2016 Projektový den „Den Jazyků“
25. 10. 2016 Metodická návštěva Speciálně pedagogického
centra Hradec Králové
31. 10. 2016 Halloweenské učení
2. 11. 2016 Výlet školní družiny do Starých Hradů
3. 11. 2016 Účast na fotbalovém turnaji Coca-Cola školský
pohár
3. 11. 2016 Informativní schůzka s rodiči 9. třídy ohledně
povolání a prezentace středních škol
4. 11. 2016 Přednáška a beseda „Arboristé“
4.–8. 11. 2016 Testování SCIO žáků 9. třídy z AJ, NJ, ČJ, M a
OSP
9. 11. 2016 Třídní schůzky
14. 11. 2016 Divadelní představení pro 5. třídu v DDM
Hostinné
30. 11. 2016 Účast na okrskovém turnaji v halové kopané
v Hostinném
5. 12. 2016 Mikulášská nadílka v MŠ a na 1. stupni ZŠ
8. 12. 2016 Vánoční koncert a jarmark
12. 12. 2016 Účast 7., 8., a 9. třídy na vzdělávacím pořadu
„Planeta Země“ ve Vrchlabí
13. 12. 2016 Ekopořad a beseda „Tonda obal na cestách“
15. 12. 2016 Přednáška a beseda „Finanční gramotnost“ pro
8. a 9. třídu
20. 12. 2016 Návštěva divadelního představení v Klicperově
divadle v Hradci Králové
21. 12. 2016 Školní turnaj ve stolním tenise pro žáky 4.–9. třídy
21. 12. 2016 Rudnická laťka – školní soutěž ve skoku vysokém

DEN JAZYKŮ
NA 2. STUPNI
V úterý 25. 10. 2016 proběhl ve škole Den jazyků. Naše
škola se na celé dopoledne
proměnila v jazykovou instituci složenou ze čtyř oddělení.
Žáci druhého stupně byli rozděleni do pracovních týmů.
Navštívili oddělení překladů,
kde si na překladu písničky
vyzkoušeli práci překladatele. Nutno podotknout, že
převést text jednoduché písně do správné češtiny pro ně
nebyl snadný úkol. Dále žáci
pracovali v oddělení identifikace jazyků, kde si vyslechli
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jim dobře známou pohádku
v 15 různých jazycích. Jejich
úkolem bylo jazyk rozpoznat
a ke zvukové nahrávce přiřadit jeho písemnou podobu,
včetně vlajky příslušného
státu. Zde byli žáci poměrně
úspěšní. Vyhodnocení ukázalo, že nejčastěji zaměňovali
ruštinu a polštinu. V oddělení slovanských jazyků si
žáci uvědomili, že podobnost
češtiny, ruštiny, slovenštiny
a polštiny může být někdy
poněkud zrádná. A nakonec
v oddělení anglické konver-

Z ustanovení zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyplývají ode dne účinnosti 1. 1. 2017 nové termíny pro
zápisy do mateřských škol i prvních tříd základních škol.
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/18 se
musí konat v období od 2. května
do 16. května. Do naší MŠ bude
ve dnech 4. a 5. května 2017 od 8
do 15 hodin.
Zápis k povinné školní docházce na základní škole se musí
uskutečnit během dubna. V naší
škole bude zápis do 1. třídy
v úterý 11. dubna 2017. Rodiče
se budou moci přihlásit na přesný
čas, díky čemuž se nemusí obávat
případného dlouhého čekání. Zápisem mohou projít všechny děti
narozené od 1. 9. 2010 do 31.
8. 2011, které se k zápisu dostaví. K zápisu si zákonný zástupce
vezme občanský průkaz a rodný
list dítěte. Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce
podle § 36 odst. 4 školského zákona, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok. V tomto případě
je však nutné, aby měl s sebou
zákonný zástupce doporučující
posouzení příslušného školského
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického
centra) a odborného (dětského)
lékaře nebo klinického psychologa. Doporučuji zkonzultovat
školní připravenost dětí s učitelkami mateřské školy.
Podle vyhlášky o vzdělávání
se s účinností k 1. 9. 2016 stává
zápis dítěte do 1. třídy především
motivováním dítěte pro školní
docházku a orientačním posou-

zením jeho školní připravenosti.
Tato školní připravenost se posuzuje ve vztahu k očekávaným
výstupům školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Na webových stránkách
školy, v záložce MŠ – dokumenty,
jsou očekávané výstupy i průběžné cíle předškolního vzdělávání
v naší mateřské škole definovány
na str. 13, 16, 19 a 24. Škola musí
zákonného zástupce během zápisu informovat, jak může do doby
zahájení povinné školní docházky
pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Tzv. připravenost totiž není
prázdným pojmem. První třída
je pro děti opravdovou změnou.
Nastává období povinností a učení. Výhodou pak pro dítě je, když
nemá problémy se sebeobsluhou,
jemnou motorikou, koordinovaným pohybem, slovní zásobou,
úchopem tužky, znalostí základních barev, geometrických tvarů
i částí postavy. Dovede se 15–20
minut soustředit, naslouchá čtenému textu a zapojí občas spontánní dětskou hravou fantazii.
Líbí se mi názory známé psycholožky Jany Nováčkové, která je
přesvědčená, že aby děti obstály,
potřebují rozvíjet mentální procesy jako kritické myšlení, potřebují
se učit, jak se učit. Důležité ale je
nacházet a probouzet u nich vnitřní motivaci. Ta vnější, opírající se
jen o odměny a tresty, dětem nepomáhá. Náš mozek je nastaven
tak, aby hledal ve věcech smysl.
Když ho nenajde, je pro něj problém se učit. To ostatně známe
i u starších dětí, nejen u prvňáčků. Škola by neměla být místem,
kam se jenom musí. Děti by měly
mít „důvod“ do ní chodit. Na
něco se těšit, něco očekávat, chtít
se zapojit, zažít úspěch. Pokud se
toto daří, stává se škola a učení se
pohodovou součástí života dítěte
i celé rodiny.
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy

zace měli žáci jedinečnou
příležitost
si
pohovořit
s lektorem a rodilým mluvčím
anglického jazyka. Naše
pozvání vést tuto hodinu
přijal pan Jonathon Harvey,
který pochází ze Skotska.
Přes počáteční ostych žáci
tuto příležitost využili a užili
si hodinu příjemné konverzace s tímto energickým, temperamentním a velmi zkušeným
lektorem anglického jazyka.
Renáta Šindelářová
učitelka angličtiny
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MIKULÁŠ VE ŠKOLE
A VE ŠKOLCE
Mikuláš přišel se svým doprovodem v pondělí 5. 12. 2016 do
naší školy. Ti větší už z jeho návštěvy měli legraci, na menších
dětech ještě bylo znát, jaký respekt Mikuláš s čerty i andělem
vzbuzuje. Zlobivé děti si vysloužily aspoň tváře zamazané uhlím,
ale všem nakonec andělé nadělili
nadílku. Den se povedl a na každém bylo znát už blížící se vánoční naladění, které dokresloval
sníh za okny naší školy.
Zdena Nehodová, 9. třída

Dne 5. 12. 2016 se přišli na malé
děti ve školce podívat čerti, andělé
a samozřejmě Mikuláš. 8. třída
se během první vyučovací hodiny připravovala. Druhou hodinu
vyrazili. Andílci vzali odměny pro
děti v podobě malé igelitky s ovo-

cem a sladkostmi. Čerti zvonili na
ohromné zvony a Mikuláš byl připraven říct dětem, jak se jim tento
rok dařilo. Děti byly statečné, tedy
až na některé výjimky. Andělé vystrašené děti utěšovali a hladili
je. Některé děti měly připravené
dokonce i malé vystoupení, například zpívání písniček nebo
recitování básniček. Na poslední
návštěvě jsme si všichni společně
zatancovali a děti zahodily svůj
strach a nechaly se od čertů zmalovat. Ovšemže to bylo pro nás
o něco těžší, přece jenom tancovat
v kostýmech není snadné. Děti si
to určitě užily a až na pár slziček
měly určitě krásný zážitek. Hned
co jsme se převlékli, nás čekala
další hodina, která se nesla v duchu mikulášské atmosféry.
Bára Šindelářová a Anna Sikorová

PODZIMNÍ SPORTOVNÍ
AKTIVITY
I letos jsme se na podzim zapojili do dlouhodobého projektu
Olympijský víceboj a právě v těchto chvílích dochází ke vkládání výsledků jednotlivých disciplín.
Na konci září poměřili nejlepší
atleti a atletky své síly s okolními
školami na Krkonošských sportovních hrách na Atletickém stadionu manželů Zátopkových ve
Vrchlabí. Výsledky nebyly vůbec
špatné, do Rudníku jsme přivezli
hned několik druhých míst.
Chlapci se potom činili na
fotbalovém postupovém turnaji
Coca-Cola školský pohár. Zde se
přece jenom ukázala nevýhoda
menší školy, a tím i menší fotbalové základny oproti velkým
školám z Vrchlabí a Trutnova.
Jedná se totiž o fotbal na velkém
hřišti s plným počtem hráčů,
tedy jedenácti, a zde jsme museli
nasadit i chlapce z 6. třídy, kteří
samozřejmě nemohli konkurovat o hodně starším soupeřům.

Přesto se kluci snažili a bojovali
ze všech sil.
Lépe se chlapcům hrálo na halovém turnaji Vrchlabska v malé
kopané, který se konal v hale
v Hostinném. Zde předvedli, že
fotbal opravdu umí, a jen shodou
okolností jim uteklo 1. místo. Kluky to však mrzet nemusí, neboť
stejně postoupili do okresního
finále vítězů Vrchlabska, Královédvorska a Trutnovska z druhého
místa. Tento další postupový turnaj se bude konat až na jaře 2017.
Čeho si však i přes všechny
úspěchy ceníme nejvíce? Toho,
že se naši žáci chovají vždy a za
všech, mnohdy vypjatých okolností slušně, bojují ze všech sil,
a tím vzorně reprezentují naši
školu, potažmo vesnici.
Za to jim určitě patří dík a nezbývá než si přát, aby tohoto příkladu následovali i ostatní žáci
naší školy.
Vladimír Tremer

VÝLET SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU
V letošním školním roce jsme
svátek duchů čili Dušičky oslavili výletem za pohádkovými bytostmi. Vypravili jsme se na hrad
a zámek Staré Hrady, kde nás přivítali skřítkové, draci, čerti, čarodějnice i vodníci. Navštívili jsme
hradní sklepení. Zde se ukrývalo
vodní a ledové království a samozřejmě peklo. Průvodkyní nám
byla krásná čertice. Pak nás čekala strašidelná půda za doprovodu hodné čarodějnice. Ta nám
poskytla i podrobné školení, jak
správně lítat na koštěti. Poté se
děti proběhly po nádvoří a společně jsme navštívili zdejší zvěřinec. Nechyběl ani oblíbený nákup
suvenýrů. Výlet se velmi vydařil,
počasí nám opět přálo a děti byly
velmi hodné.

PODĚKOVÁNÍ ZA BESEDY
Žáci 2. stupně a s nimi učitelé
uvítali možnost dozvědět se od
odborníků něco víc o raku kamenáči a dalších racích žijících
u nás. Při druhé besedě s arboristy se z povrchu zemského vyšplhali do koruny stromů. Názorná

ukázka před školou celé povídání
výborně dotvořila. Za zprostředkování obou skvělých návštěv,
které všechny zaujaly, děkuji
panu Jiřímu Vondrákovi.
Alice Kuhn-Gaberová

Vychovatelky ŠD
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

ZÁVĚR ROKU V MŠ
Jako každý rok nás v září přivítala nazdobená školka a krásná
nová prolézací sestava na školní
zahradě.
Nové děti si brzy zvykly na odloučení od maminek, nové prostředí, paní učitelky i spoustu kamarádů. Krásný podzim plný her,
básniček, písniček a tanečků jsme
si tedy všichni moc užili.
Přijela za námi i tři divadélka
s pohádkami O Zdravušce a Kubíkovi, Jejda pohádka a Radujme
se, veselme se.

Chceme být zdraví, proto jsme
i letos přivítali v naší školce „paní
Bertu“ z projektu Zdravá pětka
s programem o zdravé výživě
a aktivním pohybu, který je pro
všechny velice důležitý.
Pohybujeme se rádi a také
máme rádi sportovní školičku
s našimi oblíbenými trenéry. Od
začátku listopadu 19 dětí pod jejich vedením každý týden nadšeně sportuje.
O to, aby všichni správně vyslovovali, se stará paní logoped-

ka, která k nám jezdí každou sudou středu.
Tradiční svátek Mikuláše nám
připravili žáci z osmé třídy. Byli
výborní, takže jim právem patří
náš velký dík.
Teď už se budeme těšit na Vánoce. Příprava nám dá ještě hodně práce. Všem přejeme úspěšný
rok 2017, hodně zdraví, radosti
a spokojenosti.
Děti a zaměstnanci MŠ

SLOVNÍ MRAK
Úkol pro všechny školáky stejný a jeden výsledek(obrázek) za
celou školu. Zadání znělo: Napište během jedné minuty ma-
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ximálně tři slova, které vás hned
napadnou, když se řekne Rudník.
Výsledek je v obrázku, kde nejvíce
se opakující se slovo je největší až

MALÍ
SPORTOVCI
Kroužek sportovních her pro
mladší je v plném proudu. Kroužek navštěvuje 14 žáků 1. a 2.
třídy. Poznáváme nářadí a náčiní naší tělocvičny, snažíme se
zvládnout soutěže v duchu fair
play. Využíváme i netradičních
pomůcek ke hře, jako například
noviny. Novinová honička je prostě prima.
Doufám, že v zimním období
nám napadne nějaký ten sníh,
abychom mohli vyrazit do terénu
třeba na bobech.
Barbora Jindřišková
učitelka a vedoucí kroužku

po originální slova, která jsou napsána menším písmem. Zvítězilo
slovo ŠKOLA.
Jiří Stuchlík
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PENALTOVÉ FINÁLE
Uskutečňuje se už dlouhé
roky a pravidelně poslední
den v roce – na
Silvestra. Představuje úsměvné
loučení s letopočtem i fotbalovým
kalendářem a také přípitek do
nové sezóny.
Už brzy dopoledne se na místním fotbalovém hřišti scházejí
aktéři. Hráči A mužstva stejně
jako dorostu, činovníci a hosté.
Výkopem je losování, při kterém
se určují soupeřící dvojice. Jejich
konečné číslo bývá nejméně deset a pak nastupují v souboji každý s každým. Kopou se desítky
a trestňáky, góly se sčítají, branku
stráží kompletní sestava dvojice.
Vyražené míče od ochránců sva-

tyně je možné dorážet. Terén bývá
tvrdý, se sněhem i ledem.
Vítězí někdy favorité (tvrdí se, že
nejlepší dvojičku tvoří profesionální brankář spolu s rozeným střelcem), jindy nezkušení benjamínci.
Rozhodčí ani nejsou potřeba, protože fauly se nekonají. Rozhodující
bývají penalty. Ve fotbalové hantýrce se jim říká pentle, pokutové
kopy, desítky až jedenáctky.
Pamětníci se dohadují, kolikátý ročník se letos koná. Možná
se uskuteční i výherní soutěž na
dané téma. Určitě se ale nebudou
měnit dresy. Na Silvestra bývá
mráz. Tak na fotbal i na zdraví –
PF 2017. A nejen proto, že rudnický fotbal oslaví kulatou sedmdesátku!
Václav Chadraba

NOHEJBALISTÉ NA VRCHOLU
Ačkoli rudnický nohejbalový
tým po loňské sezoně náramně
oslavoval bronzovou příčku v Krkonošské lize neregistrovaných
jako maximum, kterého může
dosáhnout, letos se hráči vytáhli
a v tabulce i na hřišti překonali i údajně nedostižné rivaly ze
Dvora Králové a Vrchlabí. K loňské šestici navíc přibyl i „obecní
rival“ Míchačky Rudník, takže
prvnímu rudnickému týmu přibyl
nový soupeř.
Co je důvodem úspěchu? Podle
rudnického kapitána Tondy Macha to byl příchod nových posil,

které se osvědčily. Ale hlavně se
zlepšil celý tým – a na kurtech to
bylo vidět.
V pátek 11. listopadu tak Rudničtí jako vítězové měli tu čest
uspořádat slavnostní vyhlášení
výsledků a předávání cen. Za přítomnosti zástupců většiny týmů
z ligy převzali na domácí půdě pohár pro vítěze a už se těší na další
sezonu. Ačkoli by coby vítězové
mohli postoupit do vyšší soutěže,
takové ambice nemají a zůstávají
v Krkonošské lize.
Pavel Voňka

KAM NA BĚŽKY?
Poslední léta je o pořádnou sněhovou
nadílku i u nás pod Černou horou stále
větší nouze a tak si musíme vystačit se
sněhem umělým. Umělý sníh pro běžecké lyžování se pomalu stává standardem
jako pro sjezdové lyžování. Máme to štěstí, že takový uměle zasněžovaný areál pro
běžkaře je blízko nás ve Vrchlabí. Areál se
nachází v těsné blízkosti nového fotbalového stadionu a je celý osvětlený, takže je
možné běžkovat až do večera. Výhodou je,
že stadion je přístupný široké veřejnosti
a je zdarma, i když se přimlouvá za zakoupení běžecké známky na podporu tohoto
areálu. Více aktuálních informací najdete
na Facebooku – Na běžky do Vesplach.
A pokud bude dostatek sněhu i v Rudníku, tak obec bude zajišťovat projetí
běžeckých stop, tak jak jste byli zvyklí.
Bližší a aktuální informace o rudnických
trasách najdete na stánkách obce www.
rudnik.cz.
Skol!
Jirka Stuchlík
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných
osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Natálie Parasičová. Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Jiří Hlubuček, Alena Ulrichová, František Licek.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Dne 20. 10. 2016 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků.
Šťastným rodičům blahopřejeme!
Jana Janovská, matrika

Zleva: Jiří Kozák, Sofie Špičková

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní
MUDr. Janě Svobodové za její obětavou pomoc
pacientům v paliativní péči v Červeném Kostelci.
Moc děkujeme a přejeme hodně zdraví a sil do dalších let.
Za vděčné pacienty
Stanislav Vosička a Josef Marel

V měsíci říjnu oslavili zlatou svatbu manželé Michael a Miloslava
Krobovi. Gratulujeme!

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

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

EMAIL INFOKANÁL

Zleva: Robin Černohorský, Ladislav Roudenský, Klaudie Valentina
Kuchařová, Vítek Port

registrace na www.rudnik.cz nebo admin@rudnik.cz
Do předmětu e-mailu napište: „Registrace do email infokanalu“
Náměty na zlepšení nebo na opravy možno zasílat přes SMS ve tvaru:
P mezera TEXT na číslo 499 440 201

ěte přání radostných a bohatých Vá
m
j
i
ř
noc.
P

rok
. a úspěš
o
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é
ného nov

u!

Obec Rudník je držitelem titulu »Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016«
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