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ARNULTOVICKÁ TATRA
Předposlední den roku 2017
byl pro arnultovické hasiče nadmíru sváteční.
Toho dne totiž ceremoniálně
přivítali ve svém vozovém parku
novou cisternovou stříkačku a společně s novým praporem (o tom,

jak si jej nechali zhotovit, jsme
psali v minulém čísle) ji nechali
požehnat. Akce se zúčastnilo mnoho hostí (například hasiči z Černého Dolu s moderním vozem MAN
a historickou stříkačkou Mercedes-Benz a spousta dalších), stejně
jako místních obyvatel.

Další veřejné předvedení hasičského vozu za účasti výrobce,
firmy Kobit-THZ Slatiňany, a zástupců kraje či ministerstva vnitra,
které se na financování podílely, je
naplánováno na 30. dubna letošního roku. O přesné podobě programu budete včas informováni na

vývěsních plochách, na internetu
nebo SMS infokanálem. Ti z vás,
kteří jste si ještě novou hasičskou
stříkačku neprohlédli, byste neměli tuto příležitost promarnit!
-pav-

Tatra už zná bratra... Hodně bratrů (a sester).

CAS 20/4000/240–S2R – TATRA
Základní technické parametry
Typ podvozku

Tatra 815 R55

Kabina osádky

1+5

Výška

3100 mm

Objem vodní nádrže
Praporu bylo právě požehnáno

Dekorum je v těchto situacích namístě

4000 l

Objem pěnidlové nádrže

240 l

Požární čerpadlo
Nízkotlak – 10 bar
Vysokotlak – 40 bar

1000–3000 l/min
250–400 l/min
Zdroj: www.kobit-thz.cz

Vzhůru do práce!

Tatře přijel popřát i starší kamarád z Česrného Dolu

RADNICE

V

ážení sousedé,
přátelé a kamarádi, je tu jaro
a s ním i nové vydání
našich Rudnických novin. Od posledního,
vánočního čísla uběhly
tři měsíce, a tak se vás pokusím seznámit s tím, co se
za tu dobu událo a co nás v nejbližší době čeká. V zimním období, které
k nám bylo opět přívětivé a sněhu nám
do obce moc nenapadlo, probíhala ve
dnech, kdy to bylo potřeba, zimní údržba. Dle mého mínění a ohlasů občanů
se nám – až na některé výjimky – dařilo
obecní komunikace udržovat ve slušném
a sjízdném stavu. S roztátým sněhem se
nám opět začínají ukazovat díry a výmoly
v místních komunikacích, které budeme
postupně opravovat. V zimě se intenzivně
pracovalo i na přípravě stavby kanalizace,
která je těsně před spuštěním. Dle podmínek dotace a podepsané smlouvy o dílo
s firmami BAK a Geosan by se mělo začít
realizovat během dubna. Co se této věci
týká, čeká nás náročné a ne zrovna příjemné období. Cesta od pošty na Hostinné a po celém Terezíně bude tedy po
dobu minimálně několika měsíců doslova
očistec. Nedá se nic dělat, kanalizace se
v naší obci zkrátka vybudovat musí a bez
těchto nepříjemných vedlejších vlivů to
zrealizovat nejde. Věřím, že nakonec vše
dopadne, jak má, a o to přeci jde. Další
věcí, ze které mám radost, je pokračování prací na zajištění bolkovského kostela.
V lednu jsem se zúčastnil s Olgou Hájkovou na Technické univerzitě v Liberci
prezentace šestti studentů, kteří si náš
kostel vybrali jako téma své semestrální
práce. Budoucí architekti nám přednesli
svůj pohled na budoucí využití a podobu
kostela. Musím říci, že všechny práce byly
moc zajímavé. Představení studentských
prací pro veřejnost tady u nás v Rudníku
proběhlo 16. března. V zimních měsících
se pracovalo i na projektu cyklotrasy do
Mladých Buků, na přípravě chodníků
a autobusového terminálu. V prosinci dostali naši arnultovičtí hasiči krásný dárek.
Přijela k nim do garáže nová Tatra. Koncem roku to krásně oslavili, což je moc
dobře. Jelikož se žádná dotace, natož ta
za skoro tři miliony korun, neobejde bez
oficialit, na letošní čarodějnice plánujeme
slavnostní uvedení tatrovky do provozu
a oficiální zařazení do výjezdu. Slavnostní
akce se bude konat těsně před vztyčením
májky a zapálením hranice. Pozvána je
spousta hostů z řad našeho kraje, okolních hasičů, poskytovatele dotace a dodavatele vozidla. Srdečně zvu i vás, naše
občany. Přijďte si nové hasičské auto prohlédnout, nakouknete do tajů hasičiny
a třeba se i dozvíte, co se děje v autě, když
jednotka spěchá k požáru. Kulturních
akcí u nás v obci bude samozřejmě více
a dozvíte se o nich v kalendáriu. Děkuji
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na
jejich konání podílejí. Všichni totiž víme,
jak nevděčné to někdy je.
Vážení přátelé, jsem moc rád, že vám
všem můžu popřát příjemné a ničím špatným ovlivněné jaro.
Aleš Maloch, starosta
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KANALIZACE RUDNÍK
Výstavba kanalizace v naší obci bude zahájena podle plánu 9. 4. 2018 pracemi na
hlavních stokách. Práce budou probíhat na
více místech současně, a to v rámci I. a II.
etapy stavby.
Koordinaci prací v terénu bude vést technik
pro výstavbu kanalizace: František Čejka,
tel. 606 062 765, e-mail cejka@rudnik.cz.
Dne 9. dubna 2018 to vypukne. Začnou
výkopové práce na nové kanalizaci v obci. Je
to jedna z největších stavebních akcí, která nás
za několik posledních let čeká. S touto stavbou

nás čeká také velká spousta omezení a vzájemné
tolerance. Aby se předcházelo případným sporům, tak obec bude všechny občany pravidelně
informovat aktuálně na stránkách obce, kde je
v levém menu záložka Kanalizace. V této složce
najdete veškeré aktuální informace – zprávy, fotky, omezení, smlouvy, kompletní dokumentaci
a sekci na dotazy. Se stavbou kanalizace v Arnultovicích se bude kopat i do silnice č. 325 směr
Hostinné. Na konci této stavby bude mít silnice
úplně nový povrh. Na realizaci celé kanalizace si
obec vzala úvěr ve výši 35 mil. Kč. Konec stavby
bude v roce 2019.
Jirka Stuchlík

PROBLEMATICKÉ
PARKOVÁNÍ V TEREZÍNĚ
Lokalita Terezína je svou mírou koncentrace obyvatel v naší obci na prvním místě.
Stejně jako i v ostatních vesnicích a městech
v ČR zde v posledních letech vzniká problém s množstvím aut a nedostatkem parkovacích míst.
Náš úřad tuto záležitost samozřejmě vnímá
a reakcí je již zpracovaná studie, která navrhuje
změny stání vozidel v kombinaci s dopravním
značením. Nově by vozidla nestála po obou
stranách za sebou, ale po plánovaném částečném rozšíření zpevněných ploch od č. p. 406
(prodejna potravin) směrem k poslední bytovce
č. p. 400 (první od Avonu) šikmo. Zároveň by
celé sídliště bylo jednosměrné od zmiňovaného
č. p. 406. Tímto záměrem si slibujeme několik parkovacích míst navíc. Variant na zlepšení
současného stavu bylo několik, ale tato byla
zvolena jako pravděpodobně nejlepší, byla navržena dopravním inženýrem a doporučena dopravní policií. V současné době jediné, co nám
brání tento „zkušební provoz“ zrealizovat, je
plánovaná stavba kanalizace, která se týká i této
lokality v Terezíně a bude probíhat v následujících dvou letech. Většina zemních prací bude
probíhat právě v zájmovém území plánovaných

změn v parkování, zjednodušeně řečeno nebudeme nyní rozšiřovat zpevněné plochy a následně je trasou kanalizace zase rozkopávat…
Bohužel v současné době dochází k parkování
vozidel i v místě hnízda kontejnerů na odpad,
tudíž se svozová firma nemůže k těmto nádobám dostat. Rád bych touto cestou apeloval na
ohleduplnost při parkování, aby nedomyšleně
zaparkované auto netvořilo překážku. V lepším případě svozovému vozidlu, v tom horším
spěchající posádce integrovaného záchranného
systému (záchranka, hasiči). DĚKUJI.
Přehled pravidelných svozových dnů tříděného odpadu: ÚT – plast, ST – papír, PÁ – komunální.
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

NOVÉ HŘIŠTĚ
U OBECNÍHO ÚŘADU

NOVÍ ZAMĚSTNANCI
OBECNÍHO ÚŘADU

Na konci loňského roku se nám podařilo dokončit nové antukové dvouhřiště. Jak nám
dovolí jarní počasí, tak dokončíme několik
drobných prací a hřiště bude zpřístupněno
veřejnosti. V současné době pracujeme na návštěvnickém řádu a dolaďujeme povinnosti
správce hřiště. Co se týče hřiště, tak je připravené na tenis, volejbal, nohejbal. Okolo jsou sítě
a umělé kropení povrchu.
Více informací najdete na www.rudnik.cz
Jiří Stuchlík

Roman Kopecký je novou posilou naší technické čety. Nastoupil na začátku roku 2018
za pana Jiřího Pospíšila, kterému děkujeme za
15 let práce pro obec!
Jan Lhota se zaučuje na nového lesního hospodáře. Postupně nahradí pana Ladislava Prouzu.
Ing. František Čejka je technik výstavby kanalizace. Jeho náplní práce bude nám pomáhat se
zpracováním veškeré dokumentace a koordinování prací na stavbě.
Jiří Stuchlík
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DOTAČNÍ OKÉNKO
POSKYTNUTÉ DOTACE
Dne 28. 2. 2018 jsme obdrželi dotaci
z ministerstva vnitra v programu 01424
Dotace pro jednotky SDH obcí – Podpora obnovy a rozvoje venkova na pořízení dopravního automobilu s přívěsem
nákladním. Výše dotace 450 000 Kč.
Náklady na pořízení dopravního automobilu 900 000 bez DPH.
PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2018, dotační titul č. 2 Podpora zapojení generací do komunitního
života v obci. Projekt „Rekonstrukce herních prvků na zahradě mateřské školy“.
Celkové náklady projektu 234 767 Kč,
požadovaná dotace ve výši 187 816 Kč
Dotační program Královéhradeckého
kraje – bylo požádáno o dotaci na individuální účel na pořízení cisternové automobilové stříkačky CAS 20 značky Tatra
ve výši 1 mil. Kč.
Dotační program Královéhradeckého
kraje – bylo požádáno o dotaci v programu Podpora JPO II a JPO III na rozší-

ření řidičského oprávnění pro členy JPO
III. Celkové náklady 30 000 Kč, požadovaná výše dotace 20 000 Kč.
Dotační program Královéhradeckého
kraje v programu Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Bylo požádáno
o dotaci na výstavbu kanalizace ve výši
3 mil. Kč.
Dotační program Královéhradeckého
kraje v Programu obnovy venkova, bylo
požádáno na rekonstrukci budovy obecního úřadu a rozšíření svozu bioodpadu
spočívající v pořízení nosiče kontejnerů za
traktor a 2 kusů kontejnerů na bioodpad.
Požádáno o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč.
TURISTICKÉ TRASY
Ve spolupráci s naší fotoreportérkou
Andělou Veselou nám v obci vzniká první okruh turistické trasy s hlavním cílem
„Křížek na pastvinách“. Turistická trasa
bude značená místním značením a délka trasy bude cca 4,5 km. Začátek trasy
bude u autobusového terminálu, dále
okolo DPS ke Křížku, směr základní škola až sídliště Terezín. Značení a úpravy
turistické trasy by měly být dokončeny
do konce června 2018.
Připravila Martina Jirásková

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY
UZAVÍRKA DĚLNICKÉ UL., VRCHLABÍ
V současné době se provádějí práce
za částečné uzavírky, tzn. že mezi Škodovkou a Hytosem je pracovní místo,
které se objíždí. Postupně se zahrnuje
a posunuje směrem k městu. Průjezd
po druhé polovině vozovky je možný.
Od 3. 4. se Dělnická úplně uzavře
od křižovatky s ul. Kpt. Jaroše po vjezd
na parkoviště firmy ARGO HYTOS.
Objízdná trasa bude přes Dolní Brannou.
Ulicí Žižkova bude možné projet do Harty – pouze osobním vozidlům a také tudy
budou projíždět autobusy MHD. Žižkova
ul. bude jednosměrná! Do ulice Na Bělidle
se dostanete od Harty – bude umožněn
průjezd přes fotbalové hřiště. Neprojedete
tudy ale do města. Bude umožněn půjezd
pouze místní autobusové lince.
Uzavírka by měla být do konce července. Informace o Dělnické ul. budou
na webových stránkách města Vrchlabí.
UZAVÍRKA MOSTU, MLADÉ BUKY
Bude se provádět oprava mostu
na hlavní trase do Trutnova – samozřejmě za úplné uzavírky. Objízdná trasa
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bude pro osobní vozidla směr Trutnov
přes Černý Důl.
Termín 3. 4. – 30. 11. 2018
ČERNÝ DŮL – ČISTÁ
Tady sice povede objízdná trasa kvůli
mostu v Ml. Bukách, ale bude se tu dělat kanalizace. Takže na jednom chvílemi
i na dvou místech, počítejte se zdržením
– bude tu vždy pracovní místo a bude
se jezdit na semafory.
Termín 1. 4. – 31. 10. 2018
ARNULTOVICE
Stavba kanalizace – průjezd umožněn,
opět na semafory.
Termín: 1. 4. – 30. 10. 2018
RUDNÍK–HERTVÍKOVICE
Tady už by měly probíhat práce na dokončení rekonstrukce I/14. Zatím průjezdné, zřejmě na semafory.
Termín: 12. 3. – 31. 5.
Veškeré informace o uzavírkách najdete na
www.dopravniinfo.cz nebo www.rudnik.cz

LADISLAVA PROUZU

Více než 15 let se obci stará o obecní
lesy. Lesní majetek obce se rozkládá na
katastrálním území Janské Lázně, Javorník
v Krkonoších, Arnultovice, Bolkov a Rudník a jeho celková
plocha je více než 300 ha. Dlouhá léta pracoval pro LČR
a KRNAP, kde měl na starosti nejprve jako hajný lesní úsek
Dlouhý les, později jako vedoucí lesní správu Černý Důl.
Ladislav Prouza.
1 Jaká je přesná rozloha obecních lesů a jaká je odhadovaná hodnota lesa?

Celková výměra lesních pozemků patřících obci Rudník
je 305,61 ha, z toho je více než polovina, přesně 162,61,
na území KRNAP, tedy jeho ochranného pásma. Hrubý
odhad ceny lesa se pohybuje kolem 300 až 350 tisíc Kč
za jeden hektar, takže celková hodnota obecního lesa je
zhruba 100 milionů Kč.
2 Kdy je les, resp. strom v nejlepší kondici na pokácení a zpeněžení?
Věk pro pokácení se liší, a to zejména podle dřevin – je
jiný pro smrk a jiný např. pro dub nebo buk. Pohybuje se
mezi 80 a 140 lety.
3 Co to je LHP (Lesní hospodářský plán) a k čemu je
to dobré?
LHP je skutečně plán, který obsahuje podrobný popis
stavu lesa k datu počátku jeho účinnosti, a plán výchovy
na dalších deset let. V současné době má obec LHP platný
pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026.
4 Kdo v současné době pracuje v obecním lese?
Během roku je třeba zajistit – podle počasí a ročního
období – těžbu dřeva – jeho přiblížení, ať již koňským
potahem vyvážecí soupravou, nebo vyv. traktorem či samostatným traktorem. Pak zajistit odběratele dřeva a jeho
dopravu. Potom následují pěstební práce od úklidů, zalesňování a ochrany proti buřeni a zvěři až po výseky a prořezávky. Jednotlivé druhy prací jsou zajišťovány přes firmy
nebo OSVČ.
5 V médiích se stále řeší kůrovec. Je to problém
i našeho lesa?
Zatím ne nijak zásadní, ale rozhodně se nás týká také –
kůrovec hranice majitelů lesa neřeší
6 Máme v našem lese nějakou kuriozitu? Strom nebo
zvíře?
Kromě věcí, které do lesa nepatří, mě zrovna nic nenapadá.
7 Máte nějaké místo v lese, kam se rád vracíte?
Každý kousek lesa má své kouzlo, pro mě to byl vždy
Dlouhý les.
8 Říká se, že les je většinou hajnému koníčkem. I přesto:
máte nějaký jiný koníček než les?
Malinko se pletu do řemesla truhlářům, ale většinu času
mi vždy zabíral právě ten les
9 Setkal jste se za ta léta v lese s pytláckými praktikami?
Jenom jedinkrát, když nám v Dlouhém lese vybírali násadu pstruhů z rybníku.
10 Jaké je složení obecního lesa? V procentech zastoupené dřeviny – smrk, borovice, dub, buk atd.
A to jsou právě údaje, které obsahuje již zmíněný LHP.
Rudnické lesy jsou převážně jehličnaté – 77 % porostní
plochy, z toho smrk 72 % a modřín 4 %. 1 % jsou ostatní
jehličnany. Listnáče jsou na 23 % plochy, a to javor a buk
po 6 %, bříza 4 %, olše 2 % a jasan 1 %. Zbytek jsou
ostatní listnáče.
Ptal se Jirka Stuchlík
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GDPR – GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION
V současné době se nacházíme
v závěrečné fázi přechodného
období implementace obecného
nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob, s povinností implementace od 25. května 2018.
Naše obec se na platnost tohoto
nařízení připravuje tak, aby nebyla pokutována za nepřipravenost.
Účelem nařízení je „nalézt rovnováhu mezi obavami o narušení
soukromí a volným pohybem informací“.
Zjednodušeně si GDPR bere za
cíl zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Fyzickým
osobám zajistit možnost kontroly
jejich vlastních osobních údajů.
Měla by posílit právní a praktickou jistotu fyzických osob, hospodářských subjektů a orgánů veřejné moci při výkonu svých práv.
OSOBNÍ ÚDAJE
A JEJICH KATEGORIE
V kontextu GDPR je nutné
vnímat, že osobními údaji jsou

DLUHY
NÁJEMNÉ K 31. 12. 2017

takové údaje, jimiž je osoba identifikována nebo jimiž může být
přímo, či nepřímo identifikována.
Pozor v tomto kontextu pohlížíme
na osoby samostatně výdělečně činné jako na fyzické osoby.
OSOBNÍ ÚDAJE
Jméno a příjmení, ale i síťové identifikátory jako IP adresa,
cookies, lokační údaje nebo jeden
či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické
osoby a jejich kombinace.
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či
filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech. Genetické
a biometrické údaje za účelem
jedinečné identifikace fyzické
osoby, údaje o zdravotním stavu,
údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE
Podmínkou pro zpracování
osobních údajů dítěte mladšího
16 let je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry,
pokud byl tento souhlas vyjádřen
nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost
k dítěti. Členské státy mohou pro
uvedené účely právním předpisem
stanovit nižší věk, ne však nižší
než 13 let.
Pokračování příště.
Jiří Stuchlík
Zdroj: http://www.gdpr-sluzby.cz

Staré dluhy již nebydlících nájemníků činí 213 910 Kč, z toho
je 193 445 Kč řešeno přes právníka exekučně.
Bydlící nájemníci dluží celkem
k 32. 12. 2017 549 851 Kč, z toho
je 96 000 Kč vymáháno přes
právníka exekučně. Celý tento
dluh tvoří 24 nájemníků.
Celkový dluh na nájemném
činí 763 761 Kč.
ODPADY K 31. 12. 2017
2008 = 450 Kč
2009 = 900 Kč
2010 = 1 320 Kč
2011 = 5 850 Kč
2012 = 11 439 Kč
2013 = 11 920 Kč
2014 = 14 400 Kč
2015 = 24 710 Kč
2016 = 35 808 Kč
2017 = 87 063 Kč
Celkem 193 860 Kč
Odpady se nevymáhají přes
právníka, ale přímou exekucí.
Ivana Svobodová

JAK JSME VOLILI PREZIDENTA
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY KONANÁ VE DNECH 12.–13. 1. A 26.–27. 1. 2018
Okrsky

Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

% platných

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

počet

zprac.

v%

1. kolo

4

4

100,00

1 724

993

57,60

991

976

98,49

2. kolo

4

4

100,00

1 751

1 121

64,02

1 121

1 119

99,82

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Topolánek Mirek Ing.

Navrhující

Politická

strana

příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

35

3,58

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

112

11,47

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

83

8,50

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

16

1,63

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

9

0,92

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

3

0,30

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

399

40,88

647

57,81

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

92

9,42

X

X

+9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

227

23,25

472

42,18

+) postupující kandidát | *) zvolený kandidát
4

Zdroj: www.volby.cz
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KELTSKÁ SPONA Z JAVORNÍKU
Nález předmětu pravěkého stáří je pro archeologa působícího v našem regionu svátkem.
To proto, že se pravěcí lidé na
horách trvale neusazovali, dávali přednost úrodným nížinám a do hor vstupovali pouze
za účelem lovu a sběru plodin,
hledání nerostných surovin, sezonní pastvy dobytka nebo jimi
procházeli při delších cestách.
Jejich přítomnost v mladší
a pozdní době kamenné (6000 až
2000 let př. n. l.) dokládají nálezy
broušených sekerek z krystalické břidlice například z Jablonce
nad Jizerou, Jilemnice, Studence
u Horek, Trutnova, Vrchlabí nebo
Žacléře, v mladší době bronzové
a starší době železné (1300–400 let
př. n. l.) nálezy keramiky a bronzových nástrojů mj. z Martinic
nebo Trutnova. Určitým vodítkem
k určení přibližných tras pravěkých komunikací jsou pro mladší
dobu železnou (400–0 let př. n. l.)
a dobu římskou (0–400 let n. l.)
nálezy mincí. Dokazují, že ačkoliv
ani v tomto období nebyly Krkonoše osídleny, byly známy vojákům a obchodníkům, kteří přes ně
směřovali z Podunají k Baltu. Starší, a tedy ne zcela jednoznačné nálezy laténských mincí jsou známy
z Trutnova, nálezy římských mincí
kromě Trutnova i z Jilemnice.

K těmto nečetným lokalitám přibyl v roce 2014 Javorník. Jiří Jirásek,
tajemník obecního úřadu, nalezl
pomocí detektoru kovu v blízkosti
rozvodny v ornici drobný bronzový
předmět s reliéfní výzdobou připomínající zvíře. Správně odhadl,
že se nejedná o běžnou záležitost.
Jeho podezření potvrdil archeolog
Ondřej Tůma z Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Předmět určil jako
pravěkou sponu, z níž se dochoval
pouze lučík s patkou ve tvaru kuličky. Právě díky tvaru a výzdobě ji
mohl časově zařadit do laténského
období, tedy mladší doby železné,
kdy střední Evropu obývali Keltové a českou kotlinu jeden z jejich
kmenů – Bójové. Spony používali
ke spínání oděvu. Muži nosili většinou větší železné spony, ženy menší
bronzové či stříbrné. V pravěku se
spony vyskytují v širokém spektru
tvarů i velikostí. V každém období,
počínaje mladší dobou bronzovou,
byly určité typy módní, proto je
dnes lze poměrně přesně datovat.
Javornická spona je s největší
pravděpodobností tzv. ztrátovým
předmětem, jelikož z okolí nálezu
neznáme další doklady keltského
osídlení. O tom, co Kelta či Keltku do míst, kde bude o několik
staletí později založena obec Javorník, zavedlo, už dnes nezjistíme.
Olga Hájková

FACEBOOK „RUDNÍK HERMANNSEIFEN“
Zveme vás na nedávno vytvořenou facebookovou stránku Rudník Hermannseifen,
která si klade za cíl zmapování
původního stavu obcí Heřmanovy Sejfy, Lázně Fořt, Bolkov,
Arnultovice a Javorník, sdružených dnes pod obec Rudník.
Rádi bychom, aby tato stránka
pomohla k obnově obce, rehabilitaci míst a staveb, často architektonicky a kulturně-společensky velmi hodnotných,
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které se v mnoha případech
změnily k nepoznání. Budeme
rádi za vaše příspěvky, fotografie a podněty. Jsme zároveň
připraveni nabídnout odbornou
konzultaci a pomoc například
při rekonstrukcích původních
historických objektů.

1. Torzo laténské spony (délka 55 mm, maximální síla 9 mm) je dnes
uloženo v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově (foto Ondřej Tůma).
2. Spony používali Keltové zejména ke spínání svrchních plášťů (foto
z expozice Regionálního muzea v Žatci).

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
MODELŮ KOSTELA
Nestihli jste prezentaci studentských návrhů budoucího vzhledu bolkovského kostela? Trojrozměrné modely i plány jsou k vidění do 13. 4.
v jídelně DPS vždy v době, kdy je otevřena knihovna.

Jiří Kučera,
architekt, www.kvalitar.cz
Olga Hájková,
kronikářka obce
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Možnost příspěvku je
i prostřednictvím dárcovské
SMS.
Zašlete dárcovskou
SMS ve tvaru DMS
KOLEDA na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč,
na konto Tříkrálové sbírky jde
28,50 Kč.

Vybraná částka při Tříkrálové sbírce v Rudníku byla 30 162 Kč.
To je o 1 331 Kč více než v loňském
roce. Pokud se někam Tři králové
nedostali, omlouváme se a nabízíme možnost přispět i během roku
pomocí dárcovské SMS. Všem dárcům děkujeme. Poděkování patří
i všem rodičům a dobrovolníkům,
bez kterých by se tato tradiční akce
neobešla.

Sbírku můžete podpořit také
celoročně. Při zaslání DMS ROK
KOLEDA na číslo 87 777 vám
každý měsíc bude automaticky
odečtena částka 30 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum
dárců.
Technicky zajišťuje ATS Praha.

Jana Stuchlíková

PROJEKT WOUHT
Opět nastal čas, kdy
voda z hor stéká do potůčků a sněženky s petrklíči vítají příchod
jara. Že zima nenávratně ustupuje na sever,
potvrzuje i přílet skřivanů se špačky, ptačí
zpěv nás každé ráno
vítá do nového dne.
A my na letošní jaro připravili
nový projekt s názvem WOUHT.
WOUHT je zkratka, která
v sobě skrývá popisek – workshopy o udržení historických tradic.
Tento projekt je vytvořen s cílem seznámit nás s celou řadou
řemesel, které jsou v době modernizace již méně populární, a poodkrýt jejich krásu, rozšířit naše znalosti i dovednosti. Těšit se můžeme
na zpracování vosku, proutkaření,
pletení a háčkování, činění a práce
s kůží a mnoho dalších řemesel.

Akce můžete sledovat na webových stránkách www.divilidi.cz/
projekty/wouht, kde je možnost se
přihlásit k odběru novinek (poté
vám budou zasílány pozvánky na
akce), nebo na Facebooku (www.
facebook.com/divilidi).
Dobrých myšlenek a nápadů
není nikdy dost, proto pokud
máte chuť předat svoje dovednosti
dál a aktivně se zapojit do projektu, neváhejte nám napsat.

LEDOVÝ TÝDEN
V ÚNORU
Během podzimu jsme nainstalovali nové osvětlení, aby byla
osvětlená celá plocha. Už to ale
vypadalo, že letos nenavážeme
na tradici bruslení na přírodním
kluzišti v Terezíně. Zima nám
však připravila jeden super mrazivý týden, a tak nebylo co řešit.
Ráno vyhrnout hřiště a večer ho
s pomocí hasičů zalít vodou. Vše
klaplo a druhý den se už bruslilo.
Vždy, když jsem se šel podívat, jak
je kluziště využíváno, bylo plné.
Bylo krásné pozorovat, jak se po
kluzišti současně ladně pohybují
krasobruslařky a uprostřed kluziště

se hraje „malý“ hokej. V nočních
hodinách došlo i na romantické
bruslení. V rámci hodiny tělocviku přišli školáci, takže bylo plno
i v dopoledních hodinách.
Nebýt ochoty a dobrovolné práce lidí, tak nebruslíme. Poděkování patří členům SDH Rudník-Arnultovice, Petrovi Spurnému
a Honzovi Taclíkovi.
Jirka Stuchlík
P. S.: Kdo ještě nemá brusle,
měl by si je na příští zimu určitě
pořídit!

Gabriela Bendová

SNĚHULÁCI
Určitě jste si všimli dvou podivných svítících sněhuláků u DPS! Je
to dílo Honzy Lazáka a Jany Stuchlíkové – děkujeme za oživení tohoto
prostoru.
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Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

MASOPUST
„Rudníkem sem přišel průvod,
bude sranda, to jsi uhod.“ A sranda byla veliká! Průvod masek v čele
s harmonikářem Michalem se s písničkou na rtech vydal směrem
k obecnímu úřadu za asistence našich rudnických hasičů. Letos byl
průvod sice menší, ale i tak byli k vidění sněhuláci, pierot, řezník s vozembouchem, čuník, bába s dědkem
v nůši, kostlivci, babky, dědkové,
kravička, fešák se svojí pojízdnou
prodejnou, kůň a jiné maškary.
U obecního úřadu byl masopustnímu průvodu slavnostně předán klíč od obce a mohlo se začít
tančit, zpívat a veselit se. Novinkou
byl letos menší stan, který sloužil
k prodeji občerstvení. Zakoupit si
zde lidé mohli od pilných včeliček
a jejich pomocníků dobroty z prasátka, koláčky, pivečko nebo něco
ostřejšího. Ve velkém stanu zahrála
k tanci a poslechu kapela Mustang.
Zatímco se velcí bavili venku,
ti menší se přesunuli na sál, kde
už na ně čekala Sněhurka se svojí
pomocnicí, a mohl začít karneval.
Pro děti byly připraveny různé hry
a soutěže a nechybělo tancování. K tomu jim zahrál Jarda Čáp.
Zhlédnout jsme mohli povedené
vystoupení děvčat z kroužku step
aerobic, kterým moc děkujeme.
Každá maska dostala na závěr karnevalu zaslouženou odměnu.
Děkujeme všem, kteří přišli
a užili si s námi masopust!
Za kulturní komisi
Petra Sekerková
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2018/19

PŘEHLED AKCÍ
LEDEN–BŘEZEN
ŠKOLNÍHO ROKU
2017–2018
17. 1. 2018 Školní kolo olympiády
z dějepisu
22. 1. 2018 Pracovní návštěva
pracovnic SPC Hradec
Králové
24. 1. 2018 Pedagogická rada
a třídní schůzky
24. 1. 2018 Ekologický program
střediska SEVER Horní
Maršov pro 4. a 5. třídu
26. 1. 2018 Ekologický program
střediska SEVER Horní
Maršov pro 1.–3. třídu
29. 1. 2018 Účast na okresním
kole olympiády
z českého jazyka
30. 1. 2018 Školní kolo olympiády
z anglického jazyka
30. 1. 2018 Projektový
zeměpisný den pro II.
stupeň
30. 1. 2018 Školní kolo soutěže
ve zpěvu
1. 2. 2018 Školní kolo olympiády
ze zeměpisu
2. 2. 2018 Pololetní prázdniny
8. 2. 2018 Projekt „Zemědělství
žije“ pro žáky I. stupně
9. 2. 2018 Projekt „Zemědělství
žije“ pro žáky II. stupně
14. 2. 2018 Školní kolo soutěže
v recitaci „Dětská scéna
2018“
15. 2. 2018 Beseda rodičů,
učitelů, vedení školy
a pracovnic PPP Trutnov
na téma úspěšného
přechodu dětí z MŠ do 1.
ročníku ZŠ
19. 2.–23. 2. 2018 Lyžařský
výcvik žáků 6. a 7. třídy
v Dolním Dvoře
2. 3. 2018 Účast na
okrskovém kole
turnaje v přehazované
v Hostinném
9. 3. 2018 Účast na okresním
kole turnaje v halové
kopané starších žáků
v Hostinném
12. 3. – 16. 3. Jarní prázdniny
8

V pondělí 30. dubna 2018 od 8
hodin proběhne v budově základní školy zápis do příští 1. třídy.
Rodiče dětí navštěvujících naši
mateřskou školu se budou moci
zapsat do časového harmonogramu, kde si čas své návštěvy zvolí.
Rodiče dětí navštěvujících jinou
mateřskou školu si mohou čas
domluvit telefonicky s ředitelkou
školy. Tato varianta objednaných
příchodů se nám v posledních
letech velmi osvědčila. Zápis proběhne formou krátkých pohovorů
ředitelky školy s rodiči (zákonnými zástupci) a paní učitelky s dítětem. Zákonný zástupce požádá
dle § 36 školského zákona o přijetí k povinné školní docházce nebo
dle § 37 o odklad povinné školní
docházky. V tomto případě musí
předložit doporučující posudek
školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a druhé vyjádření
lékaře (odborného nebo psychologa) a povinnou školní docházku
o rok odložit. Děje se tak v případech, kdy není dítě tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé pro
nástup do školy.
K zápisu potřebují mít rodiče s sebou rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz. Ve školním roce
2018/19 bude otevřena jedna 1.
třída do počtu daného šk. zákonem a vyhláškou č. 27/2005 Sb.

Třídní učitelkou bude Mgr.
Barbora Jindřišková. S dětmi si
u zápisu krátce (10–15 min) pohovoří a orientačně zjistí úroveň
jejich připravenosti a dovedností. MŠMT vydalo tzv. Desatero
pro rodiče dětí předškolního věk
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku),
díky
kterému si mohou rodiče školní
zralost svého dítěte odhadnout
i sami. Co by měl předškolák umět
pro to, aby jeho vstup do 1. třídy
probíhal poklidně a úspěšně?
1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně
citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních
matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat
ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě.
Všechno výše popsané se týká
především výchovy a hodně usnadňuje začátek povinné školní docházky i její další průběh. Všichni víme,
že výchova je především záležitostí
rodiny. Trend posledních let, tzv.
volná výchova, je v současnosti
velmi diskutovaná mezi odborníky
i veřejností. Jak říká Jiřina Prekopová – jedna z nejslavnějších českých
psycholožek, žijící od roku 1970
v Německu – volná výchova děti nenaučí, že v životě není nic zadarmo.
Člověk se musí naučit něco vydržet,
obětovat, přizpůsobit se. Nelze mít
všechno hned teď. Učme děti rozeznávat dobro od zla a za dobro
bojovat. Veďme je k plnění úkolů
i doma. Naučme je se občas něčemu podřídit, počkat, něco si odříct.
Buďme jim svým životem vzorem.
Já se ke slovům paní psycholožky
připojuji. Přimlouvám se proto
za výchovu, která dětem pomáhá,
za laskavou náročnost a velkou trpělivost. Do 1. září je ještě času dost.
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
V letošním roce se nám podařilo zorganizovat velice zajímavou
a podnětnou besedu na téma: Podpora klidného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Beseda proběhla za přítomnosti
rodičů, pracovnic Pedagogicko psychologické poradny v Trutnově, učitelek základní a mateřské školy a vedení školy. Rodiče dostali zajímavou
formou podrobné informace o tom,
co má mít dítě zvládnuto před nástupem do 1. třídy (např. samostatnost, dodržování dohodnutých pravidel, správný úchop tužky, správná
výslovnost jednotlivých hlásek…).
Rodičům byly doporučeny vhodné
výchovné přístupy k předškolnímu
dítěti, zdůrazněn byl i význam pravidelného denního režimu, vysvětleno, v čem je důležitá spolupráce
mezi rodinou a školou.
Podrobně jsme se zabývali i tématem odkladu školní docházky.
Pracovnice PPP konkrétně odpovídaly na dotazy rodičů i učitelů
a poskytly i konkrétní doporučení.
Rodiče, kteří uvažují o odkladu

docházky svého dítěte, musí ještě
před zápisem učinit několik nezbytných kroků.
1) Objednat se s dítětem do poradny, aby už
v den zápisu přišli s doporučením PPP k odkladu.
2) Zajistit si doporučení
k odkladu od pediatra.
Bez těchto dokladů nemůže škola dítěti školní docházku odložit.
Věřím, že pro všechny
zúčastněné bylo toto zajímavé odpoledne přínosem a pomohlo rodičům
i pedagogům v tom, aby
připravili pro děti opravdu klidný přechod z mateřské do základní školy.
Jana Levínská

Ve dnech 2. a 3. května 2018 proběhne zápis do MŠ
v době od 8 do 15 hodin. Přivítáme děti z Rudníku i okolí.
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ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po Vánocích jsme si všichni začali užívat
zimu, jak se patří, vždyť na sněhu se dá
vymyslet tolik věcí. Stavby ze sněhu, sjíždění z kopce na bobech i na plackách,
pozorování stop různých zvířat a mnoho
dalších věcí.
Zimu jsme si vyzkoušeli i v praxi různými
pokusy se sněhem a ledem a nezapomněli jsme
ani na pomoc zvířátkům – hlavně ptáčkům.
Děti měly možnost si prakticky vyzkoušet výrobu semínkových kuliček pro ptáčky.
Na konci ledna jsme se s třinácti dětmi zúčastnili lyžařského výcviku – tentokrát v Janských Lázních. Sněhu bylo dost, a tak si to malí
lyžaři moc užili. Všichni byli hrdí na medaili
a diplom z pátečních závodů a věřím, že lyže
budou všichni brát do budoucna jako svého
milého kamaráda.
Únor se nesl ve znamení karnevalového
veselí. U Sluníček na téma „vzhůru na palubu“ a u Myšek to byl Medovníčkův karneval.

20. února za námi přijela pracovnice střediska ekologické
výchovy Sever s programem
„Příroda a ekologie“. Dětem
se program moc líbil, aktivně spolupracovaly, vyrobily
si i voňavý sáček z bylinek.
Moc nás těší pochvala, kterou
si děti vysloužily za znalosti v oblasti ochrany přírody.
Nechybělo ani kulturní představení. Kašpárek Nazdárek za námi přijel s pohádkou „Červená stát! Zelená
jedem!“.
Teď už netrpělivě vyhlížíme jaro,
které začíná pomalinku vystrkovat
své drápky, a také plavecký výcvik
v Jilemnici.
Přejeme všem příjemné jarní dny.
Děti a učitelky MŠ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2018
Zimní období předurčuje k lyžování a obecně k zimním radovánkám. Jelikož ale podmínky
v Rudníku a okolí nebyly z hlediska sněhové pokrývky dobré,
rozhodli jsme se uspořádat, tak
jak to máme ostatně i v našem
ŠVP, lyžařský výcvik pro 7., potažmo 6. třídu.
Tradiční místo Horní Malou
Úpu jsme letos z důvodu přestavby
chaty, kterou jsme po léta navštěvovali, vyměnili za Hotel U Zvonu v Dolním Dvoře. Sem jsme se
za krásného počasí, které nás mimochodem provázelo celý týden,
v pondělí 19. 2. 2018 dopravili
objednaným autobusem a ihned po
ubytování jsme se vypravili na místní sjezdovku, vzdálenou od hotelu
pouhých 200 metrů. Ta sice nepatří
mezi největší, ale na učení a zdokonalování sjezdového lyžování byla
ideální. Výuka probíhala dvoufázově v dopoledních a odpoledních
hodinách. Došlo i na výuku na běžkách, ale za touto jsme museli vyjet
do okolí Strážného a odtamtud se
po pláních dopravit zpět do Dolního Dvora. Ani ty, kteří si s sebou
vzali snowboard, neminula průprava a výuka techniky této dnes velice
oblíbené disciplíny.
Hotel U Zvonu nám nabídl
klasické ubytování v pokojích po
pěti dětech, výhodou byla sociální
zařízení přímo na pokojích. Strava
sestávala z tradičních českých jídel
a byl zajištěn i pitný režim po celý
den. Co se týče kulturního vyžití,
scházeli jsme se každý večer ve společenské místnosti, absolvovali jsme
tři přednášky o zdravovědě, krkoRudnické Noviny | 1/2018

nošské flóře a fauně a historii lyžování a poté se bavili a poslouchali
tóny živé kytary, na kterou skvěle
hrál náš učitel hudební výchovy.
Třetí den výcviku, tak jak bývá
zvykem z důvodu bezpečnosti, jsme
nelyžovali, nýbrž jsme absolvovali
pěší výlety po okolí. Podívali jsme se

do fungujícího lomu Peklo v Horním Lánově a vyslechli tóny zvonkohry o 11 zvonech, která je umístěna na kostele sv. Josefa v Dolním
Dvoře a která hraje 2x denně v 10
hodin ráno a v 17 hodin navečer.
Počasí nádherné, nadšení dětí
bezbřehé, zranění žádné a vzpo-

mínky, které dlouho zůstanou, tak
by se dal charakterizovat letošní
výcvik – prostě se povedl. Mnohé
z toho, co bylo napsáno, lze doložit fotografiemi, které můžete
zhlédnout na našem školním webu
Vladimír Tremer
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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Většina z nás v těch dnech žila
zimní olympiádou v Koreji. Tak
jsme i v naší družince každý den
diskutovali o nových událostech
na olympiádě, o našich sportovcích či nových medailích našeho týmu. Prostě jsme fandili
a prožívali každý náš úspěch.
Není divu, že jsme si uspořádali
družinovou zimní olympiádu.
Sněhu a času bylo sice pomálu,
ale přesto jsme to nevzdali.
V pondělí 12. 2. jsme slavnostně zahájili naše olympijské hry.
Nejprve jsme pobesedovali, jak se
takové hry pořádají, jaký mají význam a kdo se jich zúčastňuje a co
je pro ně typické. Poté se děti seznámily s pravidly naší olympiády.
V družině pak nadšeně namalovaly
plakáty se znakem her nebo se zimními sporty, ve kterých se soutěží,
či maskota olympiády. Obrázky se
moc povedly, proto jsme je vystavili
na chodbě školy. Vyhlásili jsme také
soutěž o nejlepší olympijskou hymnu školní družiny. Hymny byly
nakonec dvě. Nemohli jsme se rozhodnout, která je hezčí. Obě totiž
byly moc pěkné a hlavně jsme ocenili snahu a úsilí našich dětí. Celou
olympiádou nás provázel pokřik:
Hej, hej, hej, olympiáda je nej.
V úterý 13. 2. nastal den D.
Všichni jsme se těšili na sportovní klání. Soutěžilo se po třídách
a ve třech disciplínách: v běhu na
lyžičkách, sjezdu na snowboardu
a v biatlonu. Ten byl pro děti nejzábavnější, neboť si zkusily střílet
z takzvaných nerfek. I když nám čas
více soutěží nedovolil, děti soutěžily
s vervou a nadšením. Místy to vy-

padalo jako soutěže na blátě než na
sněhu, ale ani to nás neodradilo. Tajně jsme doufali, že mamky pochopí
naše sportovní nadšení a nebudou se
zlobit, že nejsme jako ze žurnálu.
Středy 14. 2. se děti nemohly
dočkat. Odpoledne je čekalo slavnostní ukončení naší zimní olympiády a samozřejmě vyhlášení vítězů a rozdání cen. Vše proběhlo ve
slavnostním duchu a za značné nervozity před vyhlášením výsledků.
Každý se těšil na slíbenou odměnu
za umístění do třetího místa. Někteří byli zklamáni z umístění, ale
pro všechny byl za snahu, jako cena
útěchy, připraven sladký bonbonek.
Olympiádu jsme zakončili naším
bojovým pokřikem. Užili jsme si
krásné sportovní chvíle, na které
rádi vzpomínáme.
Petra Sekerková Lenka Kolárová

NÁŠ NOVÝ PROJEKT
CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ
PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST
Dne 1. 1. 2018 jsme se jako druhá škola z Královéhradeckého
kraje stali střediskem vzdělávání pedagogů pro okolní školy.
Ukončení projektu je plánováno
na 1. 1. 2020.
Náplní tohoto projektu je jednou měsíčně se zúčastnit online
setkání, kde jsou představeny různé náměty na projektová odpoledne uskutečněná jednou měsíčně
na naší základní škole. Vždy je
pozván jeden pedagog z okolní
školy a seznamuje se s tématem
a praktickou pomůckou projektového odpoledne. Z této činnosti je
vytvořen krátký videomedailonek,
který je přístupný pro všechny

školy zapojené do tohoto projektu.
Sestavené pomůcky, např. přístroj na vysílání morseovky či robot ovládaný na dálku, využijí žáci
v hodinách fyziky, přírodovědy či
pracovních činnostech a poslouží
tak k inovaci metod ve výuce.
Zapojením do projektu získala naše škola tyto výukové sady:
stavebnice Merkur pro rozvoj
konstruování, roboty typu Lego
Mindstorms, sady minipočítače
typu Arduino se senzory pro výuku konceptu STEM, senzory typu
Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních
věd a badatelské batůžky.
Za realizační tým Hana Ježková

JEŽCI VE ŠKOLE
Na začátku zimy se sedmá třída rozhodla, že se bude starat
o dva malé ježečky, které našla
paní učitelka Šindelářová na své
zahradě.
Abychom mohli mít nějaký domeček pro naše ježečky, poprosili
jsme pana školníka, aby jim ho vyrobil. Ještě jednou moc děkujeme.
Všichni jsme se do příprav na ježečky zapojili. Asi po měsíci nám přivezli z útulku naočkované a připravené ježečky, schopné pobytu v naší
škole. Jako zástupce pro ježky jsme
10

zvolili Filipa Sikoru, který bude dohlížet na to, jak se o ježky staráme.
Pár týdnů jsme si museli zvykat, že
máme ve třídě ježky. Bylo potřeba
zajistit, kdo se o ježečky bude ráno
starat. Ranní péče znamená: vyčistit
domek, vyměnit vodu, nakrmit je
a vyvenčit na chodbě u tělocvičny.
Časem začali ve třídě ježci nezvykle
vonět. A proto jsme je museli od
sebe oddělit do dvou beden. Pomohlo to. Ježci se u nás mají dobře
a my je máme moc rádi.
Markéta Hofmanová
Rudnické Noviny | 1/2018
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JPO III RUDNÍK-ARNULTOVICE
Rád se s vámi podělím o radost,
která byla pro nás, všechny
členy jednotky JPO III Rudník-Arnultovice, přímo předvánočním dárkem, a to příjezd
vymodlené cisterny CAS 20
/4000/240-S2R Tatra. S novou
cisternou se všichni členové
jednotky seznamují a zároveň
provádějí kondiční jízdy, aby si
každý řidič skupiny C s oprávněním tuto cisternu řídit nové
auto osahal a při výjezdu nebo
technických pomocích se zase
bezpečně vrátil zpět se všemi,
které vezl s sebou.
A s novým rokem tu máme čas
školení, která se provádějí pomalu
až k jarním měsícům. Jen v krátkosti se zastavím u některých školení, kterými jsme povinni projít
a absolvovat je pro řádný chod
jednotky – jak se říká, opakování je
matka moudrosti. Začneme dýchací technikou, kterou disponujeme,
a to jedním druhem staršího typu
(Saturn), který nám bude sloužit
ještě do roku 2021 a potom mu
končí jeho celková životnost a dále
ho nebudeme moci používat, druhým typem je Dräger, který je ulo-

žen v nové cisterně a seznamujeme
se s ním. Dalším školením je radiotechnika, protože veškerá spojení,
která se provádějí, se hlásí rádiovou
sítí a při vysílání se musí dodržovat stanovená ustanovení a řád při
spojování. Každé dva roky jsme
povinni projít školením členů,
kteří mají osvědčení na obsluhu
motorové řetězové a rozbrušovací pily. Projdeme školením řidičů
skupin B a C ve Vrchlabí, kam
jezdíme každý rok. Každý z nás by
měl znát zásady poskytnutí první
pomoci a je možné si to oživit na
školení, které se uskuteční pro celý
okrsek č. 7 Hostinsko u nás na sále
KD. Když to trochu učešu, školení
radiotechniky, motorové řetězové
a rozbrušovací pily a dýchací techniky se provedou na stanici HZS
Vrchlabí. Další noví členové, kteří
mají zájem rozšířit si odbornost,
se zúčastní výuky v ÚHŠ v Bílých
Poličanech.
Také se v tomto období připravuje výstroj a výzbroj a hlavně technika, kterou je nutné mít
v pohotovostním stavu a plně
funkční. Když už jsem začal
s pomocí, tak mohu s potěšením oznámit, že jednotka je vy-

bavena ochrannými prostředky
pro ochranu zasahujícího člena,
který tuto činnost provádí, a to
k odstraňování škodlivého hmyzu
(vosy, sršně). Proto pokud budete potřebovat pomoc s odstraněním škodlivého hmyzu, můžete
se obrátit na obec nebo přímo
na e-mail hasičů hasici.arnultovice@rudnik.cz, popřípadě na
telefonní číslo velitele jednotky
723 334 130 nebo zástupce velitele jednotky 734 255 693. Bude-

me rádi, když se na nás obrátíte.
Jsme tu hlavně pro vás.
Osobně si myslím, že by bylo
možné v popisování činnosti v jednotce JPO III Rudník-Arnultovice pokračovat, ale věřím, že bude
možnost příště napsat pár řádků
pod hlavičkou HASIČI.
S přáním hezkých slunečních
dnů
Petr Birtus
velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice

ARNULTOVIČTÍ HASIČI V ROCE 2017
Rok 2017 jsme začali pěknou
akcí konanou ve školicí místnosti,
a to novoročním kulečníkem. Hned
nato se začal připravovat tradiční
hasičský ples, který se až na menší čmouhu povedl. Jak je již delší
dobu zvykem, odcházelo se z něj
v ranních hodinách s pocitem únavy a spokojenosti. Také jsme měli
tu čest podílet se na programu přivítání prezidenta České republiky
Miloše Zemana. Následně proběhl
dětský karneval, na kterém se vydováděly děti i dospělí. Na předvelikonoční sobotu byl naplánován turnaj
ve stolním tenise, který byl obohacen o přespolní hráče z nedalekého
Hostinného a Dolního Lánova.
Soutěžní klání se opět tradičně
rozpoutalo první soutěží našeho
okrsku, a tímto začala i bitva o umístění v lize 7. okrsku. Také proběhlo
soutěžní klání na naší půdě v podobě Arnultovického poháru na dvě
kola. Z důvodu velké obsazenosti
sobot možnými soutěžemi jsme byli
donuceni uspořádat naši letošní soutěž jako noční. Ještě se to ale musí
projednat na radě obce a zastupitelstvu obce Rudník, jelikož zasáhneme
do nočních až popůlnočních hodin.
Za zmínku stojí účast našich
kluků M. Halady (7. místo) a L.
Lejdara (12. místo) na soutěži
o železného hasiče v Žernově.
Rudnické Noviny | 1/2018

Pěknou velkou akcí, kterou
jsme podpořili, byly Svatováclavské slavnosti, při kterých se zasadil
mladý stromek lípy na počest vzniku Československé republiky.
Tímto jsme se již dostali k podzimu a přichází Hasičská závěrečná,
spojená s dětským dnem. Bohužel
jsme kvůli počasí neviděli ukázku
útoku staré gardy. I přes hrozné počasí (ačkoli jsme stále doufali, že to
nějak se štěstím dopadne a že to překonáme bez dešťové úhony) jsme
pustili děti na připravenou stezku
Údolím Mustangů. A pak to začalo:
po 15 minutách deště jsme již mysleli, že to ukončíme, po konzultaci
s traťovými vedoucími úkolů bylo
rozhodnuto! Pošlete další – zůstaneme. Z důvodu jistoty, aby někdo
nezůstal v lese, jsem s poslední skupinkou prošel pod tekoucím stromovím celou trasu a litoval všechny,
kteří stáli na svých stanovištích. Co
však bylo na začátku propadák, to
se večer obrátilo a zábava se velmi
vydařila. I proto, že se kapela nastěhovala do stanu a měli jsme ji na dosah ruky. Písnička střídala písničku
až do konce a nikomu nevadilo, že
čvachtá v blátě. Myslím, že to byla
nakonec vydařená akce.
Také jsme po dlouhé době jeli
společně na výlet. Jednalo se o návštěvu zázemí a vybavení hasičské-

ho sboru na Letišti Václava Havla.
Již cestou bylo pěkné pozorovat
členy jedoucí v autobusu, jak se
baví a užívají si cestu. Příště už neudělám chybu ve formě místa vepředu – půjdu dozadu. Po návštěvě
letiště jsme byli na obědě, kde na
nás byli perfektně připraveni, a celou akci jsme dokončili v Muzeu
Škoda v Mladé Boleslavi. Děkuji
Z. Zemanovi ml. za nápad na výlet
a budeme se těšit na další výlety.
Vzhledem k akcím v okolí byla
zrušena i tradiční Halloweenská
show, kterou jsme vždy měli v KD
Arnultovice. Musím uznat, že ji
skvostně nahradila Halloweenská
Hadí stezka v Rudníku, na které
jsme měli možnost jako členové
JPO asistovat.
Pomalu se dostáváme k datu
objednání hasičského praporu
a shánění finančních prostředků.
Jak jsem se již zmínil v Rudnických novinách, opět všem děkuji,
že se akce s novým vyšívaným praporem povedla a že se za přispění
obce Rudník, sponzorů, členů
a obyvatel podařilo tuto vysokou
částku sehnat. Souběžně s tímto
poselstvím pro budoucí generace zde máme další krásný dárek
k Novému roku, a to v podobě
nového cisternového vozidla Tatra,
které by zde nebylo bez podpory

obce Rudník a jejích zástupců.
DĚKUJEME!
Toto vše podtrhla sláva konaná 30. prosince 2017 na přivítání
a žehnání novému autu a praporu.
Myslím, že odměnou za dlouhodobou práci v přípravách této akce
byla vysoká návštěvnost a zájem
lidí o tradice a nové hodnoty z řad
místních i přespolních. Jako poděkování za příspěvky a dary jim bylo
poskytnuto příjemné zázemí v podobě občerstvení, otevření garáží
a síně slávy ve školicí místnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat
obci Rudník, potažmo panu starostovi, že nás podporují nejen
ve sportovních aktivitách, ale i na
vytváření tradic v SDH s možností
pracovat s nejmodernější technikou naší doby, a našim editorům
Anděle Veselé, Lence Horešovské,
Petru Birtusovi, kteří fotí na všech
akcích naše zážitky, jež tradičně
přenášíme na hasičský kalendář.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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KRONIKA

OSMIČKOVÉ LETOPOČTY

Osmičkové letopočty, jinak také
zvané „osmičky“, se letos v našich
sdělovacích prostředcích objevují
velmi často. Týkají se existence naší
republiky v průběhu 20. století. Mě
však přivedly o 400 let zpátky k osmičkovým letopočtům let 1618
až 1648. Připomínají významnou
historickou událost – období třicetileté války. Začíná nástupem protestantského Fridricha Falckého na
český trůn v roce 1618 a posléze
porážkou českých stavů habsburskými vojsky na Bílé hoře v roce
1620. A Habsburkové v bojích
pokračují. Vedou je s protestantskými vojsky mnoha evropských
států. Významnou postavou tohoto třicetiletého válečného běsnění
byl český šlechtic Albrecht Václav
Eusebius Valdštejn, císařský vojevůdce habsburských vojsk, jenž se
stal vůdčí osobností strašlivého válečného kvasu (jeho vojsko dosáhlo z počátečního počtu 15 000 až
k stotisícové armádě), a navíc byl
postavou příbuzenskými a majetkovými vztahy spjatou s naším regionem. Proto je můj článek právě
o něm a také o jeho době.
Albrecht z Valdštejna se narodil 14. září 1583 v Heřmanicích
nedaleko Jaroměře na tvrzi svého
otce Viléma Valdštejna a matky
Markéty Smiřické. Šlechtický rod
Valdštejnů sídlil na několika místech východních Čech. Jeden z příbuzných, Albrechtův strýc Hanibal,
byl držitelem hradu a města Hostinného, k němuž patřily i okolní
vsi a osady, mezi nimi i Heřmanovy
Sejfy (Rudník). Hanibal, ač velice
vzdělán, si v ekonomice příliš dobře
nevedl. V roce 1622 se dostal do finančních těžkostí a své panství přenechal svému synovci Albrechtovi
z Valdštejna, tehdy už habsburskému císařskému vojevůdci. Hanibal
v témže roce zemřel a byl pochován
v kostele Heřmanových Sejfů. Albrecht sice v mládí vyznával víru
Jednoty bratrské, ale v době, kdy
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sloužil rakouskému císaři, byl již
tvrdým katolíkem a k této víře nutil i své poddané. Sedláky a rolníky
sužoval častými robotami, vybíráním vysokých poplatků i nucenou
účastí na katolických bohoslužbách. Mnohé jeho požadavky drtily řemeslníky, ale i městské radní
a panské úředníky. Třeba když si
Liberečtí stěžovali, že přišli o právo
várečné a o výtěžky z městské solnice, vzkázal jim, ať od svých stížností
rychle upustí, jinak se vrátí domů
bez hlav. Obzvlášť proklínané byly
jeho bezohledné dragonády, obávané ubytovávání dragounů v soukromých bytech, spojené s každodenní
stravou pro ozbrojence a pící pro
koně. Z práce, spíš dřiny jeho poddaných plynuly Valdštejnovi obrovské příjmy. Peníze se hromadily
v truhlicích vévodových pluků, obilí v panských špýcharech a zbraně
v rukou jeho vojáků. Ti měli trvalý
dostatek výzbroje i střeliva, nadbytek jídla a šatstva. Velkou měrou se
o to zasloužilii řemeslníci a sedláci
z Vrchlabí, z Hostinného a z jejich
okolí, heřmanosejfské (rudnické)
nevyjímaje.
Během dvanácti let Valdštejn
získal 64 panství, jejichž plocha
zabírala téměř celou severočeskou
oblast. Základem bylo panství Frýdlant a Liberec, postupně rozšířené
až k statkům Smiřických a k Jičínsku. Od roku 1627 se nazývalo
vévodství frýdlantské. Frýdlant
však Albrecht navštěvoval velice
zřídka. Často pobýval v Praze, kde
stavěl honosný palác s překrásnou
zahradou, nejčastěji však setrvával
v Jičíně. Z malého poddanského
městečka chtěl vybudovat panovnickou rezidenci. Měl zde sídlit
početný panovnický dvůr, dvořanstvo, vévodské gardy, tisíce jezdeckých a tažných koní, měla zde
zasedat zemská vláda, zřízena měla
být pošta, mincovna, banka, jezuitská kolej a gymnázium, měly tu
být obchodní domy, manufaktury

na výrobu zbraní, hutě a hamry
a další vybavení města. Valdštejnovo panství se nazývalo šťastnou
zemí – terra felix, ostatní oblasti
Čech pak byly zemí zpustlou, zvanou terra deserta. Jeho panství bylo
prosto vojenských činění.
Valdštejn byl člověkem nepřístupným, svéhlavým, hrubým
a lakomým, ale hospodářskou a finanční prozíravostí daleko předčil
svou dobu. Byl člověkem činorodým. Staral se o využití lesů, zakládal bažantnice, hledal nové doly,
pátral po drahých kovech a minerálech, ve Vrchlabí obnovil těžbu
stříbra. Jeho přičiněním rozkvetla
nebývalou měrou řemesla i zemědělské práce. Věnoval se rozvoji textilních a kožedělných manufaktur,
navrhl zbudování kanálu, jenž by
spojil Jizeru s Cidlinou, Jičín opatřil vodní cestou. Ve Vrchlabí, Hostinném a Pilníkově vyráběli na jeho
pokyn plátno, v Liberci a Frýdlantu
sukno, v Jičíně opracovávali kůži,
v Turnově a v Mnichově Hradišti
šili boty. V Heřmanových Sejfech
pro něj pracovaly hutě a hamry.
Celé vévodství se tak stalo obrovitou, nepřetržitě zaměstnanou dílnou mnoha rozličných řemeslníků.
Ti kryli i všechnu výrobu výzbroje
vojska, od střelného prachu, pušek
až po těžké vojenské kusy. Pušky
se vyráběly v Jičíně a ve Vrchlabí.
Formanské vozy je odvážely do
zbrojovny v Rumburku a odtud do
přístavů v Děčíně a v Litoměřicích.
Po Labi putovaly do vévodových
ležení. Z nich pak dobýval okolní
německá území a dospěl až k pobřeží Baltu. Jeho vojenská činnost
tehdy dosáhla vrcholu. Stal se generalissimem, vrchním velitelem
habsburských vojsk, vítězil v mnoha střetnutích s ozbrojenci z Falce,
s Nizozemci, s Dány, s Francouzi
i Švédy. Ze závisti byl však často
napadán i rakouskými šlechtickými veliteli, kteří si vyžádali jeho
odvolání. Valdštejn tehdy uvažoval

OSMIČEK SE NÁM SEŠLO
UŽ POMĚRNĚ DOST:
1108 – vyvraždění Vršovců
1158 – korunovace Vladislava II.
českým králem
1278 – bitva na Moravském poli
1348 – založení pražské (později
Karlovy) univerzity a Nového
města pražského
1378 – úmrtí Karla IV.
1458 – volba a korunovace Jiřího
z Poděbrad
1618 – české stavovské povstání,
začátek třicetileté války
1648 – Švédové v Praze, konec
třicetileté války
1848 – revoluční rok (svatodušní
bouře)
1918 – vznik Československa
1938 – Mnichov
1948 – komunistický puč
1968 – pražské jaro, okupace

o přechodu k protivníkovi – ke
Švédům. Po několika krocích tak
však neučinil a posléze byl císařem
Ferdinandem II. s prosíkem znovu
pozván do čela habsburských vojsk,
do bojů s protestanskými Švédy.
Jejich vojska se střetla v listopadu
1632 v bitvě u Lutzenu, v krvavé
bitvě, v níž nebylo vítězů ani poražených, jen veliké množství mrtvých a těžce raněných. Padl velitel
švédských vojsk Gustav Adolf, těžce
zraněn byl i Albrecht z Valdštejna.
Válka však pokračovala dalších šestnáct let a nepřinesla víc než vylidnění a poničení nejcivilizovanějších
částí Evropy. Ukončena byla vytouženým mírem teprve v říjnu 1648,
mírem vestfálským.
Vraťme se však ještě k Albrechtu
Valdštejnovi. Ten se konce třicetileté války nedočkal. Nadměrně
převyšoval rakouské šlechtické velitele a rytíře vojenskou schopností
a dovedností vést úspěšně své vojáky
v bitvách, a navíc byl nejbohatším
šlechticem mocnářství. Jejich závist
a nenávist k němu je dovedly k nejhoršímu. Vybranými zabijáky byl
Albrecht Václav Eusebius Valdštejn
se svými čtyřmi přáteli 25. února
roku 1634 v Chebu zákeřně zabit,
a to na podnět habsburských velitelů a se souhlasem samotného císaře
Ferdinanda II. Ti, co se podíleli na
jeho tragickém pádu, byli velkoryse
odměněni konfiskáty českých protestantů. Do Čech přišla nová šlechta, cizinci bez vztahu k lehce nabytým panstvím a poddanému lidu.
V našem regionu připadlo Vrchlabí
Rudolfu Morzinovi, Hostinné Vilému Lamboyovi, Žacléř jezuitům.
Počala se tak éra spjatá s novou
kořistnickou vrchností a v nadsázce i s novými letopočtovými osmičkami, které ale dnes již patří minulosti. Nebuďme však zklamaní,
další „osmičky“ určitě přibudou.
Stanislav Wajsar
Rudnické Noviny | 1/2018

SPORT

FOTBALOVÉ JARO ZAČÍNÁ
Letos zahájili mistrovské soutěže
jako první netradičně dorostenci,
už 17. března v Borohrádku. Pět
měsíců hřiště odpočívalo pod sněhem a mrazem, dalo se jen čekat.
Zimní příprava proběhla v mezích
normálu, tréninky v hale doplnilo
několikadenní soustředění a pár
přípravných duelů na kvalitní
umělé trávě ve Vrchlabí. Limitujícím faktorem byl počet fotbalistů
stejně jako jasně neobsazený post
trenéra. Zimní plán přípravy tak
naplnilo příkladně družstvo žáků
zásluhou svědomitého přístupu
vedoucích.
Vedle sportovní stránky se musely řešit nedořešené otázky funkcionářského zázemí a vedení fotbalového klubu, protože přípravy
a oslavy 70 let kopané odsunuly
personality do pozadí. Dlouho se
hledala osobnost na funkci předsedy podobně jako obsazení veledů-

ležité pozice sekretáře. Navíc bylo
zapotřebí zkompletovat realizační
týmy u jednotlivých družstev. Výroční schůze nakonec potvrdila
nově složenou kandidátku a nástup Jana Štemberky do předsednické funkce.
Dlouhé hodiny byly věnovány
také otázkám spolupráce a partnerství mezi FK a hlavním sponzorem obcí Rudník. Šlo především
o zajištění provozu areálu, kiosku,
restaurace, koordinace činnosti TJ
a FK apod. V roce 2017 byl na
hřišti instalován nákladný systém
zavlažování a jde o kvalitní zabezpečení obsluhy i techniky.
Cíle pro fotbalový půlrok 2018
zůstávají beze změn – udržet
A mužstvo v I. B třídě kraje a podílet se na dobré sportovní výkonnosti mládežnických týmů.

TJ Rudník – „A“ tým – rozpis jaro 2018

Václav Chadraba

ARNULTOVICE MAJÍ
MISTRA EVROPY

Je jím v šipkách a v kategorii juniorů Roman Benecký. V červnu to budou tři roky, co jsme ho
představili jako talent a naději
v Rudnických novinách.
Co se mezitím změnilo?
Věková kategorie, soutěžím s muži
a dávám přednost disciplíně steel
před soft. Je to královská hra.
Baví tě stále šipky?
Baví, ale trénink je trochu jiný. Už
ne množství, ale kvalita. Každým
rokem se chci zlepšovat, být lepší
a lepší, vyhrávat.
Vrcholné podniky, to bývá
i dvanáct hodin házení za jediný
den…
Nestěžuji si, nic mě zatím nebolí.
Mám svůj pitný režim, když mám
hlad, tak něco sním, třeba šopský
salát.
Jsou šipky sport?
Říká se tomu hospodský sport,
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ale mě to neuráží. Na šipky chodí
plné haly, fandí se hlasitě, kalendář
je nabitý…
Už jenom olympijské hry…
Zájem by byl, ale problémem zůstává alkohol. Ve světové špičce
jsou někteří, kteří se nehodlají
sklenky vzdát.
Hrají šipky ženy?
Ano, hrají.
Šipkaři mají svoje nádobíčko,
mění ho jako tenisté rakety?
Mně vydrží souprava klidně rok.
A po zápase si vyměníte dresy?
Nemám tolik sponzorů… Jen VF
ELECTRIC a Restauraci U Soudku.
Může mladík porážet matadory?
Doma už si zvykli, ale když jsem
vítězil jako žák, nebylo to nejpříjemnější!
Václav Chadraba
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SPORT

MISTROVSTVÍ ČR V MOTOSKIJÖRINGU
Teprve podruhé v historii se
v Rudníku konaly závody mistrovství ČR v motoskijöringu
„ORION – SHIVA KTM CUP
2018“ a Orlický HOBBY pohár.
Tentokrát se nejelo u obecního
úřadu jako v loňském roce, ale
díky ochotě Kynologického spolku Rudník a obci Rudník u továrny AVON AUTOMOTIVE na
kynologickém cvičišti. Tento sport
je závislý především na dobrých
klimatických podmínkách, tzn.
dostatek sněhu a teplota vzduchu
pod bodem mrazu. V původním
lednovém plánovaném termínu jsme kvůli nedostatku sněhu
museli závody zrušit, ale naštěstí v první polovině února začalo
alespoň trochu mrznout, a proto
svitla naděje. Termín v neděli 11.
2. 2018 byl poslední možný, kdy
jsme v letošní sezoně mohli závody uspořádat. Závody se potvrzují
nebo ruší vždy ve středu před závodním víkendem, což je poslední možný den, kdy je možné ještě
stihnout zajistit anebo odvolat
zdravotní službu, komisaře, pojištění, štáb ČT sportu, alespoň
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trochu propagace a mnoho dalších
věcí. To všechno lze v tak krátkém
termínu zvládnout. Co je však
horší a nemožné, poručit přírodě,
aby napadlo alespoň 20 cm sněhu. To zatím neumí nikdo. Touha
pořádat však byla veliká. Na trati
bylo sněhu opravdu málo a podle
předpovědi neměl na 99 % žádný
připadnout, a proto nám bylo jasné, že sníh musíme navozit. Takže otázka byla: Jít do rizika, nebo
eliminovat ztráty a závody nepořádat? Nakonec jsme promotérovi seriálu Petru Kovářovi termín
potvrdili a začala velká honička.
Jedna z variant byla, že sníh nastříkáme sněžnými děly, ale bohužel
tato varianta nevyšla, a proto nastoupila technika. Sníh jsme celý
týden vozili z areálu MZ Liberec
a z Černého Dolu. Byla to makačka, ale nakonec jsme sněhu navozili dostatek a v sobotu odpoledne
mohl sportovní komisař Lipenský
převzít regulérní trať. Nedělního
závodu mistrovství ČR se zúčastnilo 21 posádek a v Orlickém poháru 39 posádek. V MČR náš SMX
Racing team Rudník úspěšně re-

prezentovaly dvě posádky. Pavel
Šmahel s lyžařem Kubou Langhamrem, kteří v Rudníku skončili na
pěkném 12. místě (v seriálu celkově 11. příčka) a úspěšnější posádka
Pavel Dvořáček s lyžařem Petrem
Čížkem, kteří skončili těsně pod
stupni vítězů, na skvělém 4. místě,
a v seriálu MČR se celkově umístili
na 5. příčce. Další jezdci místního
týmu Maximilián Baierl, Antonín
Mach a Michal Soukup se zúčastnili závodu zimního motokrosu.
Motokros jel také neúnavný Pavel
Dvořáček, který tento závod bezkonkurenčně vyhrál.
Vítězi rudnického mistrovství
ČR se stali bratři Patrik a Miroslav
Šrolerovi (SMK Klášterec). Orlický pohár vyhráli Marcel Hock
a Jonáš Berger (Jablonné nad Orlicí). Tímto bych chtěl poblahopřát
vítězným posádkám a ostatním
poděkovat za účast. Vzhledem
k tomu, že poslední závod mistrovství ČR v motoskijöringu
„ORION – SHIVA KTM CUP
2018“ a Orlický HOBBY pohár,
který se měl jet v sobotu 24. 2.
v Dobřanech (Orlické hory), byl

z důvodu nepříznivých podmínek
zrušen, mohli se vítězové rudnického závodu bratři Patrik a Miroslav Šrolerovi radovat z obhajoby
titulu mistrů ČR.
Všem jezdcům a lyžařům SMX
Racing teamu Rudník děkuji za
reprezentaci našeho týmu a naší
obce.
Velký dík patří místnímu Kynologickému spolku Rudník za propůjčení celého areálu a obci Rudník za podporu motoristického
sportu v Rudníku. Dále děkujeme
kamarádům, kamarádkám, hasičům, sponzorům a všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravách
a organizaci závodů. V neposlední
řadě děkujeme vám, Rudničákům
a všem divákům, za účast a vytvoření skvělé atmosféry.
Záznam ze závodu najdete v archivu ČT sport v pořadu Svět motorů.
SMX Racing team Rudník
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POSLEDNÍ MAZÁNÍ
Více než 30 účastníků běžeckého lyžování se zúčastnilo tradičního 12. ročníku přejezdu hor
„Poslední mazání“. Akce se konala v sobotu 10. 3. 2018. Ten den
u nás v údolí žádný sníh nebyl,
a proto byli někteří z nás zaskočeni
zimou v plné kráse na Špindlerově
boudě, kam jsme se dopravili pomocí autobusu. Teplota byla okolo
bodu mrazu a foukal vítr s mlhou,
který snižoval pocitovou teplotu,
viditelnost byla na tři tyče, časem
se počasí umoudřilo, mlha ustoupila a vítr zeslábl. Přes tyto náročnější podmínky, které panovaly,
všichni účastníci včetně jednoho
psa urazili okolo 23 km na trase
ze Špindlerovy boudy přes Luční
boudu, Výrovku, Liščí horu a Černou horu na Hoffmanovy boudy.
Odjezd zpátky byl po 17. hod.
Všichni byli spokojeni, včetně autobusové dopravy a milého řidiče.
TJ-Ski Rudník z. s.

BLBNEME VENKU
Od září v naší základní škole funguje kroužek outdoorových sportů.
Jak už název napovídá, snažíme
se být co nejvíce venku a hýbat se
u toho. Zaměřili jsme se především
na jízdu na kole v terénu a na běžky.
My účastníci nejsme žádné padavky,
nezalekli jsme se mokrého, bahnitého podzimu, a co nám světlo dovolilo, zkoušeli jsme sjíždět různé terény
v lesích okolo Rudníku nebo jsme si
jeli zablbnout na pumptrack k ZŠ
v Mladých Bukách. Pokaždé jsme se
vraceli zablácení od hlavy až k patě,
někdo měl občas roztržené kalho-

ty… ale byli jsme spokojení. V zimě
jsme se snažili, pokud to bylo možné, vyrážet na běžky do Vrchlabí
na osvětlený okruh, a jednou jsme
dokonce zvládli využít i okruh nad
naší školou. Když bylo počasí skutečně nevlídné a pobyt venku téměř
nemožný, věnovali jsme se základnímu servisu kol a v zimě servisu lyží
– voskování. Už se těšíme, jak teď na
jaře znovu provětráme kola a začneme pracovat na stavbě pumptracku
u nás v Rudníku.
Členové kroužku
outdoorových sportů

Zopakovat loňské krásné běžkování v běžeckých stopách
se úplně nepovedlo, protože nám Krakonoš poslal jen malou sněhovou peřinu. Ale i z toho mála jsme dokázali využít
téměř 14 dní, po které bylo možno běžkovat. V týdnu i na
víkend se běžecké stopy udržovaly. Děkuji Radku Dostálovi
za jejich projíždění. Letos najezdil 141 km. Úpravu běžkařských tratí okolo Rudníku podpořily Královéhradecký kraj
a obec Rudník. Celkové náklady byly zhruba 15 000 Kč.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

STATISTIKA 2017

Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob, popř. zákonných zástupců.

K 31. 12. 2017 měla obec Rudník 2090 obyvatel (pouze občané České republiky), z toho 1058
mužů a 1032 žen. Narodilo se 16 dětí, zemřelo 28 obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo 70
obyvatel, 38 obyvatel se z obce odstěhovalo. V Rudníku se v roce 2017 konalo 14 svateb.

NAROZENÍ

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ
DĚTÍ V RUDNÍKU

Dominik Kára, Tristan Slovák, Vojtěch
Křemen, Nela Jaschkeová
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ:
Milada Osinková, Radomír Hašek,
Zdeňka Moravcová, Josef Nedvídek, Tomáš Piala, Antonín Kodenko
Zachovejme tichou vzpomínku.
Jana Janovská, matrika

ROZLOŽENÍ OBYVATEL PODLE POČTU DĚTÍ

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat manželům Štemberkovým
za zorganizování zájezdu do Prahy na muzikál Čas růží. Myslím, že nemluvím pouze za sebe, když řeknu, že to byl nezapomenutelný zážitek.
Každý, kdo někdy něco podobného organizoval, mi dá jistě za pravdu,
jak náročná příprava zájezdu předchází. Moc děkuji.
Dana Malochová

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH, ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 2018
7. –8. 4. Sejme sémě + akce modernizace | Divilidi | hřiště za kostelem u pivovaru
30. 4. Pálení čarodějnic | obec Rudník | průvod čarodějů a čarodějnic, slavnostní předání nové hasičské cisterny
30. 4. Pálení čarodějnic | SDH Javorník | posezení u ohně
30. 4. Čarodějnický sabat | Divilidi | hřiště za kostelem u pivovaru
1. 5. Oslavy Svátku práce | SDH Arnultovice | přehlídka alegorických vozů od Bělidla k restauraci U Soudku, sraz v 8:00 h na Bělidle
květen

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

2. 6. Den dětí | obec Rudník | krátká procházka s připravenými úkoly pro celé rodiny, soutěže a zábava pro děti
9. 6. Narozeninová sobota á la Den dětí | Divilidi | soutěže a hry na hřišti za kostelem u pivovaru
16.–17. 6. MČR Cross Country | SMX Racing team Rudník | MČR OPEN
30. 6. Arnultovický pohár | SDH Arnultovice | hasičská soutěž, za obecním úřadem
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 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

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

