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Rudnické

Noviny

AMERICKÝ NÁSTROJ MADE IN RUDNÍK
Snad každý zná ty nyvé až plačtivé tóny, které se tu a tam ozývají v písních americké i české
country hudby. Na svědomí ho
má nástroj, jehož dějiny nejsou
zrovna z nejdelších. Elektrická
steel kytara se poprvé objevila
ve 30. letech minulého století,
rozmach jejího použití nastal až
o 30 let později. Stavbou těchto nástrojů se amatérsky zabývá
i Rudničák Josef Tomíček.
Všechno to začalo před nějakými pětatřiceti lety, kdy se pan
Tomíček scházel se svými přáteli
v někdejším kině v dnešní budově
obecního úřadu a spolu se věnovali muzicírování ve stylu country
a trampské hudby. Samozřejmě
věnovali i pozornost tomu, co se
děje na profesionální hudební
scéně, tehdy pochopitelně převážně té české, ze Západu sem jen tu
a tam dolehla nějaká ta zprávička.
U některých kapel se tehdy začala
objevovat jakási „koza“, na níž byl
upevněn hmatník ne nepodobný tomu kytarovému. Hlavně ale
tento nástroj vyluzoval tóny, které
celkový zvuk kapely neuvěřitelně
přibližovaly vyznění, jaké znali
především z produkce tehdejších
amerických skupin country music a bluegrassu. To rudnického
nadšence s šikovnýma rukama samozřejmě nemohlo nechat v klidu. Když navíc zjistil, že většina
českých hráčů na steel kytaru si ji
vyrobila sama po domácku (první
originální steel kytaru z USA měl
podle Wikipedie Jaroslav Hanslík
z Country Beatu Jiřího Brabce),
došel k přesvědčení, že nemůže být
nic těžkého ji postavit. Kamarád ze
Staré Boleslavi mu ukázal mechaniku nástroje a vůbec fungování
celého systému. Následně si z časopisu Udělej si sám opatřil návod na
stavbu z pera Josefa Dobeše, hráče
na steel kytaru a dobro ze skupiny
Greenhorns/Zelenáči, a koncem
80. let si postavil svůj první nástroj.
CO TO VLASTNĚ JE?
Steel kytara ná svůj původ v havajské kytaře a i styl hry na ni má
stejné základy. Na rozdíl do původní havajky je ale steel kytara nástroj
elektrofonický, takže nemá ozvučnou desku, ale tóny jsou zpracovávány snímači a reprodukovány přes
zesilovač a reproduktor. Hmatník je

v horizontální poloze na čtyřnohé
konstrukci. Klasická pedálová steel
kytara má deset strun laděných do
akordu „E9“ (jednotlivé struny: F#,
Eb, G#, E, H, G#, F#, E, D, H)
a soustavu tří pedálů (označovaných A, B, C) a čtyř kolenních pák
(není pak divu, že celý nástroj váží
nějakých 20 kilogramů). Hráč levou rukou pohybuje válečkem (obvykle kovovým) po hmatníku a prsty pravé ruky, opatřenými prstýnky,
drnká na struny. Použitím pedálů
a pák lze snižovat či zvyšovat tóny,
takže struna v jedné pozici může
mít až tři různé tóny. Díky tomu
lze průběžně měnit tóny a docílit
charakteristického klouzavého zvuku, tolik blízkého právě zmíněné
havajské kytaře.
Mimo tuto základní konstrukci
existuje spousta dalších variant.
Některé jsou dvoukrké, některé
mají 8, 12 či 14 strun a samozřejmě i jiná ladění. Způsob přelaďování se navíc dá všemožně variovat. Lze říci, že fantazii se meze

nekladou a je jen na každém hráči,
jaké má potřeby a požadavky. Pan
Tomíček se ovšem věnuje výhradně výše popsané klasické variantě.
JAK TO BYLO DÁL
Poté co si postavil svoji první
steel kytaru, dal si od jejich konstruování asi desetiletou pauzu.
Stále na ni však hrál, a tak docházel k dalším a dalším nápadům,
jak její konstrukci vylepšit. Po čase
se tedy pustil znovu do práce a do
dnešního dne postavil celkem osm
nástrojů.
Postavit steel kytaru je (nejen)
časově velice náročné. Podle jeho
vlastních slov zabere panu Tomíčkovi stavba jednoho nástroje
500–600 hodin čistého času. Podle toho, nakolik se tomu může
věnovat, tedy trvá 3–4 měsíce, než
se na prvotní „ideu“ dá zabrnkat.
Samotná konstrukce je odkoukaná od původních amerických
nástrojů, ale už má svůj vlastní

systém, který se neustále snaží vylepšovat – jak sám říká, pokaždé
zkouší něco jiného. Celý systém
táhel a úchytů je nutné pořádně
promyslet, aby byl co nejjednodušší na ovládání a zároveň perfektně a přesně fungoval.
Korpus nástroje je dřevěný
a vrchní deska je z jednoho kusu
duralu. Až na některé detaily, jako
jsou struny a mechanika, které
kupuje, si rudnický steel kytarista
všechny díly sám vymýšlí a vyrábí.
Pokud potřebuje vyrobit kování
nebo třeba pedály, vytvoří si dřevěnou maketu, podle které mu je
odlijí v Bílé Třemešné. Odlitky
je pak třeba opracovat a vyleštit.
Kostřičky snímačů si frézuje sám
a následně je nechá osadit drátem.
Pak už zbývá jen povrchová úprava: některé věci, jako třeba podobu
hmatníku, řeší nejčastěji polepem
fólií, někdy využije možnosti nechat si plošky vypálit laserem.
pokračování na str. 9

RADNICE
Přátelé, kamarádi, milí sousedé, přicházíme
za vámi s letním číslem Rudnických novin.
V těchto dnech si připomínáme páté výročí od
ničivé povodně, která naši obec poctila svou
návštěvou v noci na 2. 6. 2013. Já jsem rád,
že mohu po pěti letech konstatovat, že máme
hotovo. Máme opraveny všechny (obecní) mosty a lávky, budovy, cesty apod. Kromě značek po
vodě na pár domech v obci by náhodný návštěvník
Rudníku jen těžko uvěřil, že tu nějaká povodeň byla. Za
to patří můj obrovský dík obětavým pracovníkům obecního úřadu,
zastupitelům a samozřejmě všem dobrovolníkům z řad občanů naší
obce a širokého okolí. V této souvislosti si dovolím malý apel na
nás všechny. Vzpomeňme si občas na tu hrůzu, co nám povodeň
způsobila, a využívejme k odkládání nepotřebných věcí a harampádí
sběrného dvora, k odkládání posekané trávy zase slouží kompostéry,
které zdarma dostanete na majetkovém odboru. Chci tím říci, že
prostor bezprostředně u potoka není tím ideálním místem a v případě
zvýšeného průtoku dokáže škody mnohonásobně zvýšit. Musím
ale objektivně konstatovat, že v posledních letech se tento nešvar
skladování čehokoli u potoků až na pár výjimek zlepšil a já jsem tomu
rád. Občas se ale ještě mezi námi najdou sběratelé všeho možného.
Tak doufejme, že i ti se časem umoudří. To byla trocha z nedávné
minulosti a teď tedy co nás čeká v té nejbližší budoucnosti. Jak jste si
již určitě stačili všimnout, konečně se nám začíná rozjíždět předlouho
slibovaná výstavba kanalizace. Proč začínáme až nyní? Jak už jsme
vás informovali, jedná se o investici za bezmála 120 milionů Kč. Jako
zodpovědní hospodáři jsme museli tedy čekat na potvrzení finančních
zdrojů. Nechtěli jsme začínat bez rozhodnutí o poskytnutí dotace,
což je laicky řečeno černé na bílém o tom, že s 77 miliony z Evropské
unie můžeme počítat. Tento dokument tedy máme a s ním i jistotu
spolufinancování. Další část peněz, konkrétně 35 milionů, máme
formou úvěru od České spořitelny, 1 milion korun nám na 1. etapu
Arnultovice poskytl Královéhradecký kraj a příští rok budeme žádat
na druhou etapu. Zbytek peněz poskytne obec ze svého rozpočtu.
Přátelé, spolu s výstavbou zmiňované kanalizace zcela určitě vznikne
spousta problémů s dopravou v obci a další a další problémy. Já vás
srdečně prosím o trpělivost a chladnou hlavu a dopředu vám za to děkuji. V případě jakéhokoli problému spojeného se stavbou obracejte
se na mě nebo na kteréhokoli z mých kolegů na OÚ a my se budeme
snažit vaše podněty co nejlépe řešit. Jelikož nechceme, aby se vše
v obci točilo pouze okolo kanalizace, pracujeme i na dalších projektech. Nedávno jsme například převzali od dodavatelských firem dvě
nová hřiště. Jedno multifunkční hřiště u školy s umělým povrchem
a běžeckou dráhou s doskočištěm a antukové kurty pro volejbal, tenis
a nohejbal. Obě hřiště se pořídila z dotačních programů Ministerstva
pro místní rozvoj. V případě kurtů u OÚ se jedná o podporu vítězů
Vesnice roku. Z několika zdrojů poslouchám já i někteří mí kolegové
teorie o tom, že hřiště je jen pro někoho, pro pár vyvolených, hřiště
stavěl někdo, kdo tomu nerozumí apod. Tak jak je to doopravdy?
Hřiště u OÚ bude sloužit široké veřejnosti. Jinými slovy – kdo si
hřistě zarezervuje, ten ho bude využívat. Na rezervačním systému,
tak aby sloužil dobře a spravedlivě, ještě pracujeme, tak vás poprosím
o chviličku strpení. K tomu, kdo hřiště stavěl – stavěla ho renomovaná česká firma Sibera Systém. Průměrně zdatný uživatel internetu
po zadání do vyhledávače zjistí, že je to firma s 60letou tradicí ve
stavbách antukových kurtů po celém světě. Tím chci jen říci, že to
nestavěl nikdo, kdo tomu nerozumí. Co se týká hřiště u školy, to
bude logicky primárně sloužit pro potřeby dětí ve škole, ale nebude
určitě problém se s vedením školy domluvit na využití mimo výukové
hodiny. Tam po vychytání maličkostí a doplnění herních prvků, jako
například koše na basketbal, už bude také hotovo. Do prostor po bývalých kurtech u OÚ chceme přemístit dětské hřiště od pošty a pořídit k nim zcela nové prolézačky. Tímto krokem chceme ucelit prostor
před OÚ do přirozeného centra zábavy a volného času. Pracujeme
i na projektu přestěhování úřadu do budovy pošty. Realizovat bychom
chtěli již v zimě. Po přestěhování a v případě vhodného zdroje financování bychom chtěli vrátit budově OÚ jeho starou zašlou funkci.
Jistě většina z vás pamatuje ono staré pojmenování: klubové zařízení.
Rádi bychom, aby se tu setkávaly spolky. O tom ale zase někdy příště,
až bude více relevantních informací.
Přátelé, přeji vám všem nádherné prožití léta, užijte si zaslouženou
dovolenou. Dětem přeji nezapomenutelné prázdniny plné nevšedních
zážitků. Vždy se ze svých cest vraťte v pořádku domů do Rudníku.
Aleš Maloch, starosta
2

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCÍ RUDNÍK
Správcem osobních údajů je obec
Rudník, Rudník 51, 543 72,
IČ: 00278256
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Ing. Aleš Maloch, starosta
obce a Jiří Jirásek, tajemník OÚ,
tel. 606121904, obec@rudnik.cz.
Hlavní pověřenec ochrany
osobních údajů obce Rudník:
Ing. Martina Jirásková,
tel. 734 255 692,
jiraskova@rudnik.cz
Pověřenec pro oblast IT:
David Durtus, tel. 603 523 078,
durtus@rudnik.cz
Obec Rudník, respektive Obecní úřad v Rudníku, plní stanovenou informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a násl.
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), prostřednictvím zveřejněných záznamů zpracování osobních údajů na webových
stránkách obce www.rudnik.cz.
Základním právem fyzických
osob při zpracování osobních údajů
je jejich důsledná ochrana. Ustanovení čl. 8 odst. 1 Listiny základních
práv Evropské unie a čl. 16 odst.
1 Smlouvy o fungování Evropské
unie přiznávají každému právo na
ochranu osobních údajů, které se jej
týkají. Zpracování osobních údajů
fyzických osob („občanů“, „subjektů
údajů“) v rámci obce Rudník je prováděno v souladu s těmito požadavky a je posuzováno spolu s dalšími
základními právy.
Obec Rudník zpracovává osobní
údaje občanů v rámci samostatné
působnosti (tj. vlastní správa a rozvoj obce, hospodaření s obecním
majetkem apod.) a v přenesené
působnosti (tj. výkon státní správy,
např. stavební úřad, evidence obyvatel apod.).
Většina osobních údajů občanů
je tedy zpracovávána na základě
povinností uložených obci zvláštními zákony. Na taková zpracování
osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat
souhlas těchto osob. Obec zákonně
zpracovává osobní údaje, protože

je toto zpracování nezbytné pro
výkon úkolů vykonávaných ve
veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných
zájmů správce nebo třetí strany.
Obec Rudník pří zpracování osobních údajů plnila ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a tedy z podstatné
části splňovala i podstatu GDPR.
V současné době obec Rudník
splňuje požadavky Nařízení EU
2016/679(GDPR).
Zpracování osobních údajů je pro
občany (či jiné fyzické osoby) transparentní a informace o zpracování
osobních údajů jsou snadno přístupné na webu obce www.rudnik.cz.
Občané jsou informováni o tom,
za jakým účelem se osobní údaje
zpracovávají, případně o období, po
které budou uchovávány s odkazem
na tuto informaci již při zahájení
zpracování osobních údajů. Účely,
pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou jednoznačné a legitimní
a jsou stanoveny v okamžiku shromažďování osobních údajů. Rozsah
shromažďovaných osobních údajů
je vždy přiměřený, relevantní a omezený pouze na údaje nezbytné pro
naplnění stanoveného účelu. Rovněž
doba, po kterou jsou osobní údaje
uchovávány, je omezena na nezbytné
minimum.
ZÁKLADNÍ PRÁVA SUBJEKTU
ÚDAJŮ (OBČANŮ):
– právo na informace o zpracování
osobních údajů,
– právo na přístup k osobním údajům,
– právo na opravu uložených osobních údajů,
– právo na výmaz uložených osobních údajů („být zapomenut“),
– právo na omezení zpracování
osobních údajů,
– právo na přenositelnost údajů,
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
ZPŮSOB VÝKONU PRÁV
SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:
Na základě žádosti, po ověření totožnosti žadatele.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ Rudník
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CHODNÍK
K ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
Již v roce 2015 jsem psal do RN článek o problematice příjezdové komunikace k základní
škole. Od této doby došlo k několika schůzkám
a jednáním s projektantem, majiteli dotčených
pozemků a zástupci školy včetně našeho úřadu.
Variant, jak tuto složitou situaci s ohledem na majetkové vztahy okolních pozemků vyřešit bohužel
moc není a ne vždy splňují přísné normy a parametry pro dopravní stavby... Poslední varianta,
která vypadá jako nejreálnější, je tato. Od sjezdu z hlavní silnice, kde je vlevo otevřený příkop
(k zahradě Urbanových), by došlo k zatrubnění,
a tím rozšíření komunikace na dva jízdní pruhy,
které by končilo až na úrovni domu Čepkových.
Zároveň na pravé straně cesty by od současné
zastávky došlo k realizaci chodníku, který by po
této straně pokračoval (po zatrubnění současného
betonového a dlážděného příkopu) až nahoru na
kopec a končil v místech odbočky na pole pod
horní točnou. Dále se také řeší několik variant
úprav současné spodní točny pro autobusy. Tam
bychom rádi vytvořili více místa pro auta rodičů,
kteří vzorně starší děti dole vysazují (vyzvedávají) a nekomplikují zbytečně tyto dopravní
situace ostatním řidičům (řidičkám), kteří
nahoru s dětmi (nebo pro ně) opravdu musí!!!
Nyní procházíme fází posledních úprav projektové dokumentace, následně budeme potřebovat
souhlasy majitelů všech pozemků. Pak by nám
již nic nebránilo zahájit stavební řízení. Bohužel
je ještě jedna poměrně důležitá věc, komplikující stejně jako i v jiných částech naší obce další
záměry, a to je realizace kanalizace, která půjde
prostředkem této komunikace až na úroveň Čepkových. S ohledem na tuto skutečnost bychom
chtěli tuto velkou akci rozdělit na několik etap.
Pokud by se nám vše podařilo, mohly by děti
v září příštího roku jít do školy alespoň prozatím
od Bucharových po chodníku. Další etapy budou
zřejmě muset bohužel počkat po dostavbě zmiňované kanalizace…
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský

ZMĚNA ZPŮSOBU ŽÁDÁNÍ
O OBECNÍ BYTY
Současný způsob uchovávání žádostí a vytváření seznamu žadatelů o byt není vhodný,
a to jak z důvodu nespolehlivosti žadatelů,
tak z pohledu GDPR. RO na svém 74. jednání
rozhodla o zrušení všech evidovaných žádostí. Od 1. 6. 2018 se se žádosti přijímají pouze
na konkrétní byty. Po uvolnění bytu bude
prostřednictvím webových stránek a obecních vývěsek zveřejněna adresa a popis
bytu, datum a způsob přihlášení a podmínky
pronájmu (např. kauce, bezdlužnost vůči obci
atd.). Poté se všechny takto shromážděné
žádosti předají k projednání RO, která vybere
nájemce. Aktuální nabídku najdete na: www.
rudnik.cz
Ivana Svobodová
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10 OTÁZEK PRO IVANU ČÍLOVOU
Do Krkonoš přišla z rodné Prahy po absolvování lesnické fakulty. Pracovala jako
dělnice na polesí Horní Maršov, lektorka ekologické výchovy na Rýchorské boudě
a jako úřednice na odboru životního prostředí MěÚ ve Vrchlabí. Práce na úřadě
ale postupně ustoupila farmaření, kterému se naplno věnuje osmým rokem. Jejím
domovem je Bolkov.
1 Jak jste se dostala k tomu, co děláte?

Asi před 15 lety vyhlásila Správa KRNAP výzvu, že hledají hospodáře, kteří by se se svými
zvířaty ujali péče o cenné botanické lokality
ve vysokých partiích Krkonoš. Přikoupili jsme
tedy ovce a začali je vozit nejdříve na lokality Latovo údolí, pak na Rýchory, Modrý důl
a Studniční boudy nad Pecí pod Sněžkou.
Poslední dvě lokality spásají mé ovce dodnes,
dohromady je to 20 ha.
2 O jaká zvířata se staráte a kolik jich
máte?
Držím zhruba 100 matek – bahnic, k tomu
asi 20 mladých jehnic a každý rok přibyde asi
120 jehňat. Letos jsme vezli do Modrého dolu
asi 200 kusů ovcí, pasou se tam od května do
října. Práci děláme společně s partnerem, který má také farmu, takže se dá vše zvládnout
bez dalších zaměstnanců.
3 Co obnáší váš typický den?
To záleží podle ročního období. Teď v létě se
zhruba 3x týdně staví ohrady pro ovce z elektrických sítí, které se stále posunují, jakmile
ovce trávu vypasou. Pokud ovce na horách utečou a „rozlezou“ se po celé enklávě, musím je
jet se psem zahnat zpět do ohrady. Z Rudníka
to mám 30 km. Také se chystáme na senoseč,
mezitím se něco neustále opravuje a také řeším
nezbytné „úřadování“. Několik hodin týdně
trávím na počítači jako každý soukromý zemědělec.
Únor a březen jsem denně v ovčíně, rodí se
jehňata – tzv. bahnění, to se z Rudníku nehnu
ani na den. K tomu jsou během roku celodenní akce jako např. stříhání s úpravou paznehtů, 2x ročně odčervení, očkování, nakládky
ovcí na prodej a na převozy atd. Pokud se mi
ohlásí kontrola ze státní instituce, zabere mi
to několik dní. Určitě se tedy nenudím.
4 Je možné vaše domácí výrobky někde
ochutnat nebo zakoupit?
Vozím své ovce na malá jatka do Studence
k panu Noskovi, kde mi z nich vyrábí klobásy
a salámy. Takže to nejsou úplně mé domácí
výrobky. Je možné je koupit buď u mne na
Bolkově, nebo třeba na Svatováclavských slavnostech u OÚ nebo na konci listopadu na
trzích na Kuksu.
5 Jaké další suroviny z ovcí prodáváte?
Ročně prodám tak kolem 50 živých skopců na
maso, odebírá je nákupčí a vozí je pak do západní Evropy, tam je větší trh pravděpodobně díky
muslimům. Část masa si kupují zájemci z okolí.
Každoročně je také kolem šesti metráků vlny, se
kterou je ale problém – letos byla výkupní cena
6 Kč/kg, což nám pokrylo tak čtvrtinu nákladů
na střihače ovcí. Takže vlna je hodně ztrátová,
jsme rádi, že ji vůbec někdo vykoupí.
6 Co je na vašem podnikání těžké, kromě
té každodenní starosti o zvířata?
Co mi opravdu vadí, je přístup státních organizací k farmářům, a to hlavně úřadů posky-

tujících dotace. Nerozlišují, zda se farmář dopustil drobného pochybení, např. chybného
data či záměny čísla zvířete, nebo zda někdo
záměrně podváděl a snažil se „vytáhnout“ více
dotací z evropských fondů. Výsledek je stejný
a slušný farmář může být potrestán i ztrátou
100 % dotací. Což znamená, že celý rok dělal
zadarmo. Pokud má úvěry u banky, tak ho to
zlikviduje. Odvolání většinou v takovém případě nepomůže, nikdo se s farmářem moc nebaví. V západních zemích je úředník více poradcem farmáře a snaží se mu pomoci, u nás
spíš naopak.
7 Jak se farmaří v Krkonošském národním parku?
V podstatě stejně jako tady v Rudníku, což je
ochranné pásmo KRNAP. Jen rozdíl je v tom,
že spoustu času trávím v autě, jak jsem říkala – letní pastviny jsou 30 km odtud až pod
Sněžkou. Tím pádem velká část financí jde na
naftu a neustálé opravy auta, které používám
i na pastvinách při převážení materiálu. Správa
KRNAP také určuje, jakým způsobem a kdy
se bude na horách pást a přesekávat nedopasky.
8 Zbývá vám čas na koníčky? Pokud ano,
na jaké?
Určitě, tedy kromě letní sezony. Ráda cestuji s přítelem po republice a také na východ
od nás – na Ukrajinu a do Ruska. To souvisí s mým velkým zájmem o historii ruských
legií 1914–1920 a občanské války v Rusku
1918–1920. Děda byl ruský legionář a babička utekla s celou rodinou z Ruska před bolševiky. Jsem také členem Obce legionářské,
která pořádá spoustu zajímavých akcí – poutě
na místa bojů, Legiovlak, výstavy, přednášky... Nedá se ani vše stihnout.
9 Váš děda byl ruským legionářem?
Ano, děda Antoním Mikuláš Číla odešel do
Ruska již v roce 1909 vyučovat do Oděsy tělocvik. Hned po vypuknutí 1. světové války
se dobrovolně přihlásil do vznikající České
družiny v Kyjevě, bojoval proti Rakousko-Uhersku, potom po Říjnové revoluci proti
bolševikům a až v roce 1920 se vrátil i s babičkou Ninou do Prahy. Za první republiky byl
generálem, po roce 1948 vojínem s minimální penzí. Zemřel ve 100 letech. Díky tomu, že
nám po něm zůstala řada písemností, mám až
do smrti co studovat.
10 Máte v obci nějaké své místo, kam se
ráda chodíte dívat nebo odpočívat?
No, po celodenní práci na horách jsme většinou rádi, že si sedneme u domu nebo uděláme oheň. Pokud bych se někam šla projít,
tak asi nahoru Bolkovem k nové zvoničce,
navštívit naše kamarády, kterých zde máme
hodně, a třeba dojdu až na louky, ze kterých
je krásný výhled na celý Bolkov. Krásné posezení je třeba nahoře kousek od Hofmanek
u „plechového Krista“.

Ptali se Olga Hájková a Jirka Stuchlík
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NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 009,34 kilogramu
starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vyřadili 4 009,34 kilogramu elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
57,34 MWh elektřiny, 3 389,69
litru ropy, 246,70 m3 vody
a 1,91 tuny primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11,64 tuny
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 51,28 tuny.
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4

roky nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných
míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je
již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší sběrné místo na www.
sberne-dvory.cz nebo na www.
cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém
zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
Zdroj: ASEKOL a.s.

KANALIZACE RUDNÍK
Výstavba kanalizace v naší obci
byla zahájena, se zpožděním dvou
měsíců, předáním staveniště zhotoviteli stavby 8. 6. 2018. Důvodem zpoždění zahájení stavebních
prací bylo schvalování přidělené
dotace na SFŽP a návrh korekce
za chyby ve výběrovém řízení na
zhotovitele stavby. Proti navržené
korekci, -5 % z přidělené dotace,
byla obcí podána námitka.
Vlastní práce na kanalizaci
byly zahájeny zhotovitelem, po
vytyčení inženýrských sítí, na
hranici katastrálního území Hostinné. Výrobní kapacity budou
soustředěny na budování kana4

lizačního sběrače „A“ v hlavní
silnici II/325 tak, aby nutné
dopravní omezení na této silnici
bylo co možná nejkratší dobu.
V dalším časovém horizontu
budou práce pokračovat na vedlejších kanalizačních stokách
a přípojkách. Přesto, majitelé
nemovitostí, věnujte pozornost
umístění odboček pro kanalizační přípojky k vašim nemovitostem již teď ve stadiu budování hlavních stok.
Další informace najdete na
www.rudnik.cz/obec-1/kanalizace.
František Čejka

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Rudník

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 4 009,34 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
246,70 m3

57,34 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 51,28 t

Úspory ropy **
3 389,69 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 11,64 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,91 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 311 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
49 848 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

ODOLNÁ OBEC
V dubnu se uskutečnilo další komunitní setkání k projektu Odolná
obec 2. Na začátku setkání byla slavnostně podepsána darovací smlouva
na 34 250 €. Z tohoto daru bude
rozšířena budova hasičské zbrojnice
v Arnultovicích o nové garáže a humanitární sklady. O variantě rozšíření
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém
jednání. Poté následovala přednáška
na téma Jak se bránit infekci během
povodní? aneb hygiena pitné vody při
povodních a po nich, kterou připravila RNDr., Dana Baudišová, Ph.D. ze
Státního zdravotního ústavu. Téma
pitné vody se při povodních může
zdát jako nepodstatné, ale opak je
pravdou. Při vzpomínce na povodně
v roce 2013, kdy i nás trápila otázka
pitné vody – porušení vodovodního
řadu, studny na zahradách a v samém počátku podceněná osobní
hygiena, měla přednáška velký smysl
pro oživení základních hygienických
pravidel. Při přednášce byl detailně
vysvětlen postup čištění studní a byli
jsme upozornění na chyby, které se
často dělají. Pracovní část setkání

se věnovala přípravě vydání příručky
pro obyvatele Rudníka, kdy jsme už
v konečné fázi před vydáním.
Jirka Stuchlík
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PÁTRÁNÍ PO PLAČÍCÍ DÍVCE
Dnes už asi málokdo ví, že před
pivovarem stával místo informační tabule monumentální
kamenný kříž „Tampelkreuz“.
Stál totiž uprostřed tzv. Tampelu – prastaré návsi v historickém centru Heřmanových Sejfů.
Kříž nechal v roce 1756 vystavět
před zámkem tehdejší majitel
panství kníže Josef von Schwarzenberg. Po druhé světové válce
byl zničen. Až donedávna bylo
známo pouze několik fotografií
jeho původní podoby, pořízených ovšem z velké vzdálenosti,
popis z pera místního učitele
Karla Holuba a fotografie jeho
rozvaleného torza.
Kříž s Ukřižovaným stojí na masívním podstavci, na němž je reliéfně znázorněna plačící dívka. Nad
reliéfem je dvojitý znak Schwarzenbergů a nad ním klečí na obou
stranách kříže dva modlící se andělé.
K hlavnímu podstavci přiléhají dva
postranní podstavce, které nesou čtyřhranné kamenné vázy. Pod obrazem
plačící dívky je nápis: W.R.M.L.
1765. Na zadní straně kamenného bloku je: Ren. im Jahre 1827,
1831, 1846, 1890. Tolik k podobě
kříže uvádí Karl Holub a dodává:
V rudnické církevní kronice se píše,
že plačící žena znázorněná na podstavci kříže není ani Panna Maria,
ani Máří Magdaléna, ale obyčejná
dívka, na níž místní pán uplatnil
právo první noci. Dívka plakala
a ze zoufalství skočila z okna zámku a zemřela. Tato událost vyvolala
povstání poddaných. Na usmířenou
nechal pán postavit Tampelkreuz.
Jestli se tato událost týká přímo Josefa F. von Schwarzenberg, není zřejmé. Trochu jiná verze této pověsti
je zaznamenána v obecní kronice:
Z okna zámku vyskočila nevěsta, jež
odepřela knížeti právo první noci
a zůstala pod oknem mrtva. Kníže
byl volán ke dvoru a tam mu bylo
za trest uloženo, aby jel bez přestání
na koni z Vídně až do heřmanosejfského zámku. Stalo se tak, avšak
před zámkem vyčerpaný kníže spadl
z koně a zabil se.
Dne 24. dubna proběhlo pátrání po pozůstatcích kříže na popud
sběratele a zájemce o historii Honzy Taclíka z Terezína, který věděl,
že část podstavce se nachází jen
částečně překrytá hlínou vedle pivovaru při cestě na Bolkov. Akci za
podpory vedení obce zorganizoval
pražský architekt Jiří Kučera, místní
letitý chalupář a nový vlastník č. p.
132 vedle pivovaru. Jeho snahou je
vrátit tomuto objektu, který býval
hostincem s výstavním tanečním sálem, původní podobu a částečně ho
zpřístupnit veřejnosti pro kulturní
a jiné akce a zároveň oživit někdejší
Rudnické Noviny | 2/2018
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Tampelkreuz byl uměleckou perlou historického centra Heřmanových Sejfů...
... a v 50. letech 20. století skončil takto.
Fotografie dolní poloviny kříže pořízená v 50. letech zachycuje reliéf s plačící dívkou i jednu z postranních váz
a ukazuje, jak monumentální Tampelkreuz byl. Jedná se o jedinou, teprve nedávno objevenou detailní fotografii
kříže, kterou máme k dispozici. Děkujeme panu Jiřímu Linkovi!
1
2
3

historické centrum, jemuž vévodil –
vedle nedávno obnoveného pomníku padlým – právě kamenný kříž.
Během asi pětihodinového pátrání byl kromě avizované části
podstavce, která se po vyzvednutí
ukázala být jedním ze dvou postranních komponentů, nalezen
i jeho druhý protějšek. Další nálezy bagrování na tomto místě
nepřineslo. Bagrista Jiří Šaroun
se tedy přesunul před pivovar na
místo, kde kříž stával, a za vydatné
pomoci žáků Stavebního učiliště
v Hostinném, kteří se podílejí na
rekonstrukci č. p. 132, opatrně ob-

nažil horní ze dvou přístupových
schodů i fundament. Na ten nakonec oba nalezené kusy podstavce
umístil. Nejhodnotnější části kříže
(plačící dívka, erby, andělé, vázy)
bohužel objeveny nebyly. Není vyloučeno, že pátrání bude pokračovat. Iniciátoři akce by rádi odkryli
prostor bezprostředně za křížem.
Je pravděpodobné, že nalezené části kříže budou v budoucnu zakomponovány do nového uměleckého
objektu, který by měl být součástí
projektu obnovy historické návsi.

Fotodokumentaci
Anděly Veselé
pořízenou při pátrání po kříži si
můžete prohlédnout na:
https://anves.rajce.idnes.cz

Olga Hájková
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BOLKOVSKÉ FOCENÍ
V roce 1928 procházel Heřmanovými Sejfy hostinský fotograf
Emanuel Walter a na zakázku
fotografoval zdejší domy a jejich
obyvatele. Vzniklo tak fotoalbum
zachycující téměř celou vesnici
v její původní podobě, která vzala

zasvé po roce 1945, podobně jako
jména většiny na fotkách zvěčněných osob.
Spolek Přátelé Bolkova se rozhodl fotografování po 90 letech zopakovat s cílem ukázat proměnu bolkovského údolí a zároveň vytvořit

doklad o současnosti a podklad pro
budoucí srovnání. Akce se konala
29. dubna a byla pojata jako procházka údolím, při níž se listovalo
starými fotografiemi a vzpomínalo.
Přitom fotografovi Jindřichu Hradilovi s chutí před svými příbytky

DVĚ NOVÉ ALEJE

zapózovali majitelé třiceti nemovitostí. Vzniklé fotografie nejenže
obdrží účastníci focení, ale patřičně
popsány se stanou součástí archivu
budovaného v rámci projektu Živá
paměť Bolkova.
Olga Hájková

NĚMECKÉ NÁŘEČÍ V ÚDOLÍ
SEJFSKÉHO POTOKA
Vrchlabský krajanský spolek Heimatkreis Hohenelbe/
Riesengebirge e.V. se sídlem v Marktoberdorfu vydal letos
slovník nářečí, jímž se mluvilo před rokem 1945 ve vsích při
potoce Čistá/Seifenbach, tedy v Rudníku/Hermannseifen,
Bolkově/Polkendorf nebo Arnultovicích/Arnsdorf. Publikace Dialekt im Seifenbachtal přináší na 60 stranách formátu
A4 abecedně řazené výrazy v dialektu a jejich ekvivalent ve
spisovné němčině. Slovník zpracoval rudnický rodák Herbert
Drescher (*1940), díky němuž zůstane mizející nářečí zachováno alespoň na papíře.
Ukázka dialektu na příkladu krkonošské písně Riesengebirger Heimatlied (O. Fiebiger – V. Hampel):

V dubnu byly vysazeny dvě javorové aleje.
Obě jednostranně lemují místní historické
komunikace. Jedna nad bývalým hospodářským dvorem, tzv. Justicí (směrem k Janovicím), a druhá nad areálem Farmy Rudník
(směrem k Fořtu). Jedná se o náhradní výsadbu za stromy vykácené podél silnice I/14
mezi Javorníkem a penzionem Zoja, kde již
z důvodu dopravní bezpečnosti nemohly
6

být znovu vysazeny. Umístění stromořadí
i druh dřeviny (javor klen – Acer pseudoplatanus) byly vybrány ve spolupráci se Správou
KRNAP. Díky své délce (bylo vysazeno na
90 stromů) se v budoucnu stanou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem.
Olga Hájková
Foto Anděla Veselá

Blaue Berge, grüne Täler,
mitten drin ein Häuschen klein,
herrlich ist dies Stückchen Erde,
denn ich bin ja dort daheim.
(spisovná němčina)
–––––
Bloe Barche, griene Telä,
mettn dren a Haisla kläjn,
herrlich is dous Steckla Aad,
denn iech bin ju durt dehäjm.
(dialekt)
Olga Hájková
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Foto: Anděla Veselá – anves.rajce.idnes.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V kalendáři se opět ukázalo datum 30. duben. A to je povel všem
čarodějnicím a čarodějům, že nastal jejich čas. Takže jsme připravili hranici (statným dřevorubcům
děkujeme), nakoupili a připravili
občerstvení a trochu nazdobili
„kiosek“ a májku. Poprosili jsme
hasiče, aby se postarali o naši bezpečnost. Ještě že je máme. A už
jsme se mohli hodit do gala a těšit
se na průvod. Letošní čarodějnici
posadil její tvůrce na raketu. Zástup lidí, čarodějnic, čarodějů,
kouzelnic a kouzelníků se mohl

vydat od školy k úřadu. Tam statní
muži vztyčili májku. Letos i vcelku
hravě. Asi už to mají natrénované. Potom se celý průvod odebral
k hranici, která byla pro naši kosmočarodějnici připravená. A protože letos výjimečně nefoukal vítr,
shořela tak rychle, že se s ní někteří
nestihli ani rozloučit. Už zbývalo
jen dětem rozdat buřtíky a dobroty. Ani ostatní nepřišli zkrátka.
Udírna voněla a pít taky bylo co.
Tak zase za rok…
Kulturní komise

Pálení čarodějnic v Javorníku

Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Terezíně

DEN DĚTÍ
Letos se den dětí konal výjimečně v neděli. Ale podle toho, kolik
dětí si přišlo zasoutěžit, to asi vůbec nevadilo. Odpoledne probíhalo
tak trochu ve znamení Dne otců.
Pro soutěživce bylo připraveno pět
neobvyklých disciplín. Slalom na
koloběžce, slalom s kolečkem s nákladem, hod krysokrtkem, pyramida a prak. Největší úspěch měly
poslední dva úkoly. Po nasbírání
všech razítek dostaly děti odměny,
medaile, diplomy. A navrch ještě
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nanuky, které dětem věnovali manželé Heresovi, jimž ještě jednou děkujeme. Když se dosoutěžilo, hasiči
připravili další oblíbenou zábavu.
Udělali hromadu pěny. Děti se
vmžiku změnily ve sněhuláky a parádně si to užily. I když nás počasí
trochu testovalo, ukázali jsme, že
nás trocha deště nezastraší. A nedělní odpoledne jsme si všichni,
malí i velcí, náramně užili.
Kulturní komise
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Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

HASIČSKÉ KLÁNÍ V RUDNÍKU
Opět zdravím příznivce hasičiny
a hasičského sportu. Ještě stále jsem
nabitý kladnými pocity z již uskutečněné sobotní akce. V sobotu 9.
června proběhla soutěž v požárním
útoku a za velké účasti se spolu
potýkala družstva mladých hasičů,
žen, mužů, staré gardy a rodinných
týmů. Třešničkou na dortu bylo
družstvo rozhodčích. Nejenže po
celou dobu dohlíželi na správný
chod soutěže, ale dokázali, že dříve
v různých týmech běhávali, a tak
umějí odběhnout bosky celý útok
a udělat i pěkný čas.
To jsem trochu předběhl celou
soutěž, a proto se vracím na začátek. Už v pátek jsem měl hodně
dobrý pocit, když se na přípravy
sešlo hodně nás členů. Také při
vlastní soutěži vše klapalo, jak má.
Jelikož času nikdo nemáme nazbyt

a každý s ním bojujeme, chci za
věnování se celé soutěži poděkovat
právě členům SDH.
Nedílnou součástí pořádání takovéto soutěže je i zázemí. Díky podpoře obce Rudník a jejích zaměstnanců, kteří jsou i v sobotu ochotni
přijít vydat potřebné věci, se takováto soutěž dělá o poznání lehčeji, proto jim děkuji. Poděkování patří také
všem rodičům našich mladých členů
SDH, kteří nás podpořili svými sladkými výrobky do buňky s občerstvením a dle dohody se po vyhlášení
výsledků věnovali dětem. Důvod
je prostý. Vzhledem k pořadatelství
závodů není prostor na dostatečné
hlídání dětí, jelikož máme všichni
mnoho organizačních povinností
a někteří běží i požární útoky.
Pro zlepšení kvality závodů jsme
zakoupili elektronickou časomíru

a vyrobili sklopné terče. Je to další
posun v soutěži, jelikož je na výsledcích opravdu vidět, že týmy se
svými časy každým rokem srovnávají a rozhodují setinky. I v této
části poděkuji M. Birtusovi, který
se nám postaral o hladký průběh
celé soutěže. Myslím, že i pro diváky byla díky tomuto zařízení
celá soutěž atraktivnější, jelikož
viděli časy prvního i druhého terče a mohli porovnávat rychlost
jednotlivých družstev. Bohužel
při soutěži našich mladých hasičů
se na domácí půdě moc nedařilo.
Zřejmě panovala nervozita. Týmy
se teprve nedávno podařilo seskupit a soutěžící si teď zvykají na
sport, který dříve neznali.
O poznání lépe dopadly ženy
z Arnultovic, které obsadily druhou
příčku. Měly pěkný výsledný čas
27,72. Zvítězily ovšem ženy z Horní
Kalné s časem 26,08. Po dokončení
útoku žen proběhla soutěž mužů,
kde jsme měli opět výborné výsledky. Na domácí půdě jsme dokázali
ukrást z celkového pořadí krásné
druhé místo (tým „A“) s časem
24,07 a čtvrté místo (tým „B“) s časem 25,58. První místo si odvezl tým
z Bernartic s časem 22,83. Bohužel
jsme souhrou náhod přišli o místo
první, když jsme měli čas 21,52, ale
bylo to „N“ (neklasifikováno). Zkušenost pro nás je, že umíme dobrý
čas udělat a v lize 7. okrsku se stále
držet na předních pozicích.
Dále pokračovaly v předvedení
útoku „babičky“ a „stará garda“
muži, kteří se nominují od 50 let
věku. Ti soutěžili se stroji PS 8
a PS 12. Do této sestavy byli také
přijati dva noví členové, kteří dovršili 50 let a řádně byli pasováni
do této doby nejmladším vedoucím staré gardy J. Mükschem
a poté hozeni do kádě s vodou.
Na konec soutěže o pořadí se
utkaly rodinné týmy, kde všichni
jsou nějak příbuzní a mohou být
odkudkoli. Laťku nasadil tým „Zemanovi“ s časem 41,18, pak tým

ŠKATULATA
S HASIČSKÝMI VOZY
Ačkoli nová tatra arnultovických hasičů, která se honosí jménem Julča, je už několik měsíců v provozu, oficiálně
byla do užívání předána teprve
nedávno. K tomuto aktu byla
příhodně zvolena příležitost pálení čarodějnic u OÚ, kam by
Julča tak jako tak přijet musela.
Oficiálního předávání se zúčastnili mimo jiné krajský ředitel HZS brig. gen. Ing. František Mencl a ředitel územního
odboru HZS Trutnov plk. Mgr.
Martin Lelka.
Protože původní liazka sice už
nesplňovala požadavky arnultovických hasičů, ale do starého železa přece jen zatím
nepatří, byla darována dobrovolným hasičům z Horní Olešnice, kde ještě odvede kus poctivé práce.
Oběma hasičským vozům přejeme, aby měly výjezdů co nejméně, ovšem aby je o to lépe
zvládaly.

-pav„Hronkovi“ s časem 40,33 a již
zmiňovaní rozhodčí „Rakváči“
s časem 31,29.
Na závěr bych chtěl všechny naše
příznivce pozvat na „noční soutěž“
Memoriál Bohumila Martínka,
kde se opět utkají hasičské týmy
v požárním sportu. Akce se bude
konat 30. 6. 2018 od 18.00, kdy
poběží dětské týmy, a ve večerních hodinách (za tmy) proběhne
hlavní závod žen a mužů. Soutěž
bude zajímavá tím, že týmy mají
možnost mít pouze světlo na stroji
a čelovky u nástřiků. Již předem
se omlouvám všem, kteří bydlí
v okolí cvičiště, za možný hluk
v nočních hodinách. Děkuji za
pochopení.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
Foto Anděla Veselá

MLADÍ HASIČI
SDH Arnultovice v letošním roce rozšířil tým mladých
hasičů. Obec můžeme reprezentovat ve dvou věkových
kategoriích – děti mladší, děti
starší. V zimě děti trénovaly ve
škole, na jaře jsme se přemístili na louku k obecnímu úřadu, kde máme i zázemí. Děti
se zapojily do soutěží v šedesátkách (běh na šedesát metrů
s překážkami), které absolvovaly ve Velkých Svatoňovicích, Jaroměři a Hajnici a 26.
8

8. náš sbor pořádá soutěž
v šedesátkách v Hostinném
na víceúčelovém hřišti. Na
jaře jsme se také plně věnovali přípravám na okresní kolo
mládeže – Hru Plamen. Na
tuto soutěž je potřeba 9členný tým, který se nám podařilo dát dohromady v obou
kategoriích. Děti tam získaly
mnoho zkušeností a více se seznámily s hasičským sportem.
Musely plnit disciplíny, jako
je požární útok, požární útok

s překážkami CTIF, štafeta
4 × 60, štafeta CTIF, štafeta
požárních dvojic.
26. 5. – okrskové kolo Klášterská Lhota: děti mladší – 3.
místo, děti starší – 4. místo
Soutěže teprve začínají
a nás jich čeká ještě mnoho.
Jedná se spíše už jenom o požární útoky a na podzim nás
čeká branný závod – závod
požárnické všestrannosti.
Dana Čápová
Rudnické Noviny | 2/2018

KRONIKA

AMERICKÝ NÁSTROJ MADE IN RUDNÍK
pokračování ze str. 1
Ještě jedna věc konstrukci steel
kytary komplikuje, ale zároveň ji
o to lépe přizpůsobuje uživateli:
celý nástroj se dá složit do praktického kufříku. To samozřejmě zvyšuje nároky na celý systém. Kytara
musí být snadno rozložitelná, a to
tak, aby se neporušily jednotlivé
funkce a kytarista mohl bez problémů nástroj rychle sbalit i znovu
sestavit.
STAVITEL I HRÁČ
Většinu svých nástrojů pan Tomíček postupně prodal – vcelku
bez problémů, zájem o ně je obrovský. A není divu, cena základního modelu z USA se pohybuje
okolo 1700 dolarů, kvalitní nástroj
přijde cca na 3000 dolarů. Dnes si
tak steel kytarista z Rudníku užívá
hru na jeden ze svých posledních

nástrojů. Není znalý not, má však
absolutní hudební sluch, a navíc
existují tabulatury, podle kterých
se dá hrát. V době internetu už
pro něj není problém najít si na
YouTube různé skladby, které sám
na steel kytaru doprovází. Existují dokonce i programy přímo pro
takové hraní určené, ty však zatím
nevyužívá. Kromě toho se čas od
času sejde s panem Josefem Matějkou z trutnovského Horního Starého Města, který měl jednu z prvních steel kytar v ČSSR už v 60.
letech, a společně hrají, třeba s klasickou kytarou. Samozřejmě se tu
a tam setká s některým z dávných
přátel, kteří ho často zvou, aby si
s jejich stávajícími kapelami přišel
zahrát. Zatím se k tomu neodhodlal, ale nijak se tomu nebrání. Jak
sám skromně říká: „Už se na to asi
nikdy pořádně nenaučím, ale aspoň mě to baví.“ Ačkoli je už dávno v důchodu, jako každý správný

penzista má času pomálu. Navíc se
nedávno stal poprvé pradědečkem.
Gratulujeme!
P. S.: Pokud byste si chtěli steel
kytaru poslechnout, stačí na YouTube zadat klíčová slova „steel guitar“. Nebo se podívejte na stránky
www.rudnik.cz, pár ukázek jsme
tam pro vás připravili.
Pavel Voňka
Foto Pavel Voňka

DIVI LIDI
Jaro nás vytáhlo z vyhřátých peřin opět do přírody a na hřišti se již
konala nejedna akce. Při zahajovací
akci letošního roku nám bylo potěšením se sejít a trochu hřiště probudit ze zimního spánku. Velké díky
si zaslouží všichni přítomní, kteří
nezaháleli a přidali ruku k dílu. Na
výsledek se můžete přijít podívat
SLAVÍME TŘETÍ MÍSTO
Někteří z vás již vědí, že projekt
„Mami, tati, odlož tablet!“ vybrala
nadace NROS (Nadace pro rozvoj

občanské společnosti) do finálového kola soutěže Tesco. Od lidí získal projekt celkem 4630 hlasů,
čímž se umístil na krásném třetím místě. A díky této podpoře se
na hřišti objeví několik zajímavých
společenských her, které si v létě
budeme moci zahrát.
Všem přejeme příjemně strávený letní čas, plný krásných slunných dnů a zážitků.
Gabriela Bendová

MÁME NA ZAHRADĚ SPORTOVIŠTĚ,
DĚKUJEME OBCI RUDNÍK!
K 1. červnu, Mezinárodnímu dnu
dětí, dostali naši žáci skvělý a dlouho očekávaný dárek – nové školní
multifunkční hřiště a běžeckou
dráhu na 50 a 60 m s doskočištěm
pro skok do dálky. Sportovní areál
zhotovila firma TUBEKO SPORT,
spol. s r. o. Na hřišti je umělá tráva
JUTAgrass a povrch dráhy je „tartan“ CONIPUR SP. Jsme moc rádi
a všichni se ještě víc těšíme na hodiny tělocviku a hraní fotbalu, nohejbalu, florbalu, volejbalu, vybíjené,
přehazované a brzy i košíkové. Jednou z možností využití hřiště je i ledová plocha. HURÁ NA HŘIŠTĚ!

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
2. 7.–27. 7. 2018
PO 9:00–12:00............................. R. Turyna
ÚT 13:00–18:30...... R. Turyna, J. Levínská
ČT 13:00–18:30............................ R. Turyna
30. 7.–10. 8. 2018
ZAVŘENO
13. 8.–31. 8. 2018
PO 9:00–12:00............................. R. Turyna
ÚT 13:00–18:30...... R. Turyna, J. Levínská
ČT 13:00–18:30............................ R. Turyna
mail: knihovna@rudnik.cz
tel: 702 292 414

Alice Kuhn-Gaberová
Rudnické Noviny | 2/2018
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

NAŠI ŽÁCI A JEJICH
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

5. 3. – Školení pedagogů na téma čtenářské
gramotnosti
20. 3. – Environmentální pořad pro děti 1.–5. třídy
„Recyklohraní“
21. 3. – 8. 6. – Plavecký výcvik žáků 1. a 2. třídy
a dětí z MŠ
21. 3. – Účast na okresním kole soutěže ve zpěvu
22. 3. – Přednáška pro rodiče, učitele i žáky na
téma „Výživa dětí“
26. 3. – Návštěva Klicperova divadla v Hradci
Králové
9. 4. – Hrabání bolkovských luk ve spolupráci
s KRNAP
12. 4. – První kolo přijímacích zkoušek na střední
školy
16. 4. – Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední
školy
20. 4. – Účast na turnaji v minikopané ve Vrchlabí
23. 4. – Pasování prvňáčků na čtenáře
26. 4. – Účast na atletických závodech „O pohár
starosty“ ve Vrchlabí
30. 4. – Zápis dětí do 1. třídy
2.–3. 5. – Zápis dětí do MŠ
4. 5. – Projektový den „Den Země“
10. 5. – Účast na atletických závodech „Pohár
rozhlasu“ ve Vrchlabí
10. 5. – Představení dětí a dílničky ke Dni matek
16. 5. – Pracovní návštěva pracovnic PPP Trutnov
21. 5. – Exkurze 7. třídy do Zoo Dvůr Králové nad
Labem
24. 5. – Exkurze 9. třídy do Pivovaru Nová Paka
30. 5. – Focení MŠ
31. 5. – Výlet pro žáky 1. –5. třídy do Janských Lázní
1. 6. – Branný den pro žáky 6. –9. třídy
4. 6. – Focení ZŠ
5. 6. – Návštěva Klicperova divadla v Hradci
Královéna představení „Jedlíci čokolády“
6. 6. – Přednáška pro žáky 7.–9. třídy na téma
„Alkholismus“
7. 6. – Návštěva představení tanečního studia
Oliver ve Vrchlabí pro děti ŠD
11. 6. – Soutěž v poznávání rostlin pro žáky 1. i 2.
stupně
12. 6. – Výlet 4. třídy do dolu Bohumír – Jívka
13. 6. – Výlet 5. třídy na Stachelberg
13. 6. – Výlet 6. třídy do Mladých Buků
14. 6. – Výlet 5. třídy do Hvězdárny Hradec Králové
14.–15. 6. – Výlet 9. třídy do Vlčic
19. 6. – Projekt „Dopravní den“ pro žáky 1. stupně
20. 6. – Školení pedagogického sboru –
prohlubování vztahů rodina, škola, děti,
pdg. diagnostika
21.–22. 6. – Účast na konferenci v Brně k projektu
Centra vzdělávání pro udržitelnou
budoucnost
21. 6. – Výlet 5. třídy do Prahy
25.–26. 6. – Výlet 3. třídy na Výrovku v Krkonoších
26. 6. – Účast na sportovním dni ve Svobodě nad
Úpou
28. 6. – Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídě
29. 6. – Předávání vysvědčení 1.–8. třídě
10

V průběhu celého školního roku se naši žáci zúčastňují s větším či menším
úspěchem různých olympiád a soutěží. Tentokrát zmíníme jejich úspěchy v oblasti umělecké. V úterý 27. 3.
2018 se v Broumově konala
soutěž ve hře na dechové nástroje, kam z okresního kola
postoupila Emilka Kaplanová, Barča Benecká a Barča Šindelářová. Všechny tři
dívky hrály ve své kategorii
na saxofon a vedly si výteč-

ně. Umístily se na 1. místě.
Do ústředního kola, které se
konalo v Praze 4. 5., postoupila Barča Benecká a Barča
Šindelářová a opět byly velmi úspěšné. Barča Benecká
ve své kategorii vybojovala
1. místo a Barča Šindelářová se umístila na stříbrné
příčce.
Ve středu 4. 4. se v Nové
Pace konal 23. ročník pěvecké soutěže Novopacký
slavíček, které se zúčastnila
Emilka Kaplanová, Markéta

Hofmanová a také Pavlína
Pažoutová, která se umístila
na pěkném 3. místě.
V neposlední řadě zmíníme krajské kolo v recitaci
konané v Hradci Králové,
kam z okresního kola v Trutnově postoupil a naši školu
reprezentoval Jiří Horní z 3.
třídy. Všem zúčastněným
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich
umělecké činnosti.
Renata Šindelářová

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Už tradičně si devátá třída připravuje pro první třídu „pasování
na čtenáře“. Naše třída nebyla
výjimkou a připravila si pasování
s pirátskou tematikou. Příběh spočíval v tom, že jsme se podle mapy
snažili najít poklad. Jelikož nám to
nešlo, pomohli nám prvňáčci.
Do zdobení třídy se zapojil každý. Někdo maloval, někdo stříhal, někdo navrhoval. Při spojení
hlav, dovedností, představivosti
se naše třída proměnila v pustý ostrov i s lodí, za jejíž výrobu
vděčíme převážně klukům.
Úkoly pro prvňáčky daly zabrat více. Nakonec se nám podařilo vybrat 6 přijatelných úkolů,
v nichž bylo cílem poznat a napsat písmenka, přečíst slova, vyluštit přesmyčku nebo křížovku.
Za každý splněný úkol dostávali
prvňáčci číslo. Písmenka v abecedě mají své pořadí a podle toho
museli rozluštit hádanku. V závěrečné šifře vyšlo slovo POKLAD.
Následně děti dostaly nakreslenou mapu školy. Aby pochopily,
kde poklad je, musely spolupracovat. Protože prvňáčci byli velice chytří, mapu měli vyluštěnou
za chvíli. S radostí se vydali pro
truhlu plnou čokoládových mincí
a medailí.
Na konci našeho pirátského
putování každý prvňáček předstoupil před třídu a byl pasován
na čtenáře. Dostal, myslíme, velice zaslouženě diplom a část čokoládového pokladu. Oceňujeme
především to, že se snažily úplně
všechny děti.
Na závěr děkujeme za celou
devátou třídu pí uč. Švábové,
Šilarové a p. uč. Vlachovi za poskytnutí času na práci a za pomoc
při veškeré přípravě.
Romana Kopecká,
Anna Sládková
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DEN ZEMĚ 2018
V rámci školního vzdělávání
pod vedením p. učitelky Pichlové
proběhl v naší škole Den Země,
do kterého se zapojily všechny třídy. Vyšší třídy připravily pro své
mladší spolužáky velmi chutné
a hlavně zdravé pohoštění v podobě pomazánek a zeleninových
hranolků. Šestá třída vytvořila
s pomocí potravinových obalů výživovou pyramidu, na které dětem
názorně ukazovala, co a v jakém
množství by mělo být zastoupeno

v našem jídelníčku. Děti z prvního
stupně si ji následně složily z papírové předlohy a vytvořily k ní velmi povedené obrazce ze sušených
fazolí, hrášku a sezamu. Na závěr
dne každá třída vysadila na školní
zahradě buď hrášek, fazole, nebo
rajčata. Děti díky tomuto dni získaly informace o zdravé výživě,
naučily se nové recepty a pomohly
obnovit školní zahradu.
Věra Rynešová

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ
FARMY U ŠEDIVÝCH
Po několika odkladech návštěvy této farmy vzhledem k počasí
a nemocnosti jsme konečně dorazili na dlouho plánovanou výpravu. Za krásného dubnového dne
jsme se vydali společně prvňáci
a druháci cestou ke Křížku a včas
odbočili směrem k farmě. Cestou
jsme vydatně posvačili, abychom
nedělali chutě zvířátkům. Venku
na nás čekala paní Šedivá, která nás zavedla k chovu selátek
a prasat. Největší úspěch slavili
malí králíčci, ale také nás zajímaly slepice a jiná drůbež. Poté

jsme odbočili ke kravám a rozkošným telátkům, viděli jsme,
jak se ve stáji uklízí a jak se dojí.
Všude bylo neuvěřitelně čisto
a pořádek. Zvířata se mají u Šedivých jako v ráji. Nakonec jsme
se sešli u oveček s jehňaty a koz
s kůzlaty. Vše bylo završeno nanukovým překvapením, a to nás
bylo 45. Moc děkujeme manželům Šedivým a jejich zaměstnancům za milé přijetí, vyčerpávající
informace a věnovaný čas.
Marcela Pavlíková

BRANNÝ DEN 2018

DEN MATEK
Ve čtvrtek 10. května se třídy na
prvním stupni proměnily v pracovní dílničky. Společně s našimi
rodiči a prarodiči jsme slavili Den
matek. Děti nejprve předvedly
krátký program: zazpívaly písničku, zatančily nebo zarecitovaly.
Poté předaly přáníčko a kytičku a již se mohly pustit společně
s maminkou, babičkou nebo tetou
do práce. Paní učitelky připravily
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zajímavé výrobky z papíru, textilu
a jiných materiálů. Tak vznikaly
pěkné papírové kytičky, sovičky,
travňáčci a další. Pro zpříjemnění
odpoledne školní družina připravila malé občerstvení. Podávala
se káva, pro děti byla připravena
voda. Prožili jsme společně velmi
hezké chvíle a již se těšíme na další
setkání.
Lenka Kollárová

Blížící se konec školního roku
je na naší škole už tradičně spojen
s konáním branného dne. Po zkušenostech z loňského roku jsme
do realizace branného dne přizvali
místní hasiče, zástupce Policie ČR
a ZZS z Vrchlabí.
Žáci 2. stupně byli rozděleni do
deseti družstev a na jednotlivých pracovištích si prohlédli vybavení hasičské tatry i sanitky, vyzkoušeli si oblékání hasičských obleků, seznámili
se s používáním hasicích přístrojů
a poskytováním první pomoci. Nechyběla ani překážková dráha, pohyb
po laně a střelba ze vzduchovky.

Zvlášť zajímavá byla ukázka,
kdy policejní psi vyhledávali zdroje požáru. Této ukázky se zúčastnily i děti z 1. stupně.
I přes úmorné vedro žáci neztratili pozornost a statečně bojovali
s překážkami. Pochvalu si zaslouží
všichni, nejen družstvo J. Procházky, které celkově zvítězilo.
Velké poděkování za projevenou
ochotu a pomoc s realizací branného dne patří paní Koderičové,
místním hasičům a příslušníkům
Policie ČR z Hostinného a Hradce
Králové.
Petr Holubka
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SPORTOVÁNÍ V 3. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017–2018
Jakmile nastalo jaro, začali jsme
s dětmi při hodinách tělocviku
chodit ven a nacvičovat atletické
disciplíny, neboť právě na jaře se
odehrává nejvíce soutěží v tomto
sportovním odvětví. Za všechny jmenujme alespoň „Pohár
starosty“ a dlouholetou soutěž
„Pohár rozhlasu“. Tyto soutěže se
odehrávají většinou ve Vrchlabí
na atletickém stadionu manželů
Zátopkových, který velmi dobře
s žáky známe, jelikož sem jezdíme
závodit, ale i trénovat již mnoho
let. Na výsledcích je to znát, naši
žáci se ani letos v konkurenci škol
Vrchlabska určitě neztratili. Předvedli jsme několik velmi hodnotných výkonů, po kterých stáli naši
žáci na stupních vítězů. Jednalo se
zejména o Terezu Kocourkovou,
Marii Kordovou, Honzu Koritára, Marka Nováka, Petra Koštrnu,
Vojtěcha Blažka a Petra Baloga.
Vynikli v disciplínách: skok daleký a vysoký, 60 m, 1000 m a hod
kriketovým míčkem. Snaha, zápal
i chování našich žáků byly příklad-

DEN
S KNIHOU
V dubnu si připomínáme
Světový den knihy a autorského práva. Tento den je věnován všem autorům knih celého
světa. I my jsme se na prvním
stupni zapojili do projektu Den
s knihou. Do konce března děti
v každé třídě přečetly společně vybranou knihu ze školní
knihovny, v úvodní části si povídaly o knihách, které děti čtou
nejraději, a o různých žánrech,
také si zapsaly, co nesmí chybět
v dobré knize.
Ve druhé třídě si vybraly
důležitá slova z přečtené knihy a tvořily věty, v nichž vybrané slovo nesmělo chybět.
Tyto věty si napsali na pruh
papíru a poskládali do příběhu.
Následovaly ilustrace vlastních
vět, ze kterých utvořili koláž. Děti
v ostatních třídách pracovaly různými způsoby, dělaly komiks, filmové snímky, vlastní knihu, plakát. Ze všech prací je vytvořena
nástěnka umístěná ve vestibulu
školy. První třída se tradičně zapojila formou pasování žáčků na
čtenáře ve spolupráci s deváťáky.
Druhou část projektu všichni splnili návštěvou místní knihovny.
Moc děkujeme panu Turynovi za
milé přijetí, uvaření čaje a ochotné vystavení výpůjčních lístků.
Marcela Pavlíková
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né a my jen doufáme, že dosáhneme ještě kvalitnějších výkonů
již jen proto, že budeme moci
nacvičovat na novém školním hřišti s atletickou dráhou a skokem

dalekým. Dále jsme se účastnili
mimo jiné i turnajů fotbalových,
na těchto jsme však na přední místa nedosáhli. I toto však může naše
kluky motivovat k tréninku tak,

aby se zase umisťovali na předních
příčkách na okrese, jak tomu bylo
v nedávné minulosti.
Vladimír Tremer

ŠKOLKA NA JAŘE
Jaro v naší školce bylo letos hodně pestré. Přišlo znenadání a postupovalo opravdu mílovými kroky.
Velikonoční týden se nesl ve znamení jarních písní, básní a velikonočních symbolů. Děti a paní učitelky od Myšek připravily společné
odpoledne pro rodiče a děti s jarním
pásmem a společným velikonočním
tvořením. Ovečky, zajíčci, kuřátka
a kohoutci z různých netradičních
materiálů se všem moc povedli
a přispěli k milé jarní výzdobě.
Děti od Sluníček se zase zapojily
do projektu v rámci Recyklohraní.
Na motivy pohádky Červená Karkulka se děti pomocí prožitkového
učení a her seznámily s důležitostí
potravin pro život a s tím, jak lze
omezit plýtvání s nimi.
O výživě dětí byla i další akce pro
rodiče – praktický vzdělávací seminář s ochutnávkou, na kterém pracovnice vzdělávací služby „Skutečně
zdravé školy“ velmi poutavě
a podrobně seznámila všechny
přítomné s důležitými aspekty
výživy s důrazem na zdravý
vývoj dětí. Už při ochutnávce
připravených jídel začala živá
beseda a výměna zkušeností.
Věřím, že se tato akce stala pro
mnohé podnětem k zamyšlení nad tím, jak se stravují naše
děti a jak docílit postupného
vyřazování nevhodných potravin z jídelníčku.
Kulturní pořady jsme
na jaře měli dva. Loutkové
představení Vodník Bublina

a hudební pořad
Wolfík. Pásmo
sestavené z ukázek tvorby Wolfganga Amadea
Mozarta respektující
věkovou
kategorii dětí bylo
velmi zajímavým hudebním zážitkem.
Čarodějnický týden plný
veselých písniček, her a kouzelných lektvarů vyvrcholil tradiční
vycházkou do přírody s plněním
všech čarodějnických dovedností.
První týden v květnu proběhl
zápis dětí do mateřské školy. Na
školní rok 2018/2019 bylo přijato
celkem 12 nových dětí.
Květen je také ve znamení svátku maminek. Sluníčka jej společně
se svými maminkami oslavila besídkou. Bylo to moc pěkné odpoledne plné milých vyznání lásky.

Na jaře nechyběly ani sportovní
aktivity. 26 starších dětí se zúčastnilo oblíbeného plaveckého výcviku v Jilemnici.
Počasí nám svými teplotami naznačuje příchod léta – takže si ho
užijme všichni společně!
Jana Levínská
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OKRESNÍ PŘEBOR V PŘÍMÉM PŘENOSU?
Kalendář si s námi pěkně zahrává.
V čase uzávěrky tohoto čísla Rudnických novin zbývá místním fotbalistům jediné a logicky poslední kolo
mistrovské soutěže krajské I. B třídy.
Ve hře jsou tři body a boj o setrvání. Ne za každou cenu, ale sestup se
neslaví. Proto také ten otazník v titulku. Život všeobecně, i ten fotbalový, půjde dál. Žádný konec světa,
možná začátek něčeho nového. Míč
je kulatý a každý zápas je originál. Jen
slovník zůstává stejný…
1. POLOČAS
Mistrák
Dříve se fotbal hrával výhradně v neděli – dopoledne dorost,
v předzápase žáci, jako hlavní

atrakce dospělí – a MISTRÁK.
Žádný pohárák, přátelák, či dokonce pouťák. Čerstvé nalajnování, nachystané hodiny, napnuté
sítě. Góly přijdou později.
Soudce je …
… také jenom člověk. Má své
oblíbené kluby a hřiště. Sleduje
starší, opisuje od zkušených. Je pánem na hřišti, natož ve své kabině.
Nenosí se pískat proti větru. Bezbranný je tehdy, když se na výsledku dohodnou obě družstva.
Desítka
Ten bílý bodík je fotbalovým
pupkem světa. Pokutový kop čili
penalta. Trest pro každého za hraní
rukou nebo faul. Duel brankáře se
střelcem, kdo z koho. Penalty jsou
loterie, každý může vyhrát i prohrát.

Trestňák
Může se zahrávat z každého místa na hřišti. Trestňák s velkým T si
libuje v sousedství velkého vápna. To je nebezpečí pro brankáře
a branku. Někdy nepomůže ani
pevná zeď. Správné mužstvo má
na kopy trestňáků specialisty, to je
pak půl gólu.
Ofsajd
Postavení mimo hru. Ve skupině A I. B třídy, ve které hrál FK
Rudník, se hned po několika kolech rozdělila tabulka na tři části
– o postup do vyšší soutěže, vyrovnaný střed a tři týmy o sestup.
Pořadí také někdy rozhodovaly
zápasy B mužstev, které jednou
přijížděly nekompletní a jindy
s posilami z áčka.
Jedenáctka
Fotbal je kolektivní sport, jednotlivec může rozhodnout jednou, dvakrát, ale dlouhodobě slaví
úspěch celý tým. Klapzubova jedenáctka je snem i historií. V současnosti existují partičky: mladí
versus staří, domácí v. cizí, hráči za
honorář v. amatéři.
2. POLOČAS
Dlouholetý hráč Jan Štemberka
se stal v zimní přestávce předsedou fotbalového klubu a následně předsedou celé tělovýchovné
jednoty.

„Šel jsem do
toho s vědomím,
že se dost věcí
musí změnit. Nelíbilo se mi ani pozadí – vztahy
s obcí. Chtěl jsem spojit síly všech
zúčastněných. Devadesát procent
problémů sportu v obci se stejně
dotýkalo fotbalu. Vsadili jsme na
otevřenost, průhlednost.“
Jaké jsou záměry kolem areálu
hřiště?
„Mnohé se zlepšilo posílením
funkce správce, hrací plocha i zázemí mají vysokou kvalitu. Plány jsou
velké. Hřiště na volejbal a nohejbal,
místo pro workout, oživení činnosti ve všech směrech, tomu napovídá
i otevření kiosku a restaurace. Nic
se nemá dělat pro fotbal, ale pro
lidi, aby si měli kam sednout, malé
děti kde hrát, starší kde sportovat.“
Věčně opakované téma – práce
s mládeží, sponzoři apod…
„Nikdy nebude řečeno dost
díků na adresu lidí, kteří pomáhají zabezpečit účinkování mládeže – trenéři, vedoucí, rodiče, brigádníci. Uspořádáme nábor žáků
první až třetí třídy pro posílení
přípravky a žáků. Fotbalový klub
by nemohl fungovat bez sponzorů,
kterými jsou především obec Rudník, Avon Automotive a Strojírna
Dražice.“
Václav Chadraba
Foto: Anděla Veselá

ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ
U OBECNÍHO ÚŘADU
Během května se podařilo obci
vybavit hřiště vším, co je potřeba
k používání a údržbě. Co nám
ještě chybí, jako např. zvýšení sítí,
tak na tom budeme ještě pracovat. V květnu se na hřišti začali už
pravidelně pohybovat hráči tenisu
a nohejbalu, kteří zde trénují 3krát
týdně. Ve zkušebním provozu se
hřiště nabízelo i veřejnosti. Od
poloviny června je hřiště připraveno na plný provoz, kdy je možné
si hřiště rezervovat. Rezervační
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systém a kalendář obsazenosti
najdete na stránkách obce www.
rudnik.cz/volny-cas/hriste/, kde si
vyplněním formuláře zarezervujte
hřiště, den a hodiny pro vaši hru.
Rezervace bude potvrzena vždy
SMS. Rada obce schválila provozní a návštěvní řád hřišť a stanovila
ceník za výpůjčku. Cena je 100Kč/
hod. na jedno hřiště. Děti do 15
let a senioři nad 60 let mají vstup
na hřiště zdarma.
Jirka Stuchlík
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CYKLO ŠUMAVA TJ-SKI RUDNÍK
Ubytování jsme měli v penzionu v Českých Žlebech. Večer bylo veselo, Anděla hrála
na kytaru a pak byl i sborový
zpěv do pozdních hodin.
Ráno byla obloha zatažená
a následoval odjezd skupin dle
zdatnosti. Další den vyjeli někteří směr Kvilda. Naše skupina
se vydala po Zlaté stezce. Četné
informační cedule cestou doplnil Vláďa, který zde vojákoval
v letech 1962–64. Upozornil na
železnou závoru na české straně.
Závoru v roce 1938 prostříleli
němečtí vojáci. Nyní je otevřená.
Dále se jelo po německé straně
až do Nového Údolí. Oběd byl
ve Stožci. Další jízda směřovala
na Stožeckou kapli a výstup na
skálu nad ní. Následoval návrat
a večer opět zpívánky při harmonice. Další den zdatní účastníci
zamířili do SRN. Rodiče s dětmi
a ostatní jeli směr Plešné jezero.
Zde někteří vystoupali na Plechý
(1378 m n. m.). Dle programu
následovala jízda podél Schwarzenberského kanálu, kde právě
probíhala oslava plavení dřeva
s vystoupením folklorních skupin, dudáků a delegací z Bavorska. Nazpět se jelo na Novou Pec
u Lipna a Černý Kříž. Před ranním odjezdem někteří absolvovali výstup umírajícím pralesem
na Žlebský vrch (1080 m n. m.).
Myslím, že se všem účastníkům Šumava líbila a ještě se
tam zase rádi vrátíme.
Vladimír Taclík
Foto Anděla Veselá

VOLEJBAL V RUDNÍKU
Chtěli bychom tímto krátkým
článkem pozdravit všechny sportovní nadšence a zároveň se také
trochu připomenout. Jako volejbalový oddíl jsme i nadále aktivní.
V zimních měsících se scházíme
jednou týdně ke společným tréninkům v tělocvičně ZŠ Rudník,
v letních měsících využíváme venkovní kurt za hospůdkou U Kellerů. Tímto děkujeme majiteli a provozovateli Slávku Hůlkovi.
Pravidelně a se stále dobrými výsledky se účastníme turnajů pro neregistrované hráče smíšených družstev v blízkém i vzdálenějším okolí.
Tuto volejbalovou sezonu skončilo
naše družstvo na druhém místě.
Snažíme se být také sami aktivní a pořádat volejbalové turnaje
v Rudníku. Tento počin hlavně
pro turnaje letní (venkovní) nám
ztížila povodeň před pár lety, kurty
u obecního úřadu byly srovnány
s terénem. Jak mohou obyvatelé
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Rudníku nyní vidět, byly vybudovány nové kurty a možná netrpělivě čekají na svoji premiérovou
letní sezonu. To prověří čas.
K takové naší klasice již patří
Vánoční turnaj, který se vždy nese
v duchu velkého sportovního klání, přátelské atmosféry a voňavé-

ho domácího cukroví, propečené
sekané a smažených řízků. Chtěli
bychom tímto také poděkovat vedení ZŠ v Rudníku za vstřícnost
a zapůjčení tělocvičny.
Rádi bychom mezi sebe pozvali i nové volejbalové nadšence –
muže, ženy, dívky, chlapce – věková

hranice není stanovena. Stačí trocha zdatnosti, sportovního ducha
a nadšení pro amatérský volejbal!
Uvidíte, že jsme dobrá parta, a to
nejen na hřišti. Přijďte mezi nás!
Za všechny volejbalisty
Markéta Sládková
Rudnické Noviny | 2/2018

OHLÉDNUTÍ SK OKAMI TEAM Z.S.
ZA PRVNÍ POLOVINOU ROKU 2018
První polovina roku je za námi
a s ní přišly i první úspěchy našich
bojovníků. Na začátku roku jsme
dostali příležitost zúčastnit se prvního kola Polské ligy šinkjokušin
karate ve městě Lubawka, kde jsme
neváhali a šli do boje. Tento turnaj
se skládá celkem ze čtyř závodů, ve
kterých se sčítají body za umístění
bojovníků. Na konci roku je pak
vyhlášen mistr Polska v šinkjokušin karate pro rok 2018. Náš tým
zastupovali 3 bojovníci v různých
váhových kategoriích. Jako první
do boje nastoupil v kategorii kumite 12–13 let – 45 kg Lukáš Port
(11 let) a v těžkém souboji vyhrál
na body první kolo. Ve druhém
kole nastoupil proti zkušenějšímu
bojovníkovi z Polska a v těžkém
zápase podlehl na body (je potřeba
poznamenat, že Lukáš nastupoval
proti zkušeným, o rok až dva starším soupeřům, kteří byli o hlavu
vyšší, a tak předvedl opravdového
bojového ducha). Jako druhý v kategorii 12–13 let – 35 kg nastoupil
David Hampl. Předvedl krásný
zápas s polským zápasníkem a po
nerozhodnuté první části vyhrál
zápas krásným kopem na hlavu
v prodloužení. Ve finále potom
nastoupil proti zkušenému, vyššímu soupeři, když hned na začátku
ukázal svoji převahu, vyhrál zápas
bez problémů a získal svoje první
zlato. I přes to, že Davidovi soupeři měli viditelné výhody, poradil
si s nimi na jedničku. Jako třetí
v kategorii kata 8–9 let nastoupil
Jakub Hampl. I když se mu povedl
krásný výkon technik, na medaili
to ještě nestačilo, v boji o 3. místo
prohrál, a získal tak 4 místo. David
a Lukáš se také představili v kategorii kata 12–13 let, ale bohužel
oba prohráli v eliminaci. Další
kolo Polské ligy šinkjokušin karate se odehrálo 9. 6. 2018 ve městě
Mieroszów, bohužel už po uzávěrce tohoto vydání RN.
Kromě závodů naši bojovníci
jezdí během celého roku také na
různá soustředění a semináře, které se konají v různých místech ČR,
a sbírají zkušenosti. Jednou z nejdůležitějších a nejtěžších zkoušek
našich karatistů je soustředění na
Šumavě, kam se sjíždějí všichni
členové České organizace šidókan
karate a které se koná 2× do roka,
a to v březnu a začátkem srpna.
Soustředění se skládá z 5 až 6 dní
výcviku v přírodních podmínkách,
12 tréninků, včetně nočních tréninků, přičemž na počasí nezáleží.
Na konci soustředění musí každý
bojovník projít poslední zkouškou
na vyšší stupeň technické dovednosti, a tak může získat svůj další
Rudnické Noviny | 2/2018

pasek. Každý z nich musí projít
různými technikami, cvičením
a zápasy ve stylu šidókan karate,
které se skládá ze tří bojových disciplín (plnokontaktní karate, thajský box a grappling – boj na zemi).
Děti musí ovládat každé z nich.
Dále jako tým pořádáme dvakrát
ročně kempy v Janských Lázních,
které hostí branch prezident ČR pro
šidókan karate Miroslav Konevích.
Zde je možné získat nejnižší dva
stupně technické zdatnosti (oranžový a oranžovo-modrý pásek).
Nesmíme zapomenout poděkovat obci Rudník za dotaci na
tatami (žíněnky na bojová umění)
a další pomůcky. Umožňují nám
lépe se vzdělávat v boji na zemi.
Díky tatami můžeme v klidu pracovat na boso a dělat hody, aniž by
si někdo ublížil.
V dubnu 2018 jsme měli opět
čest prezentovat obec na dni otevřených dveří MMR v Praze. Opět
jsme předvedli techniky karate
a katy, zápasy a především týmového ducha.

Od září 2018 se můžete těšit na
nové hodiny v SK Okami Team
pro ty nejmenší, a to od 5 do 8
let v pondělí a středu od 15.30 do
16.15. Nový program je zaměřen
na rozvoj flexibility, překonávání
strachu, sebedůvěru, soustředěnost,
týmovou spolupráci, sportovní hry,
základy sebeobrany a techniky karate, kickboxu a BJJ (brazilského
jiu-jitsu). Každé dítě bude v týmu
vítáno a vy budete pyšní na to, co

vše váš potomek dokáže. Registrace
do týmu je otevřena celoročně, přihlašovat se můžete kdykoli během
roku. Najít nás můžete v tělocvičně
ZŠ Rudník.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům dětí, obci Rudník
a fanouškům za podporu našich
malých bojovníků a celkovou podporu týmu.
Trenéři Miroslav a Jana Chudovi
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ:
Ester Háková, Krisztina Kadétová, Michal Soukup, Jonatán Kaplan.
Vítáme tě na svět!
ÚMRTÍ:
Miloslav Semerák, Naděžda Ježková,
Antonín Mach, Mária Krůlová, Hana
Sládková.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Počátkem května oslavila své životní
jubileum 96 let naše nejstarší občanka paní Hana Brádlová. Gratulujeme
a přejeme pevné zdraví.
Jana Janovská, matrika

Dne 18. května 2018 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků. Zleva: Vojtěch Křemen, Tristan
Slovák, Nela Jaschkeová, Dominik Kára. Šťastným rodičům blahopřejeme.

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH,
ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2018
30. 6. Arnultovický pohár | SDH
Arnultovice | „noční soutěž“ – Memoriál
Bohumila Martínka
5. 7. Vítání prázdnin | Divilidi | hřiště za kostelem
u pivovaru
14. 7. Den otců | obec Rudník ve spolupráci s z.s.
Domov – pro náš Rudník | soutěžní klání pro
muže v netradičních disciplínách
srpen

Den psích sportů | Základní kynologická
organizace Rudník | ukázka psích dovedností

srpen

O putovní pohár Rudnické rokle | SMX
Racing team Rudník | motokrosový závod

26. 8. Hostinské šedesátky | SDH
Arnultovice | soutěž dětí – jednotlivců v
hasičských disciplínách
8. 9. Selské klání | z.s. Domov – pro náš
Rudník | soutěžní klání pro muže i ženy v ryze
selských disciplínách (Arnultovice)
28. 9. Svatováclavské slavnosti | obec
Rudník | jarmark, přednášky, koncerty
6. 10. Rudnickej vejšlap – 12. ročník | TJ – SKI
Rudník | tradiční turistický pochod

#rudník | #rudníkmístokdetožije
Sledujte dění v Rudníku na sociální síti Twitter –
– @RudnikObec. Krátké textové a obrázkové
události se zobrazují i na webových stánkách obce.
Nově můžete sledovat dění v Rudníku i na sociální
síti Instagram – rudnikobec, kde se publikují
fotky, videa a občas i živé přenosy z dění v obci.
Připravujeme i pravidelné Instagram stories.

OBECNÍ ROZHLAS

SMS INFOKANÁL

E-MAIL INFOKANÁL

Pro přehrání posledního
hlášení obecního rozhlasu
volejte 732 827 395

Pro registraci do SMS Infokanálu pošlete SMS ve tvaru:

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

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
RUDNIK mezera CISLOPOPISNE na číslo 499 440 201

