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Rudnické 	Noviny
MY JSME RUDNÍK,
KDO JSTE VY?!
Ačkoli se titul „vesnice roku“ uděluje
každý rok, je jeho zisk pro oceněnou obec
vždy prestižní záležitostí. Třeba už jen
proto, že podobných obcí jsou po naší republice stovky, ne-li tisíce, nebo proto, že
pro hodnocení neexistují exaktní měřítka.
Pro vesnici z pohraničí, kde veškeré tradice a komunitní kontinuitu zpřetrhala
druhá světová válka a následující experimenty nejmenované komunistické strany,
je takřka nemožné poměřovat se s obcemi,
které tyto události tolik nezasáhly a kde se
všichni znají už deset dvacet generací.
Jenže nám se to povedlo! Stali jsme se
vesnicí Královéhradeckého kraje roku

2016, postoupili jsme do celostátního finále, a i když jsme v oficiálním hodnocení nezabodovali, máme na co být pyšní. Patříme
ke 13 nejlepším letošním vesnicím v celé
republice!
Dalo to dost práce a přineslo to spoustu
strastí, ale nepoměrně více radosti. O tom
vás v tomto mimořádném vydání RN mají
přesvědčit fotografie Anděly Veselé, které
svými vzpomínkami a dojmy doprovodili
starosta Aleš Maloch a tajemník OÚ Jiří
Jirásek. Prohlédněte a přečtěte si je a užívejte si ten krásný pocit, že žijete na výjimečném místě!

Rudnické noviny | speciální příloha čísla 3/2016

Na OÚ máte možnost si zakoupit DVD s fotkami
a záznamem z předávání ocení u základní školy.
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ážení přátelé, do rukou se vám dostává speciální vydání Rudnických
novin věnované naší účasti v soutěži
Vesnice roku 2016.

JAK TO CELÉ ZAČALO?

Na začátku mého působení na obci, někdy
během roku 2011, mě napadla krásná myšlenka
zúčastnit se této soutěže. Zatím jsem si to nechával pro sebe, jelikož naše obec nebyla v nejlepší kondici a před námi byla spousta práce. Na začátku roku 2013 jsem o tom
začal mluvit nahlas a podařilo se mi získat partu lidí, kteří by do toho šli. Ovšem
jak všichni víte, rok 2013 nám přinesl povodně, takže zase nastaly jiné starosti.
Ale abych to zbytečně neprotahoval…

Během návštěvy komise vládla přátelská atmosféra

JAK TO PROBÍHALO?

V letošním dubnu jsem s Mírou Sedláčkem zajel do Hradce Králové na motivační seminář, kde jsme získali informace o soutěži, dozvěděli jsme se, jak sestavit přihlášku, jak a čím zaujmout komisi, a vyslechli jsme si zkušenosti vítězných obcí minulých ročníků. Cestou domů už jsme přemýšleli, jak začít. Hned
druhý den jsem svolal schůzku přípravného týmu, který se skládal z pracovníků OÚ, školy, zástupců spolků a místních podnikatelů. Naštěstí se zmiňovaný
tým pro soutěž nadchl a přihlášku se nám podařilo podat v termínu. Ihned jsme
začali připravovat prezentaci Rudníku před krajskou komisí. Ta k nám dorazila
16. června a byla složena ze zástupců vyhlašovatelů soutěže takto: zastoupení
vždy po jednom člověku měla ministerstva – pro místní rozvoj, zemědělství,
životního prostředí, kultury – dále pak Národní památkový ústav, Královéhradecký kraj, Spolek pro obnovu venkova, Kancelář prezidenta republiky, Svaz
měst a obcí a Státní zemědělský fond. Před touto komisí jsme během dvou hodin, které jsme dostali, představili naši obec nejdříve virtuálně na projekci, poté
si slovo vzaly děti ze školy a představily místní výrobce a zahrály divadlo. Následně jsme se odebrali do terénu, knihovny, školy apod. Během pobytu u nás
komisi zajímaly investice, kultura, fungování spolků, rozpočet, školství apod.
Členové komise se hodně vyptávali a hovořili s místními. Po dvou hodinách odjeli hodnotit další obce. Od té doby jsme čekali, jak jsme v konkurenci dalších
31 obcí uspěli. Mimochodem v Královéhradeckém kraji se přihlásilo nejvíce
obcí. Nejméně naopak v Pardubickém, a sice deset. V pátek 24. 6. přišla zpráva, že jsme krajští vítězové a můžeme užívat titul vesnice Královéhradeckého
kraje roku 2016. Tím by to celé mohlo skončit. To jsme ještě netušili, že tím to
pro nás celé začíná.
Pro mě osobně začínají dva příjemné roky, po které budu jako starosta vítězné obce členem krajské hodnoticí komise. Pro všechny ostatní z našeho týmu
ihned začaly starosti s přípravou slavnostního předávání oceněným obcím
v areálu naší školy. Kdo jste tam 20. 8. byli, víte, že šlo o povedenou akci, kterou
navštívilo celkem 822 místních i dalších zástupců oceněných obcí. Ihned druhý
den po této slávě jsme se začali připravovat na návštěvu celostátní komise, která
k nám přijela 31. 8. Tentokrát jsme měli k dispozici 4 hodiny. Komise byla složena z jiných osob než ta krajská, tudíž jsme prezentaci moc neměnili, jenom jsme
ji rozšířili o výlet ke Křížku s výhledem na Černou horu a prezentaci Janovic. Hasiči předvedli rytmickou fontánu a děti z Okami Teamu komisi předvedly, jak se
dokážou ubránit. Pan Boháč z Terezína komisi nadchl ukázkou výroby a hlavně
ochutnávkou medoviny Apicor. Po čtyřech hodinách nás komise opustila a odjela hodnotit vítěze Pardubického kraje. My jsme ovšem nelenili a začali jsme
se připravovat na slavnostní vyhlášení celostátního kola 17. 9. v Luhačovicích.
Objednali jsme autobus pro naše občany, připravili stánek, který naši obec na
Jarmarku venkova, součásti vyhlášení, reprezentoval. Ve stánku se rozdávaly
propagační materiály obce, ochutnávaly se klobásy, sýry a největší úspěch měla
medovina, o kterou se pořádaly soutěže. Chvilku po zahájení jarmarku dorazil
z Rudníku autobus fanoušků. Hokejový zápas by se musel stydět před jejich výkonem. Nechyběly vlajky, trubka apod. Se slovy „my jsme Rudník, kdo jste vy?“
Rudničtí nakráčeli na lázeňské náměstí. Každá z třinácti soutěžících obcí tam
měla své fanoušky, ale ti naši byli nejlepší. Náš stánek navštívila i ministryně pro
místní rozvoj paní Karla Šlechtová, která si z našeho stánku odnesla plno dojmů
a pětilitrovou láhev medoviny. Paní ministryně soutěžící obce pozvala na slavnostní oběd. Za naši obec jsem pozvání přijal já a Jirka Stuchlík.
Slavnostní vyhlášení se odehrálo v 16.00 hod. v hale hotelu Elektra. To, že se
Rudník nakonec na pomyslnou bednu nedostal a dělíme se s ostatními o čtvrté
místo, už asi víte. Nás to však nemrzí, nebo alespoň ne moc. Byla to první účast
naší obce v soutěži a v konkurenci dalších 250 obcí. V neděli jsme z Luhačovic
jeli s pocity krásně prožitého víkendu a s vědomím, že se nám v Rudníku krásně
žije a že máme co ukázat i nabídnout, a hlavně že tady máme lidi, kteří za námi
stojí a díky nimž jsme vesnicí Královéhradeckého kraje roku 2016!
Aleš Maloch, starosta

2

Hadí stezka v podání Luboše Hampla bodovala

Na každém kroku se komise mohla přesvědčit, že máme co ukázat

Děti si svým výkonem omotaly komisi kolem prstu
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Více fotek a videa od Anděly Veselé na www.anves.rajce.idnes.cz

O tom, že akvabely budou mít opět úspěch, nepochyboval snad nikdo

Ačkoli se hosté sjeli ze všech koutů kraje, cítili se jako mezi sousedy

Vodní fontána v podání arnultovických hasičů

VÝSLEDKY ROKU 2016

Na přípravách předávání i na soutěži samotné se podílela pěkná
řádka Rudničanů. Všem patří dík!

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE

CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE

Do 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova
se v Královéhradeckém kraji přihlásilo celkem 32 obcí.

Ve dvaadvacátém ročníku soutěžilo celkem 251 obcí třinácti krajů
České republiky. Obce, které získaly Zlatou stuhu, a tedy prvenství na
úrovni krajů, postoupily do celostátního kola. Předsedou celostátní
hodnotitelské komise byl Luboš Pokorný, starosta obce Krásná – vesnice roku 2015.

Zlatá stuha – obec Rudník
Modrá stuha – za společenský život – obec Petrovice
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Podbřezí
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Dobrá Voda
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec
Kratonohy
Zlatá cihla – obec Žlunice
Ceny hejtmana:
– obec Bukvice za vzorné vedení obecních kronik
– obec Batňovice za moderní knihovnické a informační služby
– obec Bačetín za obnovu lidových tradic
– obec Hrádek za udržování venkovské pospolitosti
– městys Velký Vřešťov za zvyšování ekologické stability krajiny
– obec Přepychy za koncepční rozvoj obce
– městys Nový Hrádek za originální prezentaci obce
– obec Havlovice za péči a oživení hradu Vízmburk
Plaketa – ocenění hejtmana:
– obec Dobřany za spolupráci obce se základní školou
– obec Pohoří za péči o občanskou vybavenost obce
– obec Lodín za rozvoj cestovního ruchu
Diplom komise:
– obec Nahořany za příkladnou péči o místní části obce
– obec Dolní Radechová za příkladnou obnovu pietního místa
– obec Librantice za solidaritu při povodních k okolním obcím
– obec Rasošky za vedení dětí a mládeže ke sportu
Cena SPOV – městys Černý Důl za zapojení do rozvoje regionu
Cena naděje pro živý venkov – obec Stěžery za místní spolkový život
a občanskou společnost v obcích
Zdroj: zápis krajské komise
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Vítězem celostátního kola a nositelem titulu „vesnice roku 2016“ se
stala valašská obec Kašava. Na druhém místě se umístila obec Prysk
z Libereckého kraje a třetí místo obsadila obec Kozojídky z Jihomoravského kraje.
V rámci celostátního kola byla již podruhé udělena také „vesnice roku
2016 – cena veřejnosti“. Tu získala obec Velké Hoštice z Moravskoslezského kraje. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče komise udělila
obci Sebranice z Pardubického kraje.
Finalisté soutěže Vesnice roku 2016:
– Cehnice, Jihočeský kraj
– Kozojídky, Jihomoravský kraj
– Valy, Karlovarský kraj
– Rudník, Královéhradecký kraj
– Prysk, Liberecký kraj
– Velké Hoštice, Moravskoslezský kraj
– Hněvotín, Olomoucký kraj
– Sebranice, Pardubický kraj
– Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj
– Úholičky, Středočeský kraj
– Nové Sedlo, Ústecký kraj
– Lípa, Kraj Vysočina
– Kašava, Zlínský kraj
Celkové vyhodnocení:
1. místo – Kašava
2. místo – Prysk
3. místo – Kozojídky

Zdroj: www.vesniceroku.cz
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Výhled od Křížku komisi ohromil

Komise odjela, už jen skupinové foto a 17 dní čekání na verdikt

V Luhačovicích nebylo počasí zrovna na plavky...

... ale komu by to vadilo

Tak tady nás máte! Rudník o sobě dal vědět.
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esničané roku, ve chvíli podání
přihlášky do soutěže Vesnice roku
2016 jsem netušil, co vše se změní. Po nespočtu hodin plánování a vlastní
přípravy prezentace se stalo něco naprosto neočekávaného. Rudník se stal vesnicí
Královéhradeckého kraje 2016. Informaci se dozvídáme v pátek večer. Následuje
pár telefonátů a realizační tým se schází
ve vinárně. Je úžasné sledovat setkání jednotlivých členů tohoto týmu. Radost, objímaní, gratulace. Rudník, bez Rudníku,
k Rudníku, vidím Rudník, voláme Rudníčku... Rudník zaznívá ve všech pádech
s hrdostí v hlase. Koukám na ty vesničanky a vesničany Královéhradeckého kraje
a vybavuje se mi chvíle před cca 6 lety, kdy
se vedla jednání o tom, zda budou autobusy z Trutnova do Vrchlabí jezdit přes Janské Lázně, nebo přes Rudník. Tehdy z jedněch nejmenovaných úst zaznělo „Přes
Rudník? Tam přece nikdo není!“ Vím, že
nic podobného už nikdy neuslyším, více
než 2100 vesničanek a vesničanů roku již
nikdy nikdo nepřehlédne.
Ale i v tuto chvíli radosti se již začíná
plánovat prezentace pro celostátní kolo
a slavnostní předávání ocenění obcím,
které v Královéhradeckém kraji uspěly
v některých dílčích kategoriích. Dnes již
víme, že slavnostního předávání se zúčastnilo více než 800 lidí a vše dopadlo
na jedničku a v celostátním kole jsme se
po zdařilé prezentaci umístili na krásném 4. sdíleném místě s dalšími 9 obcemi. Součástí vyhlášení celostátního kola
v Luhačovicích byl jarmark, kde finalisté
krajských soutěží měli možnost představit svou obec. Věřte mi, že na Rudník
v Luhačovicích nezapomenou, nezapomenou na nás ani ostatní finalisté, zástupci
ministerstev ani všichni ostatní zúčastnění a nezapomeneme ani my. Rozdali
jsme kilogramy letáků, nalili více než 900
panáků medoviny a rozdali stovky balonků, kilogramy sýrů a klobás. Pořádali
soutěže, informovali o naší obci a setkávali se s rodáky z Rudníku, kteří již žijí
jinde. Luhačovicemi se nesl hlas trubky
a zvonce a pokřik: My jsme Rudník, kdo
jste vy?
V Luhačovicích jsme ostudu neudělali,
organizátoři i zástupci našeho kraje nás
pochválili a já zjistil, jak výjimečné věci
v Rudníku máme – výrobnu medoviny, kozí
sýry, jehněčí klobásy. Vše bych vám rád
představil podrobněji v některém z příštích vydání Rudnických novin, ale poděkovat je třeba již teď. Moc děkujeme zejména
panu Ing. Cermanovi a všem jeho spolupracovníkům, Ivance z Bolkova a Hance
z Bolkova za ochotu a pomoc ve všech fázích soutěže Vesnice roku. Poděkování
patří i všem dalším, kteří se na přípravách
podíleli. Bez vás by to nešlo
Rudník není malebná vesnička s návsí
a rybníkem a přejít ho trvá několik hodin.
Novodobá historie Rudníku začíná příchodem českého obyvatelstva v roce 1945.
Tradice jsme nezdědili, tradice obnovujeme a soutěžit v konkurenci obcí z vnitrozemí, zejména z Moravy, je těžké, ale jednou
je „dáme“. Věřím tomu, protože tu žiju
a vím, jak skvělí lidé tu jsou.
Jiří Jirásek, tajemník OÚ
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