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Rudnické

Noviny

UŽ ZASE SE NARODIL, RADUJME SE!
Rád bych se s vámi podělil o jeden
zážitek, který se mi stal před lety
při jednom nočním nákupu v obchoďáku v tomto vánočním čase.
Bylo již pozdě večer. Sem tam nějaký zákazník, jinak klid. Najednou
začala hrát naše nejznámější česká
koleda „Nááá-róóó-dil se Kris-tus
Páááán, rádůjmé séé“... Jistě! Na
tom by ještě nebylo nic zvláštního.
Proč vám to ale povídám! Paní
pokladní, ke které směřovaly mé
lítostivé pohledy, byla do té doby
celkem v pohodě. Do té doby věnovala pokladní každému jednomu zákazníkovi svůj poctivě útrpný úsměv
a zboží se sunulo po gumovém páse.
Takové to roztomilé „píp píppíp –
pip-pip-pip-píp píp píp“.
A pak se stalo, co nikdo z nás nečekal. Po zaznění prvních taktů naší společně sdílené koledy vybuchla ta milá
paní ve vztek. Vstala, třískla – tentokrát s pološíleným výrazem ve tváři –
položkami, které právě držela v rukou.
Poté se nadechla a na celou megastore
scénu, která teď byla jen její, zařvala
s jistotou Věry Špinarové: „To se asi někdo po…! Už zase se narodil!“ Když si
uvědomila, co se vážně stalo, posadila
se s rozpačitým úsměvem a omluvou:
„Pardón, ale dneska je to už asi postý…“
Pak se zase rozjela se svou gumovou
morseovkou. Napadlo mě, jestli by
neměl někdo jít za manažerem, aby to
CD prostě vyměnil. Ale byl jsem ujištěn, že tam budou zase až zítra od 7
a že to prostě musí člověk vydržet…
Pojďme se zamyslet nad těmi slovy
písně a dovolme jí, aby nás oslovila.
„Narodil se Kristus Pán, veselme
se!“ – Slovo Kristus v sobě obsahuje
staré řecké slovo. Doslova to znamená ten, který byl určen pro všechno
a pro všechny, aby zvrátil chod dějin
k dobrému cíli. Bez něj by se svět dokonale zakřivil sám do svého sobectví
(víte, jak se řekne zakřivení německy,
že ano…). To je ten dědičný hřích, že
máme sklon se zkazit. Proto Kristus
jako naše naděje. Naděje v tom, že je
jako my člověk.
„Z růže kvítek vykvet nám, radujme se!“ – Když si na něčem zakládáme a něčemu věříme, častokrát
máme před očima jen trní a špinavou

práci. Víra je především přesvědčení,
že něco má smysl, i když nevidíme
výsledky teď hned. Že má smysl zasadit strom či dát něčemu základy,
i když to pak dostaví a využije někdo
úplně jiný. Když se pak objeví kvítek
na nepříjemně pichlavém růžovém
keři, je nám tak dobře, že to, čemu
jsme věřili, přináší své ovoce a že jsme
šli správným směrem. Tím spíš, když
nás všichni zrazovali od naší cesty.
Když rozkvete růže, nejen krásně vypadá, ale také provoní celé své okolí.
Ježíš se nám objevil na nevzhledném
kmeni tohoto světa. On je ta krása
uprostřed světa.
„Z života čistého, z rodu královského. Již nám narodil se!“ – Ten,
který se narodil, ale není infikován
jako my sobectvím. Ano, nejde to
pochopit, ale jeho Otcem není nikdo
jiný než Bůh sám. Matkou je Marie.
Ta, na kterou se mělo zapomenout.
Ta, kterou by každý podcenil pro její
původ rodinný a sociální. Kdyby člověk hledal ideální ženu, nikdo by si
na ni nevsadil. Ještě že se Bůh dívá na
srdce, a ne na to, co má před očima,
jako my lidé. Bůh sám se na tento
svět nemohl dívat, v čem stojí a leží,
a rozhodl se přijít On sám, aby nám
ukázal, co to znamená, být naplno
člověkem. Snad se najde těch „deset
spravedlivých“, kteří mu to uvěří.
„Jenž prorokován jest, ten na
svět poslán jest“ – Ve všech kulturách a civilizacích se najde stejné
volání po ideálním vůdci a králi,
který sjednotí svět, zastane se těch
nejslabších a potrestá zloduchy. Cit

pro spravedlnost a víra v ni je znakem vyspělé společnosti a moudrého jednání. Je to oprávněná touha,
která je nám dána od Boha do srdce,
abychom poznali cestu domů.
„Člověčenství naše ráčil vzíti na
se“ – Ježíš se narodil jako dítě do
konkrétní doby, do konkrétních lidských vztahů, v konkrétním těle člověka. Ježíš není nějaký pofiderní sen.
Jen blázen by si dnes troufl tvrdit,
že nikdy nebyl. Konkrétní historická osoba, která zapíchla špendlík do
dějin a přišpendlila se tam zcela nesmazatelně jako někdo, kdo je změnil
a ovlivňuje dodnes. Lidské tělo na
sebe vzal sám Bůh proto, aby na vlastní „kůži“ poznal, jak je to těžké, být
člověkem. Sám sobě to chce připomínat, aby jeho Boží láska už nikdy nevyschla. On, nekonečně silný, velký,
všudypřítomný a všemocný… se odhodlal projít uchem jehly a vydat se
nám hříšným a zlým lidem do rukou,
aby nás zasáhl svou láskou a nakazil
nás vírou a nadějí… Ne, Ježíš nebyl
a není nějakým náboženským přeludem. Jeho krátký život žije skrze lásku
v srdcích miliard lidí dál.
„Goliáš oloupen, člověk jest vykoupen“ – Goliáš jako někdo velmi
mocný, neporazitelný a zlý, před kým
máme chuť rezignovat a utíkat. Někdo, kdo si věří, že je neporazitelný
a ubližuje a ponižuje ty malé. Tak ten
to má spočítané. Všichni, kdo věří jen
na moc, sílu peněz a násilí, to mají
už spočítané a jejich moc nevydrží.
Husité měli na mysli Goliáše satanáše – nepřítele Boha a člověka, který

svádí, trápí a žaluje na lidi před Bohem. Je to moc zla a beznaděje, která
se tak snadno nachytá na naše životy.
Taková moc nemá poslední slovo, to
nám slibuje Boží Syn. Tak jako Goliáše porazil malý, ale srdnatý pastýř
David, porazíme svého Goliáše s Boží
pomocí i my. Nejsme bezmocní!
„Ó, milosti Božská, budiž
s námi, dejž, ať zlost ďábelská nás
nemámí / Dej dobré skončení, věčné utěšení věrných duší. Přijď nám
k spomožení, zbav od zatracení pro
své narození…“ – V poslední sloce
se pak zpívá o tom, že to není naše síla
a náš život nestojí jen čistě na našich
schopnostech, ale také je podpírána
Boží milostí. Milost znamená živou
a konající lásku, která zasahuje jako
ty malé i velké zázraky do našich životů a my se nestačíme divit. Kdyby
jen lidé věděli, jak je má Bůh rád a jak
moc jim přeje dobré. V poslední sloce
je prosba, aby to s námi dobře dopadlo, abychom nikdy neztráceli naději
a abychom se nenechali od této naděje na život v lásce nikdy nikým svést.
A to bych přál nám všem v Rudníku a celé naší zemi, abychom nepřestali nikdy dětsky věřit, že dobro
zvítězí nad zlem a láska není nějaká
laciná páska. Narodil se někdo, kdo
nás může po celý život lásce učit. Bez
lásky totiž život nedává smysl. Nikdo
z nás ať není sám. „Nám, nám narodil
se“ znamená, že se může narodit i dnes
a v nás. On na nás stále věří! Požehnané Vánoce, přátelé!

Petr Chlápek,
evangelický farář

RADNICE
Vážení přátelé, přicházíme za vámi
s novým číslem
Rudnických novin. Pokusím se
vám ve svém úvodníku popsat dění
v obci od posledního
vydání našich novin. Jak
jistě všichni víte, v říjnu letošního roku proběhly, tak jako všude
jinde, volby do obecního zastupitelstva. Ve volbách kandidovala
dvě uskupení, a sice Volba pro
Rudník a Domov, sdružení nezávislých kandidátů. Po sečtení
hlasů byl znám tento výsledek –
v patnáctičlenném zastupitelstvu
má Volba pro Rudník 5 členů
a Domov 10 členů. Po letošních
volbách prošlo složení zastupitelstva další výraznou změnou, z 15
zastupitelů je osm nových. Změna
je i ve složení rady obce, kde má
sdružení Domov čtyři své zástupce a Volba pro Rudník jednoho.
Nejvýraznější změnou je obsazení
funkce místostarosty. Po šesti letech v této funkci skončil Jirka
Stuchlík a novým místostarostou
se na ustavujícím zasedání stal
Jirka Vondrák. Já tedy bývalému
panu místostarostovi moc děkuji
za práci, kterou pro obec odvedl,
a současnému místostarostovi přeji mnoho úspěchů a sil v nelehké
a hlavně mnohdy nevděčné práci,
kterou místostarosta vykonává při
svém běžném zaměstnání. Podzim v naší obci se nesl ve znamení
výstavby kanalizace. V současné
chvíli jsme zhruba v polovině výstavby. Stavbaři se již dostali pryč
ze silnice, překopy jsou zaasfaltované a doprava se zlepšuje. Na
jaře příštího roku se ovšem technika na silnici vrátí a Královéhradecký kraj, jakožto majitel, bude
silnici od Hostinného kompletně
rekonstruovat. V přípravě je i přístavba hasičské zbrojnice v Arnultovicích, kde by měl vzniknout
humanitární sklad. Pracuje se na
zlepšení přístupu k základní škole
a zvýšení bezpečnosti dětí při cestě
do a ze školy. Jelikož se neustále
nemůžeme domluvit s vlastníky
pozemku vedle cesty, zřejmě dojde ke zpoždění s realizací, jelikož
projekt se bude muset přepracovat
a realizovat v poněkud očesanější
formě. Pracuje se i na projektech
chodníků a cyklostezky. Podzim
se nesl i v duchu odstraňování následků větrné kalamity v obecním
lese, kde nám spadly stovky kubíků smrkového dříví. Doufejme, že
v příštích letech nám bude příroda lépe nakloněna a zbytek lesa již
ušetří.
Vážení přátelé, ze srdce vám všem
přeji příjemné prožití Vánoc
a v novém roce spoustu zdraví
a spokojenosti!
Aleš Maloch, starosta
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KANALIZACE
Výstavba kanalizace v obci
probíhá – od předání staveniště zhotoviteli a zahájení vlastních stavebních prací – již půl
roku. Podařilo se vybudovat
úseky kanalizace situované do
vozovky silnice II/325 a rýhy
opravit provizorně asfaltovým
betonem pro snadné provádění zimní údržby (požadavek
Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s.).
Na úseku I. etapy (Arnultovice) je hlavní stoka A vybudována
v délce 2375 m (98 %), chybí
propojit cca 53 m před čerpací
stanicí ČSAb (před prvním mostem směrem na Hostinné). Hotová jsou připojení vedlejších stok
a všech kanalizačních přípojek
umístěných, umístěných ve vozovce II/325, včetně oprav povrchů. Celkově bylo v rámci I. etapy

již vybudováno 2770 m gravitační a tlakové kanalizace, tj. 80 %
výměry. Jsou zhotoveny stavební
části všech čtyř čerpacích stanic.
Na úseku II. etapy je sběrač
A (od zámku směrem k poště) vybudován v délce 1380 m (60 %),
sběrač A12 (za potokem od Rodrových směrem ke koupališti)
v délce 280 m (70 %) a směrem
na Terezín sběrač B v délce 210
m (20 %). Celkově tedy v rámci II. etapy máme vybudováno
1870 m kanalizace, tj. 33 % výměry. Jsou zhotoveny stavební
části obou čerpacích stanic, Ac,
Ad, včetně terénních úprav.
Po šesti měsících budování kanalizace je tedy hotova polovina
z projektovaných 9300 m stok
a téměř všechny části umístěné ve
vozovce hlavní silnice II/325. Tím
bude moci Královéhradecký kraj
přistoupit v roce 2019 k zaháje-

ní plánované rekonstrukce silnice
Hostinné, Národní dům – Rudník, pošta v délce téměř 5 km.
Zhotovitel kanalizace plánuje
v zimním období, pokud to bude
počasí umožňovat, pokračovat
v budování stoky B na Terezín
(v hlavní komunikaci až k MUDr.
Knapové) a případně na dvou
nebo třech pracovištích v bočních
uličkách. Dále stokou A kolem
Lučního potoka (od Lukáškových kolem Mediky až k poště)
a v Arnultovicích vedlejšími stokami A2 (Grimovi), A3 (Doležalovi směr Hartmanovi), A5 (za
bývalou školkou), A6 (Voňkovi
a Neffe), A8 (Hronkovi směr ovčín). Omluvte prosím komplikace
v místě aktuálních pracovišť.
Ing. František Čejka,
koordinátor KN
Lukáš Skalský, technik MO

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V NAŠÍ OBCI
PRO OBDOBÍ 2018–2019
Nástup skutečné sněhové nadílky se prozatím tradičně odsouvá na neurčito, přesto o sobě již
jednou zima dala vědět. Vzhledem k teplotním výkyvům se
sníh na komunikacích dlouho
neudržel, a i když ho nebylo
mnoho, obnášelo to své komplikace ve schůdnosti a sjízdnosti…
Co se týče zimní údržby v naší
obci, oproti minulému období
došlo pouze k menším změnám.
Pan Roman Kuhn-Gaber nebude
moci své lokality uklízet již dvěma traktory, ale pouze jedním.
Z organizačních a časových důvodů tudíž v lokalitě od křižovatky Bělidlo směr pošta bude vypomáhat pan Jan Müksch. Zde tedy
aktualizace jednotlivých úseků:
1) Arnultovice, Bělidlo, směr
k poště – Jan Müksch
2) Lázně Fořt, Terezín, ZŠ + točna – Roman Kuhn-Gaber
3) Leopoldov, Javorník – Jaroslav
Korda
4) Kolonky, pošta a směr pivovar,
Janovice – Farma Rudník s.r.o.
5) Pivovar, směr Bolkov – Lukáš
Benda
Stejně jako loňskou zimu,
kdy tato spolupráce dobře fungovala, i letos máme u Údržby
silnic KHK – pobočka Vrchlabí
nasmlouvanou údržbu (zkrápě-

ní solankou) na úseku Bělidlo
směr Avon Automotive. Ačkoliv
to bude stát finanční prostředky
z našeho rozpočtu, s ohledem na
frekventovanost a důležitost této
komunikace je to jedna z hlavních priorit. Mezi tyto také patří
cesta ke škole. Rád bych vás touto
formou chtěl opětovně poprosit
o respektování dopravních značek – přednost vozidla jedoucího nahoru před tím nahoře
(které když tam zastaví, vidí, zda
zpod kopce někdo vyjíždí) sjíždějícím ve směru dolů v tomto
problematickém úseku. Nerespektováním těchto dopravních
značek v kombinaci se sněhovou
pokrývkou a dětí jdoucích od autobusu tam vznikají nebezpečné
situace, který by být nemusely…

Naši společnou snahu, aby byla
cesta včas vyhrnutá a posypaná,
však ještě ubíjí stav pneumatik
na některých vozidlech a také
trošku řidičské zkušenosti. Budu
tedy moc rád, když si tyto řádky někteří z nás vezmou k srdci.
Děkuji. Pokud někdo z vás občanů bude potřebovat řešit nějaký
problém se zimní údržbou, zde
je prosím přímo na mě kontakt
607 621 755. Problém bychom
se pokusili následně vyřešit.
Na závěr bych opět rád všem
popřál nadílku sněhu tak akorát,
aby se nám – případně i společnými silami – toto zimní období
podařilo prožít bez větších problémů a komplikací…
Lukáš Skalský – technik MO
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DOTAČNÍ OKÉNKO
POSKYTNUTÉ DOTACE
Dne 23. 11. 2018 jsme obdrželi dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj z programu 11781 Podpora rozvoje regionů,
projekt „Obnova dětského hřiště při Mateřské škole v Rudníku“ – viz obr. 1. Celkové náklady na projekt byly 202 092 Kč
s DPH. Výše dotace 164 337 Kč. Dodavatel TR Antoš s.r.o. byl vybrán na základě zadávacího řízení. Termín realizace
15. 3. – 30. 4. 2019.
PŘIPRAVOVANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI
Žádost o dotaci v rámci programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d821DE – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Název projektu „Rekonstrukce veřejné
budovy č. p. 56 Rudník – Obecní úřad“.
Žádost o dotaci v rámci programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d821DH – Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku. Název projektu
„Workoutové hřiště Rudník“.
Žádost o dotaci v rámci programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d821DA – Podpora obnovy místních komunikací. Název
projektu „Obnova místních komunikací
po výstavbě kanalizace v obci Rudník“.
Žádost o dotaci v rámci 104. výzvy
operačního programu Životního prostředí. Název projektu „Zařízení pro sběr
odpadů v obci Rudník“.
Žádost o dotaci v rámci programu
MMR Podpora cestovního ruchu v regionech pro rok 2019. Podprogram Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu 117D72100. Dotační titul č. 3 Rozvoj veřejné infrastruk1

tury cestovního ruchu. Název projektu
„Pumptracková dráha s místem pasivního odpočinku v Rudníku“.
Žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Krkonoše, výzva č. 1 IROP – Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání – Základní školy. Název projektu „Venkovní učebna ZŠ Rudník“.
NOVÉ HŘIŠTĚ A PUMPTRACK

10 OTÁZEK PRO

GABRIELU
BENDOVOU

Před lety přišla do Rudníku a v roce 2015 založila
spolek DIVILIDI, který pořádá více než deset akcí
pro děti z obce a okolí ročně. Deset otázek jsme
tentokrát položili Gabriele Bendové.
Pokud se nepletu (a pokud na Facebooku nelžeš), pocházíš z Prahy. Jak ses dostala právě do
Rudníku?
Zas ten Facebook nelže? To máš tak: když mládě jde
s rodinou z města do hor.
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Na jaře 2019 bude na ploše u obecního
úřadu vybudováno dětské hřiště – viz obr.
2. Dodavatelem je firma DŘEVOARTIKL spol. s r.o., cena hřiště je 219 857 Kč.
Na ploše u obecního úřadu vedle tenisových kurtů bude v roce 2019 vybudován pumptrack. Jedná se o uměle
vytvořený okruh pro jízdu na kole, který
je možné projíždět bez šlapání. Okruh je
složený z vlnek a klopených zatáček, které
umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. Pumptrack je
výborný prostředek pro zábavu nebo zdokonalování technických dovedností na
kole. Do pohybu se zapojuje celé tělo a je
to zábavný prostředek pro zlepšování fyzické kondice. Pumptrack je navržen tak,
aby byl hlavně zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy bikerů, můžou se na
něm vyřádit jak děti a začínající bikeři,
tak zkušení jezdci. Na pumptracku je
možno používat jakékoliv kolo.
Pumptrack vytváří nový směr využití
kol, vytváří nové komunity, prostředí pro
překlenutí generačních rozdílů mezi rodiči, dospívajícími a malými dětmi.
Pumptrack přináší spoustu zábavy pro
sportovce každého věku, ale zejména dospívající děti, kterým často veřejný prostor pro sportovní vyžití chybí.
Martina Jirásková
2

2 Proč zrovna název DIVILIDI?
Protože jsem poznala kult „divoce žijících lidí“, které
nepohlcuje dnešní uspěchaný svět. Velice si toho vážím
a oceňuji, jaký vedou život. Ráda bych ten kult šířila
a předávala dál.

Můžeš nějak ve zkratce popsat činnost tlupy
Divých lidí?
Užíváme příjemné životní chvíle ve volném čase.
3

Právní forma „zapsaný spolek“ je asi pro DIVILIDI nezbytná. Jak je náročná administrativa
s tím spojená?
Je to nedílná součást, něco jako tělo. Zapsaný spolek
je jedna velká administrativní válka, hromady papírů
a stále málo, takže bych u PC mohla sedět celé dny. Je
to práce, kterou nikdo nevidí, ale přesto zabere nejvíc
času. Akce jsou pro mě spíše jen odměnou, jako třešínka na dortu.
4

Je členská základna spolku, tedy počet jeho
členů, podle tvých představ?
Představy, jak by to mělo být, žádné nemám. Jak to je,
tak to je. Velmi si cením lidí, kteří nám nabídnou výpomoc, ale rozhodně netrvám na tom, aby se stali členy.
5

6 Co považuješ za největší úspěch spolku?
Každou podařenou akci, která všechny zúčastněné
naplní blahem pohody a ještě dlouho se o ní hovoří
s úsměvem na tváři.

A co na druhou stranu nejvíc těší tebe samotnou? Liší se to nějak?
Pohlazení a slova lásky. A určitě se to liší, divotvoření je
„práce“, a to se s teplem domácí pohody nedá srovnat.
7

8 Pokud ti zbude volný čas, jak ho trávíš?
Divotvořením, protože vše, co vzniká, tak v našem volném čase. Ale pokud opravdu můžu vypnout, tak se
ráda bavím.

Provozní doba obecního úřadu
v závěru roku 2018
Pondělí 24. 12. 2018...............................Zavřeno
Úterý 25. 12. 2018...................................Zavřeno
Středa 26. 12. 2018.................................Zavřeno
Čtvrtek 27. 12. 2018................Pouze podatelna
8.00–10.00 (Majetkový odbor)
Pátek 28. 12. 2018..................Pouze podatelna
............................... 8.00–10.00 (Hlavní budova)
Pondělí 31. 12. 2018...... Pro veřejnost zavřeno
Úterý 1. 1. 2019........................................Zavřeno
Středa 2. 1. 2019................................ 8.00–17.00

Provozní doba sběrného dvora
v závěru roku 2018
Čtvrtek 27. 12. 2018............................8.00–9.00
na zavolání, tel. 606 062 760
Pátek 28. 12. 2018..............................8.00–9.00
na zavolání, tel. 606 062 760
Sobota 29. 12. 2018...........................9.00–11.00
Provozní doba knihovny v závěru roku 2018
Čtvrtek 20. 12. 2018...............................Zavřeno
Pátek 21. 12. 2018...................................Zavřeno
V období vánočních svátků otevřeno pouze
27. 12. 2018, a to od 13.00 do 18.30.
Běžná provozní doba od 2. 1. 2019.

9 Těšíš se na Vánoce?
Myslíš ty svátky pohody, klidu? Kdy se od tebe očekává
rekordní nasazení v kuchyni a neustále zvonící telefon?
Tak to ani moc ne :) Pohodu a klid vnímám trochu
jinak...
Pro mě je lepší Silvestr a s ním poslední rozloučení se
sluníčkem v daném roce.

Co bys do nového roku popřála – sobě, spolku,
Rudníku...?
Sobě? Spíš rodině, aby pro mě měla stále takové pochopení. Spolku, aby měl stále tak krásného ducha a žil si
svým životem. Rudníku, ať v něm žijí či navštěvují ho
pouze dobří lidé... Všem ostatním to, co se nedá koupit
za peníze :)
10

Ptal se Pavel Voňka
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RADNICE

JAK DOPADLY ŘÍJNOVÉ VOLBY
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

15

1

4

4

100,00

1 704

836

49,06

836

11 138

Kandidátní listina

Hlasy
v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet mandátů

číslo

název

abs.

1

Volba pro Rudník

3 825

34,34

15

11 138,00

34,34

5

2

DOMOV

7 313

65,66

15

11 138,00

65,65

10

zdroj : volby.cz

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
1

Ing. Aleš Maloch

DOMOV, SNK

starosta

9

MUDr. Jana Svobodová

DOMOV, SNK

zastupitel

2

Jiří Vondrák

DOMOV, SNK

místostarosta

10

Luboš Hampl

DOMOV, SNK

zastupitel

3

Miroslav Sedláček

DOMOV, SNK

radní

11

Mgr. Olga Hájková

DOMOV, SNK

zastupitel

4

Jan Teplý

DOMOV, SNK

radní

12

Ing. Jiří Stuchlík

Volba pro Rudník, SNK

zastupitel

5

Michal Hronek

Volba pro Rudník, SNK

radní

13

Vladimír Holič

Volba pro Rudník, SNK

zastupitel

6

Lenka Kordová, DiS.

DOMOV, SNK

zastupitel

14

Volba pro Rudník, SNK

zastupitel

7

Bc. Pavel Kaplan

DOMOV, SNK

zastupitel

8

Karel Blažek

DOMOV, SNK

zastupitel

Volba pro Rudník, SNK

zastupitel

REZIGNACE

15

Alena Jerjeová
od 30. 10. 2018
Jan Štemberka
od 30. 10. 2018

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA

01

MVDr. Václav Jindra

Volba pro Rudník,SNK

ke dni 29. 10. 2018

02

Jiří Šedivý

Volba pro Rudník,SNK

ke dni 29. 10. 2018

Ing. Jiří Stuchlík, Alena Jerjeová, Erika Malínská.

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
Luboš Hampl, Martin Brož, Miroslava Moupicová.

Zdroj: www.rudnik.cz

DĚTI V RUDNÍKU SE UČILY,
JAK SE CHOVAT PŘI
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Pro školáky základní školy v Rudníku uspořádala Diakonie ČCE –
Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce projektový den na téma
mimořádných událostí a změny
klimatu. Projektový den se konal
v rámci projektu Odolná obec, do
kterého je obec Rudník zapojena. Žáci měli možnost seznámit se
s problematikou globálního oteplování a také se dozvěděli, jak se zachovat při mimořádných událostech.
A nebyla to žádná nuda. Na 25
dětí se prostřednictvím různých her,
výukového videa i práce ve skupinách dozvědělo, co je to globální
oteplování a co dělat při povodních
a dalších mimořádných událostech,
jako je sucho nebo vichřice. Hlavní snahou bylo žáky aktivně zapojit
a o všech aspektech s nimi diskutovat. Děti měly nejprve možnost sdělit své představy o tom, co je vlastně
extrémní počasí. Následně se rozdělily do skupin, ve kterých zjišťovaly,
jak se zachovat, když přijde sucho,
povodeň či vichřice. Posléze se děti
dozvěděly, jak souvisí extrémní po4

časí s globálním oteplováním a co
vlastně klimatickou změnu způsobuje. Výsledkem projektového dne byly
zajímavé plakáty, které děti o globálním oteplování vytvořily a na kterých
si ukázaly, co globální oteplování
způsobuje a jak je možné ho zastavit.
Aktuální informace o dění v projektu Odolná obec a zapojení Rudníku
najdete na www.odolnaobec.cz.
Mgr. Jarmila Dvořáková, Ph.D.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Na OÚ nebo na majetkovém odboru (v budově pošty) máte
možnost si zakoupit nádherný kalendář na rok 2019 s fotkami
Anděly Veselé. Cena je 200 Kč.
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VÁNOCE VE VZPOMÍNKÁCH
Jak vypadaly Vánoce u nás v obci
před osmdesáti, sto lety? Kusá
svědectví přinášejí krajanské
publikace o Heřmanových Sejfech, Bolkovu a Javorníku. Dočteme se v nich například, že na
svátek sv. Mikuláše 6. prosince
očekávaly děti s touhou i strachem příchod Mikuláše a jeho
sluhy Ruprechta. Ruprecht byl
divoký tovaryš, jehož příchod
ohlašovalo řinčení řetězů. Někdy tvořil Mikulášovu družinu ještě čert, anděl, svatý Josef
a Marie s kolébkou. Po odříkání
básniček a zodpovězení Mikulášových dotazů byly děti obdarovány jablky, oříšky a koláči.
Doba adventní a vánoční se
nesla ve znamení pomoci bližním.
Evangelické obci při kostele v hořením Rudníku přicházely zásilky s oblečením, botami a jinými
věcmi ze spřízněných německých
evangelických oblastí. Byly rozdělovány mezi žáky zdejší sborové
školy i dalším potřebným dětem
a dospělým. Jak svědčí kronikářské
záznamy, charitativní charakter
měla také vánoční představení po-

řádaná školami nebo spolky. Například rok 1926: V obou našich
školách se konaly vánoční slavnosti s betlémskými hrami a recitacemi. Všechny děti byly podarovány
ovocem, ořechy a pečivem. Mezi
obyvateli se vybralo 1 800 Kč. Rok
1927: 18. prosince uspořádaly děti
horní školy u kostela vánoční slavnost ve Sturmově hostinci, úspěšnou a hojně navštívenou. Ve sbírce
se vybralo 2 200 Kč, které budou
použity mj. na nákup potravin.
Rok 1937: 11.–12. prosince 1937
pořádal německý Cvičební spolek (Turnverein) tři představení
pohádky „O putování vánočního
stromečku“. Účinkujících bylo na
80! Všechna představení byla hojně navštěvována, a tak i výtěžek ve
prospěch stavebního fondu tělocvičny byl nezanedbatelný.
Na vánoční besídku ve Sturmově hostinci vedle pivovaru vzpomíná také Egon Kraus: V sále hostince (viz minulé číslo Rudnických
novin) se odehrávaly vedle divadelních představení, spolkových
bálů a promítání prvních němých
filmů také vánoční besídky pro
děti. Každé dostalo sejfský máslový

pletenec – „Seifner Butterstriezel“.
Jednalo se o máslo tvarované do
podoby vánočky, které bylo v této
formě dopravováno na trhy, a tudíž známé v širokém okolí. Obyvatelům Sejfů a Bolkova, specializovaným na mléčnou výrobu, se
proto přezdívalo „Butterstriezel“.
Na Štědrý den se v kostele sv.
Václava na boční oltář Zvěstování
Panně Marii stavěl velký dřevěný
betlém z roku 1910, vyhotovený
tyrolskými řezbáři. Po stranách oltáře stály vánoční stromky. Když
bylo roku 1916 zavedeno do kostela elektrické osvětlení, kouzlo
betlému umocňovalo jeho nasvícení.
Paní Martha Schwarzberg
z Leopoldu si Vánoce svého dětství pamatuje takto: V každé domácnosti se pekla vánočka. U nás
doma jsme měli na Štědrý večer
pivní polévku s rozinkami. My
děti jsme z ní nadšené nebyly,
ale otec trval na tom, že musíme
alespoň pár lžic sníst. Pak byl jablečný štrúdl, grog a cukroví. Na
stole musela být jablka a oříšky,
sůl a krajíc chleba, pod ubrusem
bankovka, aby peníze úplně nedo-

šly. Slupky od jablek a skořápky od
ořechů se daly do misky a příštího
rána se nasypaly pod jabloně. Tento zvyk mohly vykonávat jen neprovdané dívky, protože se věřilo,
že pokud ze směru, kterým bylo
sypáno, přišel jako první muž, má
se brzy očekávat budoucí manžel.
To byly naše dětské radosti.
S babičkou jsme také chodily na
ranní mše (roráty), často závějemi
sněhu. Ještě si vzpomínám, jak
jsem dostala pletenou čepici s velkou bambulí. Hned jsem si ji vzala na mši, aby každý viděl, jak je
krásná. Byla jsem na ni moc hrdá.
Ještě dnes ji mám před očima. Při
vší skromnosti jsme měli šťastné
dětství...
Panu Manfredu Siegelovi z Janovic zase utkvělo, jak jako kluk
zvědavě nakukoval k sousedům
Seifertovým z č. p. 32 (dnes č. p.
515): Měli totiž vánoční stromek
pověšený na stropě, aby ho nestrhl
pes a kočky, kterých chovali značné množství.
Tak šťastné a veselé...
Olga Hájková

NÁLEZY OD RUDNICKÉHO KOSTELA
Zřícení části klenby pod kůrem
v kostele sv. Václava před dvěma
lety bylo zásadním impulzem k zahájení dlouho odkládaných rekonstrukčních prací. Na statické zajištění klenby, provedené v roce 2017,
jehož součástí byla mj. demontáž
a opětné sestavení varhan, navázaly letos práce vedoucí k odvlhčení
a odvodnění kostelního zdiva. Právě vlhkost byla totiž hlavní příčinou pádu klenby a podpěrného
sloupu.
Uvnitř kostela byla na stěnách odstraněna předsazená asfaltová příčka
a poškozené omítky (byly pročištěny
spáry ve zdivu a aplikován ochranný
nátěr na odstranění solí). Osekána
byla také fasáda na severní a západní
straně kostela. Právě tyto vlhkostí nejvíce sužované zdi byly v říjnu zvnějšku
odvodněny. Hloubka odvodňovacího
výkopu byla 2 m, šířka 1 m. Při té
příležitosti proběhl záchranný archeologický výzkum vedený Ondřejem
Tůmou z Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Ten ve stěně výkopu nalezl
a zdokumentoval nekompletní kosterní pozůstatky nejméně sedmi jedinců.
Jeden z nich ležel na skalním podloží
v anatomické poloze, v polovině těla
přetnut základovou spárou původního
kostela ze 14. století. Vedle základů
této první, gotické fáze kostela odkryl
Rudnické Noviny | 4/2018

výkop také předzáklady pozdější, renesanční přístavby na západní straně
kostela. Přinesl tak nové informace
k jeho stavebnímu vývoji. Kromě kosterních nálezů budou v trutnovském
muzeu uloženy také dva středověké
zlomky keramiky – hrnce a kamnového kachle se zvířecím motivem.
Kostel je nadále pro veřejnost uzavřený. Vnější i vnitřní zdivo kostela
zůstane do příštího roku obnažené
kvůli vysychání. Na příští nebo přespříští rok je plánována oprava střechy včetně kompletního nátěru. Tak
jako v případě odvodnění by se na ní
mohlo podílet vedle vlastníka objektu, tedy Biskupství královéhradeckého (římskokatolické farnosti v Hostinném), také ministerstvo kultury,
Česko-německý fond budoucnosti,
němečtí krajané a obec Rudník.

1

2

3

Olga Hájková
1

2

3

Pod fasádou západní zdi byl
objeven dosud neznámý zazděný
vchod.
Archeolog Ondřej Tůma dokumentuje předzáklad západní
renesanční přístavby kostela, která
byla součástí přestavby Hanibalem
z Valdštejna v letech 1598–1602.
Kosterní pozůstatky jedince ležícího na skalním podloží, porušené
uprostřed základovým zdivem.
5
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BOLKOVSKÉ ZVONĚNÍ
Dne 28. října ve 21 hodin se
bolkovská zvonička rozezněla
200 údery na počest padlým
v 1. světové válce v Itálii po vzoru Zvonu Padlých v Roveretu.
Spolek Přátelé Bolkova se tak
připojil k dalším městům a obcím v České republice a založil
novou tradici.
Na osvobození italského Rovereta a okolních měst se za první
světové války významně podíleli
českoslovenští legionáři. Ze zbraní,
které na bojištích zůstaly, byl ulit
zvon o váze 22,6 tuny, na nějž dodaly materiál všechny země, které
se zúčastnily první světové války.
ČSR z plzeňské zbrojovky darovala
část kanonu. Na počest obětí zněl
zvon dvěma sty údery původně 15.
června se vzpomínkou na hromadné popravy našich legionářů a na
těžkou bitvu na řece Piavě. Později

byl termín změněn na 28. října.
V roce 2001 vznikla tzv. Říčanská
výzva, nabádající ke zvonění i česká města a obce. Rudník se připojil
letos v den stého výročí vzniku samostatného Československa a další krkonošské obce snad přibudou.
Na zvonění 28. 10. 2019 jste zváni
již nyní. Snad počasí bude vlídnější než letos.
Dodejme ještě, že bolkovská
zvonička, obnovená v roce 2011,
byla letos na podzim za finanční
podpory obce Rudník zrenovována – byla opravena šindelová
střešní krytina a proveden celkový
nátěr. Děkujeme.
Za z. s. Přátelé Bolkova
Olga Hájková a Lubomír Jíra
(Více informací ke Zvonu
Padlých např. zde:
https://www.turistika.cz/mista/
zvon-padlych-v-roveretu)

MIKULÁŠSKÁ TROCHU JINAK
První prosincové ráno nás uvítalo sice lehkou, ale přeci jen
sněhovou nadílkou a mrazivým
počasím. To nás provázelo celým
dnem. Přesto děti dováděly venku
s čerticemi Petrou a Dianou, aby
tak ukrátily čekání na Mikuláše
s čerty. Dospělí si mohli zkrátit
čas ve stanu, kde čekala usměvavá
obsluha s dobrotami k jídlu i pití.
A samozřejmě zde k tanci i poslechu výtečně hrál brněnský Magnum Band. Když byla dostatečná
tma a děti už napětím nemohly
vydržet, Mikuláš s čerty konečně
přišli. Čerti trochu pozlobili kaž-
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dého, kdo jim přišel do cesty. Zato
Mikuláš za básničku či písničku
rozdával dobrůtky. Když měl nůši
prázdnou, odebral se ke stromečku, kde spolu s dětmi i dospělými
zpíval koledy. Poté co se rozsvítil
vánoční strom, se už jen netrpělivě čekalo, jestli bude ohňostroj.
A byl. Snad jste se bavili tak dobře
jako my.
Děkujeme, že navštěvujete naše
akce. A doufáme, že je budete navštěvovat i nadále.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný
rok 2019.
Vaše kulturní komise
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Foto: Anděla Veselá – anves.rajce.idnes.cz

DIVILIDI
Zimo, zimo, pojď už sem… ať si
spolu pohrajem. Čepice a šály nosíme, na lyže a sáňky se moc těšíme.
Než se dovoláme Bílé paní, zavzpomínáme, jaké bylo krásné
babí léto:
Hola, hola, škola volá! A tak než
z nás úplně vyprchá prázdninová
atmosféra, vyrazíme ještě na jeden
den do přírody toulat se za pokladem. Co to pro nás znamená?
Sešli jsme se v hojném počtu
a úkol byl jasný – podle mapy najít poklad. Ale jít na jih, nebo na
sever? Hlavně neváhat a pořádně
mapu prostudovat. Máme to, jdeme na sever. Zakrátko již vidíme
první fáborek, upozorňující nás,
že minohledačky se již mají mít
na pozoru. Po krátkém průzkumu terénu povoláváme do akce
rýč a holé ruce. „Našli jsme to,
našli…,“ volá dav nadšených hledačů s objevem prvního pokladu.
Zakreslíme do mapy a vyrážíme
vstříc dalším překvapením. Mapač (to jest hlavní mapový specialista, který se výborně orientuje
dle mapy a vždy nás dovede k dal-

šímu fáborku) svoji roli zvládl na
výbornou a ve spolupráci s hledači, průzkumníky, kopáči, zpívači,
svačináři, ošetřovatelkou i ohníkem s buřtíkem jsme až po západu
slunka našli strom Medajlovník
a pod ním ten poklad nejsladší.
Kluci, pěkně vám děkujeme za výbornou realizaci a přípravu (Záďo
a Bendku), bez vás by to nebylo…
No a jak slunko zapadá a vychází každý den, opět jsme se
sešli na Dílnách, abychom po
roce oprášili své dovednosti ve
stavění draků. Jelikož se nás sešlo
výjimečně málo, byl prostor pro
ozkoušení i složitějších konstrukcí draků. Podařilo se nám poskládat klasickou babku, velkou
i malou, draka obdélníkových
tvarů, hvězdičku a premiéru měl
i dráček ptáček, jehož konstrukce podle plánku vypadala složitě, ovšem první pohled klamal
a výsledek byl úžasný. Po pilném
víkendu plném stavění jsme se
nemohli dočkat, až půjdeme
draky provětrat. A světe, div se,
draci i v úplném bezvětří lítali –

díky pohonu nohou z kopce. Při
vyhlašování nastalo velké napětí,
jelikož nikdo netušil, který drak
letos zvítězí. Pořadí vítězů určila
rychlost ve stavení draka, a tak
někteří „loudálkové“ skončili až

na třetím půleném místě, či dokonce na bramborovém (já).
Za DIVILIDI
Gabča Bendová
Foto: Divilidi z.s. - divilidi.rajce.idnes.cz

DRAKIÁDA
Letošní drakiáda se vydařila
na jedničku. Vítr si pohrál s krásnými draky, které vyslal do výšin
nad pole u základní školy. V jednu chvíli na nebi létalo 30 draků
různých velikostí a tvarů. Úsměvy
na tvářích dětí i rodičů se přenesly
z pole na zahradu mateřské školky,
kde se pekly buřty, brambory a zahrálo se pár her.
Jana Stuchlíková
a Jana Levínská

HALOWEENSKÁ HADÍ STEZKA
Srub na Hadí vyhlídce oslavil
své první narozeniny v sobotu
27. 10. druhým ročníkem akce
nazvané Halloweenská stezka
odvahy na Hadí vyhlídce. Účast
předčila veškerá očekávání. Odhady se pohybují mezi 400 a 500
návštěvníky této nově vznikající
akce. Rozjasněné smějící se tváře
dětí, ale i slzičky u těch menších
značily, že náročná příprava této
akce se vyplatila. Po trase jste
mohli potkat 110 vydlabaných
dýní, doplněných pohádkovými
a strašidelnými postavami. Návštěvníků bylo tolik, že překročili
i kapacitu Hadí stezky. Proto se
budeme snažit v příštím roce regulovat počet návštěvníků na trase. Mnozí z vás využili možnosti
Rudnické Noviny | 4/2018

a navštívili stezku odvahy i v týdnu, kdy členové kulturní komise
měli služby a rozsvěceli oněch 110
dýní každý den až do soboty…
Už teď vám můžeme slíbit, že
stezka odvahy na Hadí vyhlídce
bude zařazena na program kulturních akcí v naší obci i příští rok.
S trochou nadsázky a hrdosti dodávám, že pokud bude zachován
růst počtu dýní (v roce 2017 jich
bylo 50), příští rok budeme končit za kopcem v Čermné. Každá
vesnice má svého blázna a já jsem
doopravdy rád, že v Rudníku jich
máme o mnoho víc a jsme schopni
připravit takovouto úžasnou akci.
Na viděnou při příští akci na Hadí
stezce a ve srubu.
Jiří Jirásek
7

KRONIKA

Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2018
Svátek patrona české země jsme
v Rudníku oslavili opět velkolepě.
Slavnosti byly tradičně zahájeny
panem Hanibalem z Valdštejna
s chotí a panem starostou. Letos
byl pro návštěvníky připraven
bohatý program, a to nejen na
pódiu, kde se vystřídalo mnoho
interpretů. Po vystoupení skupiny
Mustang a Sexuell Handgranate
za velkého jásotu přitančily naše
Rudnické akvabely se svým úžasným vystoupením. Tahle parta
nikdy nezklame a my jim za to
děkujeme! Na pódiu tou dobou už
byla připravena další skupina báječných lidí – The TAP TAP, která
poté zahrála a zazpívala mnoho
svých známých hitů.
Zábava se ovšem nekonala jen
u pódia. Ve stáncích byly na prodej výrobky místních i regionálních
prodejců, šperky, svíčky, keramika,
háčkované věci nebo obrazy. Děti
i dospělí si mohli vyzkoušet brouše-

Foto: Anděla Veselá
anves.rajce.idnes.cz

ní skla, práci na hrnčířském kruhu,
tkalcovském stavu nebo kovářské
kovadlině. Pro naše nejmenší byl
k dispozici kolotoč, skákací hrad
a výtvarná dílnička, nemohly chybět ani projížďky na koních. Na
chodbě obecního úřadu se konala
výstava fotografky Diany Dufkové.
Pro zájemce byla také zpřístupněna
rekonstruovaná budova u pivovaru.
V domě s pečovatelskou službou
se konala přednáška o reformaci
a rekatolizaci v 16.–18. století. Zapomenout nesmíme na prodejce
výborného jídla a pití, bez kterého bychom se neobešli. O večerní
zábavu se postaraly skupiny Fast
Food Orchestra a Mr. Stanyol.
Letošní Svatováclavské slavnosti
se opravdu vydařily. Poděkování
patří všem účinkujícím, návštěvníkům a organizátorům.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková

RUDNICKEJ
VEJŠLAP 2018

I letos se konala tradiční akce
Rudnickej vejšlap, a to už 12. ročník. Počasí nám dopřálo krásné
pohledy na nejvyšší hory Česka
a podzimní ráz krajiny nám dokořenil obraz. Ani není divu, že se
pochodu zúčastnilo více než 160
sportovců a sportovkyň. Děkuji
všem za pomoc při organizaci a za
rok se na vás budeme těšit.
Za TJ - SKI Rudník z. s.
Přemysl Hanč
8
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HASIČI
Rok 2018 se pomalu
přesunul na konec
svého panování a už můžeme
hodnotit, jaký byl a co nám přinesl.
Bohužel rok, který pomalu předává svou vládu, byl ve znamení
sucha, požárů, nepřízně počasí,
pomoci občanům s likvidací obtížného hmyzu, kontrol při vyhlášení zákazu rozdělávání ohňů a také
školení členů výjezdové jednotky.
Když začnu od počátku, a to v číslech, devět výjezdů na požár (lesa,
domu, komínu), dvacet pět technických pomocí (likvidace obtížného hmyzu, odstranění spadlých
stromů přes komunikaci), jeden
výjezd na únik plynu, jeden výjezd
na dopravní nehodu (zajištění stavby norné zdi k zachycení ropných
látek), jeden cvičný poplach na
požár základní školy. Při vyhlášení
zákazu rozdělávání ohňů se naše
jednotka zapojila do kontrol naší
rozsáhlé vesnice, kde jsme prohlédli každý kout a upozornili každého
na tento zákaz s prosbou o jeho
dodržování. Několikrát jsme vše
projeli, provedli kontrolu. Každá
tato kontrola činila dvě hodiny
jízdy autem, abychom vše okoukli
a provedli kontrolu a upozornění.

A myslím, že se to vyplatilo, protože žádný červený kohout u nás
naštěstí nezakokrhal. Děkuji všem
za pomoc a dodržování zákazu.
Aby naše jednotka byla po všech
stránkách akceschopná, prošla
školením slaňování. Po nákupu
potřebného vybavení jsme připraveni provádět úkony, kterým se
členové při tomto školení naučili.
Bez řádného proškolení, které se
provádí každý rok, nesmí žádný
člen vykonávat činnost výjezdové
jednotky. I když je to dobrovolná
činnost, kterou vykonáváme ve
svém volnu, musíme plnit pravidla, která se nadají obejít ani ničím
nahradit. Každý si tím musí projít,
aby mohl vykonávat tuto činnost
a nasadit své síly do náročné činnosti hasiče.

Věřím, že se budeme setkávat
s každým z vás, když budete potřebovat naši pomoc. Jak už jsem
psal, „jsme tu pro vás“. Závěrem
musím poděkovat za podporu
obce, která pomohla k velice dobrému vybavení, a věřím, že spolupráce je na velice dobré úrovni.
Chci popřát všem hasičům a všem
občanům veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2019.
Petr Birtus
velitel JSDHO Rudník-Arnultovice

ZÁVĚR ROKU 2018
Jako každý rok hodnotíme vždy
uplynulé měsíce, jak z pohledu požárního sportu, hasičiny
obecně, tak i kroužku mladých
hasičů.
Jak jsem už psal v předchozím
článku v Rudnických novinách,
požární sport byl sice ukončen už
v září, ale obě družstva, „A“ i „B“,
se opět potkávají na parketovém
hřišti v tělocvičně základní školy,
kde absolvují dvouhodinový trénink ve formě florbalu. Zřejmě je
motivují také naši nejmladší hasičští sportovci, kteří mají stejné
hřiště propůjčené těsně před nimi.
Po přečtení předešlých řádků
je vidět, že v novém roce budou
všechna družstva připravena zdolávat připravované závody.
Před koncem roku 2018 jsme
si také odškrtli dlouho plánované
přespání mladých hasičů v hasičárně. Za velké podpory rodičů
– ve formě napečených sladkých
i slaných pochutin – jsme si „dětičky“ převzali a díky novému
přírůstku do hasičské technické
rodiny, „Ferdovi“, jsme se ještě
i s druhým automobilem Gazelle
vydali na tajný výlet do HZS
Vrchlabí, kde se nám „kluci“ na
základně plně věnovali. Při proRudnické Noviny | 4/2018

hlídce výjezdových aut byla k vidění i úplně nová cisterna Tatra,
kterou přivezli den předem.
Také se nám podařilo prošmejdit
garáže vrchlabské záchranky, která
sídlí hned v sousedství. Jelikož byl
ještě čas a nebyly usmažené řízky
k obědu, zajeli jsme do nedalekého
Špindlerova Mlýna podívat se na
přehradu a projít se po jejím břehu. Po příjezdu do školicí místnosti byl připraven luxusní oběd. Po
něm proběhla na sále vědomostní
soutěž s vyhodnocením a pak to
nastalo: najednou začala houkat
siréna, a vzhledem k tomu, že nás
bylo málo na výjezd, musely nám
děti pomoct uhasit hlášený požár
založený bezdomovci. Jaké překvapení bylo, když se z bezdomovců
vyklubali členové SDH Zdeněk
a Martin! Měli velké štěstí, že měli
s sebou hodně buřtů a ořezaných
klacků. Po příjezdu zpět byla krátká diskotéka a už se šlo na kutě.
Mezi krásné akce patří Mikulášská show s čerty, čerticemi a Mikulášem. Vše probíhá ve stylu pekla
a při návštěvě Mikuláše se rozdávají dárky. Nemohu opomenout
„Andělku“ a poděkovat jí za krásné
fotky na Rajčeti. Stejně tak všem,
kteří se podílejí na super akci.
Také jsme zorganizovali Malý

bleší trh, který se povedl nad očekávání dobře. Vzhledem k rozmanitým věcičkám dostal trh
svůj osobitý nádech a díky spokojeným prodejcům i kupujícím
počítáme s druhým ročníkem po
Novém roce. Také chci poděkovat
všem, kteří nám po celou dobu

pomáhají, a obci Rudník za podporu v celém roce.
Na závěr bych chtěl popřát
mnoho krásných vánočních svátků, všem hodně štěstí a zdraví do
nového roku.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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ZAMYŠLENÍ DEVÁŤÁKŮ
NAD 100. VÝROČÍM VZNIKU REPUBLIKY

PŘEHLED AKCÍ
V 1. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
2018–2019
3. 9. – Slavnostní zahájení
školního roku 2018–19
17. 9. – Výlet 8. třídy do Špindlerova Mlýna
19. 9. – Projektový „Atletický
den pro II. stupeň“
20. 9. – Exkurze 7. třídy do zoo
Dvůr Králové nad Labem
25. 9. – XXI. ročník Krkonošských sportovních
atletických her
26. 9. – Projektový „Atletický
den pro I. stupeň“
27. 9. – Návštěva4. a5. třídy na
dopravním hřišti ve Dvoře
Králové nad Labem
2. 10. – Exkurze 4. třídy do dolu
Jívka
17. 10. – Návštěva výstavy
„Dotekystátnosti“ v Praze
pro 6.–9. třídu
18. 10. – Projekt „Globální problémy lidstva“ pro 4. třídu
22. 10. – Divadelní představení
historické skupiny Pernštejni na téma husitské války
pro žáky 4.–9. třídy
1. 11. – Projektový „Den jazyků“
pro žáky 6.–9. třídy
2. 11. – Výlet 1.–3. třídy do
halloweenské zoo Dvůr
Králové nad Labem
8. 11. – Informativní schůzka
pro rodiče 8. a 9. tříd ohledně volby povolání
8. 11. – Prezentace středních
škol pro žáky 8. a 9. třídy
16. a 19. 11. – Testování žáků
9. třídy – SCIO „Národní
testování 9. tříd“
19. 11. – Třídní schůzky
19. 11. – Volba Školské rady při
ZŠ a MŠ Rudník na období
2018–2021
30. 11. – Turnaj v halové
kopané pro starší žáky
v Hostinném
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Jsem hrdý na to, že pocházím
z České republiky. Myslím si, že
tu máme celkem dobré podmínky
pro žití.
Máme tu spoustu měst s památkami, které jsou krásné, a můžeme být na ně hrdí. Rudník – vesnice v Královéhradeckém kraji se
zhruba 2150 obyvateli, plná luk,
polí, lesů, domů a cest. Jsem ráda
za to, že mohu obývat tuto vesnici
a být v blízkosti své rodiny a kamarádů, se kterými jsme vyrůstali
na naší rudnické škole, a tak samozřejmě být obyvatelem České
republiky. Taky bychom neměli
opomenout náš rodný jazyk, kterým je čeština. Řekla bych, že je to
jeden z těžších jazyků a i my, co
tímto jazykem mluvíme, s tím
máme problém.
Nyní to tak asi nevnímám, ale až budu starší, věřím,
že budu rád za to, co mohu mít
a co je za dobu, a taky doufám,
že ta naše Česká republika vydrží co nejdéle a nikdy nezažije
to, co zažila v roce 1914 a také
v roce 1939, ale vlastně když už
přežila tohle, přežije vše. Pořádného prezidenta a premiéra by
to taky chtělo, aby lidi ze světa
z nás neměli srandu, za to se
nejvíce stydím.
Lidé v mém věku jsou zaslepení novotou, elektronikou
a jde jim jen o to, aby to bylo,
a ne proč to tak je. Hanba těm,
kteří se nezajímají o minulost,
slýchávám stále častěji. Ano,
pro některé lidi to je důležité,
ale mně osobně nejde o minulost, ale přítomnost, která
zasahuje do blízké budoucnosti. Beru to z tohohle pohledu.
K čemu mi je, že budu vědět,
že se za naši půdu bojovalo,
když teď bojuje minimum lidí
za to, aby zůstala taková, jaká
by měla být. Teď jde všem
pouze o ekonomiku a peníze.
To je pro mě zklamání. Na
minulost můžeme být velmi
pyšní, ale teď... Nechápu, jak
můžeme být hrdí na to, že jsme

lidi. Všude na světě je to stejné, je
jedno, jestli Česká republika, nebo
Anglie. Podstata zůstává stejná, každá země má něco, na co může být
hrdá, ale zároveň se i stydět.
Přeji naší republice, aby vydržela dalších 100 let, proslavení ve
světě, milé a slušné občany, kterých
bude víc a víc, takže se bude naše
republika rozrůstat, návštěvníky,
kterým se bude líbit tak, že nebudou chtít odejít a někteří tu zůstanou díky krásné krajině a lidu,
nová města a vesnice, nové české
objevy, které nás ještě více proslaví
a prosadí ve světě, žádné politické
hádky a neshody a hlavně čisté přírodní prostředí na území ČR.

Do budoucna bych chtěl popřát České republice jen to dobré. Ať jsou její obyvatelé šťastní,
spokojení, ať se mají rádi a jsou
na sebe hodní, ale hlavně přeju
všem zdraví. Dále přeji více klidu
a méně zmatku, jak v politice, tak
i v každodenním životě. Přijde mi,
že lidi pořád někam spěchají, jsou
zbytečně zbrklí a nekoukají okolo
sebe, a to mi přijde škoda. Každý
by se měl zamyslet a něčím přispět,
a budeme se tu mít dobře.
Aby česká země byla taková,
jaká je, aby byla pořad úrodná,
zvěří a medem oplývající. Díky za
to, že se tu můžeme svobodně rozhodovat a žít!

NOVÁ ŠKOLSKÁ RADA NA OBDOBÍ 2018–2021
V listopadu proběhly řádné
volby do školské rady na další
funkční období 2018–2021.
Školská rada je orgán školy
umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy. Školská

rada vzniká v souvislosti s ustanovením § 167 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb.
V následujících třech letech budou rodiče zastupovat: Pavel Kaplan, Jan Lazák, Vladimír Holič.
Za pedagogy byly zvoleny: Petra
Junková, Renáta Šindelářová
a Jana Levínská. Za zřizovatele
byli starostou obce jmenováni:

Martina Jirásková, Lenka Kordová a Lukáš Skalský.
Věřím, že naše společná spolupráce bude nadále prospěšná
žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy, protože to je hlavní
smysl činnosti naší školské rady.
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy
Rudnické Noviny | 4/2018

Foto: zsrudnik.rajce.idnes.cz

Česká republika slavila dne 28. 10. 2018 100 let, a proto jí
přeji: Aby nebyla zadlužena, aby nebyly spory a hádky
v naší vládě, aby byla láska a mír, abychom byli vděčni
za louky, lesy, hory, pole, památky, hrady a zámky, aby
se nám všechny naděje splnily, abychom si vážili toho,
co máme, aby nás potkalo štěstí, abychom neodsuzovali
nemocné lidi, abychom neodsuzovali vzhled lidí, protože
nezáleží na vzhledu, ale na tom, co má člověk uvnitř,
aby svět zářil, dokud tady budeme.
Vendula Nováková, 5. třída
du bez kouře
Ke 100. výročí přeji spokojené lidi, zdravou příro
a neubližobita
la
neby
a bez odpadků, aby domácí zvířátka
ní. Aby
nože
přem
při
jen
valo se jim, zvířata v lese ať zastřelí
o
Nikd
.
spojit
li
zkusi
se
se vláda konečně dohodla a všichni
naši
t
uděla
nalou
doko
není dokonalý, ale společně můžeme
zemi, a udělat jí tak radost k narozeninám.
Eliška Pavlíčková, 5. třída
ě peněz,
Ať má vláda hodn
ichni dobře
vš
ěli
abychom se m
i a vážili si
a šťastně, měli prác
přírody.
třída
Tereza Klacková, 5.

Aby si lidé vážili
toho, co mají, a byli
spravedliví.
Denisa Parasičová,
5. třída

Kéž by byl nadále mír a nebylo
tolik negativity. Ať je hodně
akcí, slaví se a jsou všichni
šťastní, mají domov a klid.
Sofie Koucká, 5. třída

České republice přeji klid a mír, spoustu zvířat,
lidí, hodně krásných pastvin, polí a luk, velké
rybníky a jezera, miliony památek a budov,
dobrou vládu a správná vládní rozhodnutí,
krásné počasí, hromady hodných, laskavých
a milých lidí, impozantní hrady a zámky.
Josef Schejbal, 5. třída
Milá Česká republiko, do dalšího století Ti
přeju hodně štěstí, úspěchů, zdraví a hodných
obyvatel, kteří budou zachovávat Tvou čest
a slávu. Prožij další století v klidu a míru
s ostatními státy.P. S.: Hlavně hodně lásky!
Emilka Kaplanová, 4. třída
Chtěla bych, aby se v ČR pomáhalo lidem
bez domova a aby se pomohlo i lidem
nemocným, nekradlo se a nezabíjelo,
chránila se příroda.
Jana Mánková, 4. třída.

České republice přeju, aby
se nikdy nevzdávala, aby
lidé poznali naše památky
a chránili je a zachovali do
dalších let, protože tak zůstane i dál okouzlující.
Martina Smetáková, 4. třída

Žáci 1. a 2. třídy se připojují
přáními: Aby nám sem nepadaly meteority. Ať máme čistou
a zdravou přírodu, lidi, co se
k sobě chovají pěkně a neubližují
si, šťastné a usměvavé děti, mír,
republiku bez teroristů.

ZDRAVOVĚDA
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Poslední listopadové pondělí
jsme si v družině povídali o první pomoci, protože její znalost
je nejen pro děti v životě velice
důležitá a potřebná.
Děti si nejprve zopakovaly důležitá telefonní čísla na záchrannou
službu, hasiče a policii.
Probrali jsme, jak se máme zaRudnické Noviny | 4/2018

chovat u autonehody, a ukázali
si, jaké věci obsahuje lékárnička
a k čemu je v případě potřeby
použijeme. Nakonec si samy na
sobě mohly vyzkoušet, jak ošetřit
kamaráda, který si zranil koleno,
loket nebo hlavu. Obvazování nás
všechny moc bavilo.
Petra Sekerková
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ATLETICKÝ PODZIM
Tento podzim byl z hlediska
sportovního vyžití pro nás tak
trochu slavnostní. Poprvé jsme
naostro vyzkoušeli kvality našeho nového víceúčelového hřiště
a dráhy s doskočištěm. Poprvé se
totiž konaly projektové atletické
dny na našem domácím stadionu.
Žáci z prvního i druhého stupně
absolvovali atletické závody a disciplíny, ke kterým jsme dosud
museli dojíždět na stadion manželů Zátopkových do Vrchlabí.
Malí i velcí absolvovali běhy na 60
a 800 metrů, respektive 60 a 1500
metrů, skok do dálky, skok do
výšky a hod kriketovým míčkem
a granátem. Všichni se se svými disciplínami popasovali se ctí
a starší žáci i žákyně mohli tento
den brát jako trénink na každoroční Krkonošské atletické závody.
Ty se totiž konaly letos pojednadvacáté a my jsme se jich jako
vždy účastnili. Žáci využili dobré
přípravy a tréninku a ohromovali

přítomné diváky svými výkony.
V konkurenci všech vrchlabských
škol jsme získali dokonce několik
prvních míst a další naši žáci se postavili na stupně vítězů i za druhá
a třetí místa. Jen se tím dokázalo,
že stadion u školy byl velmi potřebný a je moc hezký pohled na
žáky trénující na kvalitních površích. A tak všichni doufáme, že tak
potřebný pohyb v dnešní přetechnizované době bude děti nadále
bavit a budou ještě více sportovat.
Velmi úspěšně naši školu reprezentovali starší žáci v halové
kopané, když v okresním turnaji
v Hostinném skončili na vynikajícím 2. místě.
V současné době se také chystáme na několik dalších turnajů.
Jmenujme například florbal, přehazovanou a vybíjenou. O tom,
jak naši borci uspěli, vás budeme
jistě velmi rádi nadále informovat.
Vladimír Tremer

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Letošní podzim se opravdu vydařil. Slunečné počasí nám přálo,
proto jsme si podzimní přírodu
dosyta užili. Na školní zahradě pohyb a hry, na kopci a v lese jsme
zase společně pozorovali podzimní
změny, sbírali lesní plody a využili
je k další tvořivé práci.
Nový způsob skupinové práce se nám velmi osvědčil. Děti
s nadšením plní připravené úkoly
v jednotlivých centrech a dokážou
již samostatně ocenit úspěchy své
i kamarádů.
Další novinkou letošního školního roku je zapojení do projektu

Malá technická univerzita. V rámci polytechnické výchovy se děti
pod vedením lektora jednou za
měsíc hravou formou seznamují
s různými technickými tématy.
Již proběhly lekce Stavitel města,
Malý architekt a Malý inženýr.
Děti stavěly města a domy podle
plánku, také zaváděly do domů
vodu a elektřinu.
Velkému zájmu se i letos těší
Sportovní školička. Trenéři ze Školy sportu postupně děti během
sedmi lekcí zaměřených na celkový
tělesný rozvoj a základy míčových
sportů dovedou až k zasloužené
medaili.
Podzimní kulturní představení – pohádka divadla Úsměv
Švadlenka Eliška a pohádka
divadla Pernštejn Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši
– děti pobavila i poučila.
Nakonec i k nám přišli
čerti s Mikulášem a andílky.
Máme šikovné a hodné děti,
protože skoro všechny dostaly
pochvalu a balíček s dobrůtkami.
Teď už se můžeme těšit na
Vánoce. Dětem čekání určitě zpříjemní předvánoční
přípravy – výroba dárečků,
vánoční zdobení a příprava
besídky pro rodiče a naše
seniory.
Přejeme všem krásný vánoční čas plný lásky a pohody.
děti a učitelky MŠ
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DEN JAZYKŮ

PROJEKTOVÝ DEN ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
Ve čtvrtek 1. 11.
2018 se ve škole konal
projektový den jazyků
s názvem „Zjisti, co
je typické pro země,
kde se hovoří anglicky
a německy“. Žáci pracovali ve smíšených
skupinách. V každé
z nich byli žáci z šesté,
sedmé, osmé a deváté třídy. Projektový
den probíhal ve dvou
částech. V té první
žáci měli podle mapy
obejít stanoviště rozmístěná v okolí školy. Na každém stanovišti našli
dvě kartičky pro každý jazyk. Jejich
úkolem bylo opsat si slova z kartiček a následně ve škole rozluštit
cílové slovo.
Druhá část probíhala ve škole.
Žáci pracovali na rozluštění slov
z kartiček a zároveň měli za úkol
zjistit země, v nichž je angličtina a němčina úředním jazykem.
Výstupem projektového dne bylo
kreativní zpracování plakátu, na
němž byla místa rozluštěná z kartiček na stanovištích. Jednalo se
o místa a věci, které jsou typické
pro anglicky a německy hovořící
země. Každá „typická věc“ byla
doplněna obrázkem (ať již vytiš-

těným, či nakresleným) a popisujícím textem. Plakáty, které jsou
velmi vydařené, nám nyní zdobí
chodbu školy.
Sami žáci si pochvalovali spolupráci a komunikaci ve smíšených
skupinách. Dívky z 8. třídy se při
hodnocení dne vyjádřily pochvalně: „Naučila jsem se spoustu věcí
o městech a tradicích v Německu,
zajímavých památkách Anglie.
Den se mi líbil, protože to bylo
něco jiného než obvykle. Ať se takové dny konají častěji, bylo fajn,
že se všichni zapojili. Dozvěděla
jsem se věci, které jsem nevěděla.
Bylo to super, zábavné i přínosné.“
Renáta Šindelářová
učitelka angličtiny
Rudnické Noviny | 4/2018

KRONIKA

JAK SE SLAVÍ VÁNOCE V EVROPĚ
Lidé opět prožívají nejkrásnější
svátky v roce – svátky vánoční. Ty
naše v Česku jsou nám velice milé
a dobře známé. Přidejme k nim
i následné poznání vánočních
zvyků, menu či zvláštností zemí
evropských, sousedních i poněkud vzdálených. Určitě budeme
potěšeni.
ANGLICKÝ KROCAN
A PUSA PRO ŠTĚSTÍ
Zvyky: V předvečer 25. prosince
děti v Anglii na krbovou římsu zavěsí červenou punčochu, dárky do
ní v noci spustí komínem Father
Christmas, který kolem projíždí se
sobím spřežením. Mezi další zvyky
patří líbání pod zavěšeným jmelím,
barevné klobouky a veselé radovánky. Menu: Pečený krocan, biskupský chlebíček a vánoční pudink, do
kterého kuchařka ukryje stříbrnou
minci pro štěstí. Zvláštnost: Traduje se, že v horách přebývá štědrý
vládce Vánoc, jehož jeskyni hlídá 63
trpaslíků. Když vyjde služba na toho
posledního, vykřikne: „Vánoce!“,
ostatní trpaslíci vyběhnou, začnou
kácet jedličky, zdobit je a posílat do
všech domácností.

FRANCIE: KRŮTA – NÁLEŽITÉ
HODOVÁNÍ
Zvyky: Dárky ve Francii nosí Pere
Noël, vousatý muž, který se dnes
čím dál víc podobá Santa Clausovi;
mimo jiné také létá na saních tažených soby a dárky pokládá na krb
nebo ke kamnům. Francouzi slaví
advent a děti užívají adventní kalendáře s okénky, kde se skrývají sladkosti i věty z evangelia. Štědrý večer
je zakončen půlnoční bohoslužbou.
Menu: Jako předkrm ústřice, bílé
klobásy, hlemýždi a rybí polévka,
hlavní chod vánoční krůta (la dinde de Noël) s kaštanovou nádivkou
nebo lanýžovou pastou a jako dezert
vánoční polínko (le buche de Noël),
koláč se smetanou nebo čokoládové
salámy.
Francouzské zvláštnosti: Na Tři
krále maminky dětem upečou velký dort, který ozdobí královskou
korunkou a dovnitř umístí figurku.
Kdo ji při porcování najde, je králem
oslav.
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ŘECKO: OHNĚ A PÍSNĚ
Zvyky: Děti v Řecku chodí o Vánocích od domu k domu a za doprovodu zvonků a bubínků zpívají
oslavné a radostné písně. Dospělí
po dvanácte nocí zapalují ohně na
ochranu před skřítky a místo stromků zdobí miniaturní plachetnice.
Dárky přináší Saint Vassilius (sv. Basilej), ale až v noci na 1. ledna. Ten
den se také koná slavnost Obnova
vod, kdy lidé vyprázdní všechny
džbánky a naplní je svatobasilejskou
vodou. Specialita: Dort se zapečenou zlatou mincí, kdo ji najde, bude
mít štěstí. Zvláštnost: Vánoční oslavy končí 6. ledna, kdy kněz smočí
krucifix v moři a uděluje požehnání.
ITÁLIE: POZDRAV MĚSTU I SVĚTU
Zvyky: Štědrý den je běžný den,
je jen zakončen půlnoční mší (nejznámější je ve Vatikánu v chrámu sv.
Petra), svátky začínají až na Boží hod
obědem, a to po papežově požehnání
Urbi et orbi. Víc než stromky jsou
ale v domácnostech rozšířené jesličky
a v některých rodinách dostávají ten
den ráno děti také dárky. Menu: Tradičně se podává pečené jehně nebo

krocan a jako dezert koláč Panettone. Italské zvláštnosti: 7. ledna létá
na koštěti čarodějnice Befana, která
komínem hází hodným dětem dárky;
zlobivým naděluje uhlí.
ŠPANĚLSKO:
TŘÍKRÁLOVÁ ZÁLEŽITOST
Zvyky: Noche Buena (Štědrý večer) je rodinným svátkem, lidé si domov vyzdobí borovými větvičkami,
svíčkami a jesličkami, chodí na půlnoční mši oslavující kohouta, který
jako první oznámil narození Krista.
Speciality: Tradiční je tříkrálové
cukroví, což jsou kulaté koláčky zdobené ovocem a ořechy, ve kterých jsou
schována malá překvapení. Zvláštnost: Děti dostávají dárky až na Tři
krále (Dia de Reyes), a to od tří králů,
a do školy jdou až po 7. lednu.
DÁNSKO: VELMI UTAJENÉ DÁRKY
Zvyky: Dánové vyrábějí věnec se
čtyřmi svíčkami, které symbolizují

čtyři neděle křesťanského adventu,
ale také čtyři období života – dětství,
mládí, dospělost a stáří. Děti mají
svíčku s kalendářem a až do Vánoc nechávají vždy jeden dílek uhořet. Malí
skřítci Julenisser si dělají legraci z dětí
i z dospělých, ale neubližují. Vánoční
večer se slaví v rodinném kruhu s tradičním jídlem. Než lidé rozbalí dárky,
chytí se za ruce, zpívají koledy a tančí
kolem vánočního stromku. Speciality: Je na výběr husa, kachna, vepřová
pečeně s červeným zelím, teplá šunka,
pepřená treska s ředkvičkou a horká
rýže politá studeným mlékem, pivní
a pšeničný chléb a jako dezert sladký
rýžový nákyp s ukrytou mandlí; kdo
ji najde, dostane mandlový dárek.
Dánské zvláštnosti: Čím větší překvapení nad dárkem, tím větší štěstí
do budoucna, proto se dárky do předání úzkostlivě schovávají.
POLSKO: DVANÁCT CHODŮ,
DVANÁCT MĚSÍCŮ
Zvyky: Štědrý den je dnem přísného půstu, večer se ale podává dvanáct
chodů jako dvanáct měsíců; je prostřeno i pro neočekávanou návštěvu.
Větší oblibě než vánoční stromek se
těší jesličky. Menu: Hustá polévka

(boršč, zelňačka, houbová nebo i rybí)
a štědrovečerní ryba, zejména sleď, jeseter, ale také kapr na různé způsoby.
Na stole nesmějí chybět chléb a svěcené oplatky. Podle oblastí se pak servírují například pierogy (taštičky plněné
zelím a škvarky), makůvky (žemle máčené v oslazeném mléce a dochucované mákem a rozinkami), jáhlová kaše
vařená v mléce politá řepným olejem
nebo zelí s houbami a hrachem.
RAKOUSKO:
STROMEČEK, KOLEDY, RYBA
Zvyky: Velmi rozšířené jsou adventní věnce u vchodů do domů
a adventní kalendáře. Rodiny se
scházejí o Štědrém večeru u společného stolu k slavnostní večeři, po ní
zapálí svíčky na stromečku, zpívají
koledy a rozdávají si dárky, které
přináší Ježíšek. Menu: Hlavním chodem je kapr s bramborovým salátem
nebo jiná ryba v různých úpravách,
ale také vídeňský řízek, případně
pečená husa či krůta. Nesmí chybět

různé cukroví včetně vanilkových rohlíčků, vánočka ani štrúdl.
NĚMECKO:
PEČENÁ HUSA, MÁSLOVÁ ŠTÓLA
Zvyky: Od 1. prosince nesmí chybět adventní kalendář se čtyřiadvaceti očíslovanými dárečky, adventní
věnce a cukroví, od Štědrého dne pak
ozdobený vánoční stromeček a jesličky. Na severu Německa rozdává dárky Weihnachtsmann, který má rezaté
vlasy i fousy a cestuje na divokém větru, a na jihu je to spíš Ježíšek podobný tomu našemu. Menu: Tradiční
jídlo se liší podle částí země − někde
mají pečenou husu, sladké kompoty
a zavařeniny, na severu připravují
pečené klobásky se zelím a v Bavorsku například rybu s bramborovým
salátem. Nikde ale nechybí vánoční
máslová štóla s rozinkami, mandlemi
a kandovaným ovocem.
BELGIE: BOTY PRO MIKULÁŠE
Zvyky: Vánoční stromeček, rodina
pohromadě a rozjímání. Sinterklaas
(sv. Mikuláš) se svým pomocníkem
Zwarten Pietem (Černým Petrem)
jezdí 5. prosince večer od domu

k domu a rozdává dárky do připravených zimních bot. Děti mu na oplátku chystají oves a cukr pro jeho koně.
NIZOZEMSKO: LOĎ PLNÁ DÁRKŮ
Zvyky: Sinterklaas (sv. Mikuláš)
připlouvá tři dny před svými narozeninami s lodí plnou dárků a 5. prosince spolu s Zwarten Pietem (Černým Petrem) rozdává dětem dárky.
Potom teprve mohou Holanďané
zdobit stromky. O Štědrém večeru
chodí lidé do kostela a 25. a 26. prosince se scházejí se svými přáteli ke
společnému jídlu a dávají si dárky.
Zvláštnost: Ve východní části země
se během adventu udržuje tradice
troubení na ručně vyrobené rohy,
které zvěstují příchod Ježíška.
Článek jsem vybral z počítačového
zdroje a částečně zkrátil.
Hezké Vánoce a šťastný nový rok
2019 přeje všem Rudnickým
Stanislav Wajsar
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RUDNIČTÍ BĚŽCI

24. JILEMNICKÝ KROS
Hlavní závodní sezona skončila, tak proč si trochu neokořenit
podzim? Ne vše musí být pouhým
drilem a občas je nutné vystoupit
ze zajetých kolejí a zkusit i „něco
kratšího“. A proč ne zrovna kros,
když podzimní termínovka je jimi
doslova nabitá? Jeden je doslova za
kopcem. 24. jilemnický kros na 5
nebo 10 kilometrů. Tento závod
se koná v nově zrekonstruovaném
skiareálu Hraběnka. Nový asfalt,
střelnice, skvělé zázemí, které ještě
voní novotou. Na tento tradiční
závod mě upozornil Jirka Stuchlík.
Hned jej sdílím na Rudnické běžce
a podle ohlasů na startu nebudeme
stát jen sami dva. Spolu s námi je
tu Sylva Kavánová, Míla Sahánková a Klára Pecoldová. Počasí nám
přeje a avizovaný déšť se mění na
slunečno.

Startovní pole je doslova nabité
sportovci – lyžaři všech věkových
kategorií. Jejich zimní sezona se
blíží a poslední rychlé kilometry
se jim budou hodit. Tady se poběží naplno a každé umístění bude
tvrdě vybojováno. A že to nebylo
lehké. Náročná trať se vlní lesní
cestou necestou do všech směrů.
Celkové převýšení sice není nijak
výrazné, ale prudkost výběhů to
plně vynahradí.
Do cílové rovinky je to krátký
seběh. Tady už na mě čeká Jirka
a protínám cílovou čáru desetikilometrové trati v čase 44:09. Jirka
dává svou pětikilometrovou trať za
hezkých 28:30.
A naše běžkyně? Sylva s Mílou
dávají desítku za 1:07 a Klára 1:11.
Rudolf Procházka

BĚŽECKÉ TRASY
V loňském roce se údržba rudnických běžeckých stop zkrátila jen na 14 dní,
protože Krakonoš se sněhem pod horami šetřil. Pokud se letos Krakonoš rozhodne nám nadělit více sněhu, jsme zase připraveni udržovat naše běžecké
stopy, které se budou napojovat na stopy Hostinného a Mladých Buků. Informace o údržbě a stavu běžeckých stop bude vždy aktuální na www.rudnik.
cz. Těším se, až se budeme potkávat ve stopě. Skol!
Jirka Stuchlík

NOHEJBALOVÝ RUDNÍK SE STÁLE DRŽÍ
Na podzim skončila další sezona Krkonošské nohejbalové
soutěže. Hráči TJ Rudník v ní
opět prokázali, že patří na čelné
příčky soutěže. A ani tým Míchaček nijak nezklamal.
Před třemi lety skončili v těžké konkurenci třetí, předloni už
soutěž vyhráli a loni byli druzí.
Postavení spolufavoritů bylo jistě
nezáviděníhodné a výsledek spolu
s tím, jak je výkonnost jednotlivých
týmů proměnlivá, značně nejistý.
Kdysi nedostižní soupeři ze Dvora
Králové a Vrchlabí značně polevili,
do popředí se naopak dostal tým
z Bílé Třemešné a pořádně potrápit
dokázali i hráči z Nové Paky.
Co se týče hráčů Bílé Třemešné, lze podotknout, že tým tvoří
někdejší účastníci krajské soutěže
a 2. ligy, takovou „výmluvu“ ale
rudnický kapitán Tonda Mach od-

mítá s tím, že v „jeho“ kádru jsou
rovněž dva bývalí hráči z kraje (Jiří
Minařík, Roman Pech). Kde naopak chválou nešetří, jsou, jak sám
říká, „šikovní kluci z Nové Paky“.
Výsledky jednotlivých zápasů jeho
slova potvrzují: s nabitým kádrem
Bílé Třemešné Rudník v obou
vzájemných zápasech remizoval,
zatímco Novopačtí ho překvapivě
připravili o dva body.
Zanedbatelné není ani umístění
druhého rudnického týmu, Míchaček Rudník. Na první pohled
se sice může zdát, že předposlední
místo není důvod k oslavám, přesto vyjděme z objektivního hodnocení: na prvních pěti místech se
usadily čtyři týmy, které v posledních letech soutěž vyhrály, a navíc
překvapení z Nové Paky. Pak už
následují Míchačky. Přejme jim
tedy, aby se překvapením příští sezony stali právě hráči tohoto týmu.

KRKONOŠSKÁ
NOHEJBALOVÁ SOUTĚŽ 2018
1. Bílá Třemešná

HRÁČI TJ RUDNÍK
Antonín Mach, Michal
Jindřišek, Milan Havlíček,
Olina Svobodová, Jiří Minařík,
Roman Pech, Petr Zumr

2. TJ Rudník
3. Nová Paka
4. Vrchlabí
5. Dvůr Králové
6. Míchačky Rudník
7. Suchovršice

HRÁČI A HŘIŠTĚ
Jedna věc kapitána TJ Rudník
trápí, a to je mizivá účast skutečně
rudnických hráčů. „Proč nehraje nikdo z Rudníku? Vždyť je to
ostuda,“ ptá se a zároveň smutně
konstatuje. Za TJ Rudník totiž
opravdu pravidelně nastupuje jen
Tonda, občas se připojí Michal
Jindřišek nebo Milan Havlíček,
a zbytek tvoří hráči z Mladých
Buků a Dolního Dvora. V příkrém rozporu s tím je existence
nového hřiště u obecního úřadu,
které je sice hojně využíváno veřejností, ale hráči za tým nenastupují.
Tým přesto vedení obce za výstavbu areálu děkuje a dodává, jak je
vždy potěší, když si sportoviště chválí i soupeři. Kapitán proto
zve všechny zájemce o tento jediný ryze český kolektivní sport, aby
zavítali v jarní sezoně příštího roku
mezi ně a zapojili se do hry. Třeba
se mezi nimi najdou budoucí opory týmu.
Pavel Voňka
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ROK POTÉ
Před rokem jsem souhlasil se vstupem do
sportovní
činnosti
z druhé strany jako předseda
fotbalového oddílu a pak vzápětí i celé TJ Rudník. Chtěl bych
v krátkosti shrnout uplynulé
období.
Největší škála problémů se samozřejmě týká nejpočetnějšího oddílu,
a to je fotbal. Zkraje roku jsme řešili
úbytek hráčů ve všech kategoriích.
Málo dětí ve starší přípravce, žáky
jsme museli zrušit úplně, dorost byl
pro malý počet hráčů na odhlášení
ze soutěže také, mužstvo dospělých
spadlo do okresní soutěže, takže to
vypadalo, že fotbal s dlouholetou
tradicí v Rudníku spěje do úplného
konce.
Rozhodli jsme se, že se nechceme zařadit ke spoustě obcí v České
republice, kde mládežnický, ale i seniorský fotbal úplně skončily. Rozjely jsme několik projektů, které by
mohly přitáhnout děti, ale samozřejmě i rodiče do fotbalového areálu.
Ve spolupráci se školou jsme zorganizovali nábor dětí přímo na hřišti.
Oslovili jsme okolní obce, kde už
fotbalové oddíly v těchto kategoriích nemají. Rozšířily jsme kádr „A“
mužstva o další mladé hráče a přivedli konečně nehrajícího trenéra.

Spolupráce pracovníků obce,
sponzorů a hlavně dobrovolníků
nám pomohla stabilizovat stav natolik, že v tuto chvíli máme v přípravce pod vedením Petrů Zákravského
a Baloga přes patnáct dětí a hlásí se
další. S dalšími nábory a víkendovými tábory pro děti chceme rozhodně pokračovat. Jestli udržíme tento
trend, na příští sezonu přihlásíme
o jedno mládežnické mužstvo víc,
a to by byl velký úspěch.
Co se týče dorostu, pod vedením bratrů Cermanových máme
dvacetičlenný kádr, který je po
podzimu v krajské soutěži na pěkném čtvrtém místě a má velký
potenciál. „A“ mužstvo se příchodem Romana Beneckého a Tomáše Zemana stabilizovalo a kromě
silného Baníku Žacléř před námi
v tabulce není nikdo.
Mám pocit, že za pomoci funkcionářů a dobrovolníků, kteří v letošním roce odpracovali několik
tisíc hodin v různých odvětvích na
záchraně rudnického fotbalu, svitla velká naděje na úspěch a patří
jim velký dík. A bez lidiček, kteří
se nám starají o kiosek a klubovnu
na hřišti, by to také nešlo.
Půlsezona je sice u konce, ale
my v žádném případě nestagnujeme. Dolaďuje se projekt výstavby
workoutového hřiště, které bude

samozřejmě přístupné veřejnosti,
dále je ve spolupráci s obcí v běhu
projekt „zastřešení na hřišti“, kde
chceme vybudovat
potřebné zázemí
pro sportovce, ale
hlavně pro rodiče i veřejnost, aby
přestalo být překážkou nepříznivé
počasí.
TJ Rudník není jenom fotbal,
ale i další sporty. Nohejbal, volejbal, stolní tenis, florbal nebo
lyžařský oddíl u nás v obci působí dlouhá léta. Úbytek aktivních
sportovců se samozřejmě projevuje
i v těchto sportech. Plán je zaměřit se ve spolupráci s obcí i na tyto
oddíly a postupně řešit všechny
problémy a maximálně zlepšovat
podmínky všech sportů. V tuto
chvíli řešíme problémy hlavně
kolem nového antukového hřiště.
V letošním roce vznikly dva nové
oddíly. Oddíl šipkařů pod vedením
Romana Tichého a tenisový oddíl,
jehož předsedou je Roman Kaucký.
Cílem je pozvednout sport jako
takový v tom našem krásném údolí, přilákat do sportovišť co nejvíce
aktivních, ale samozřejmě i pasivních sportovců, fanoušků a dobrovolníků. Jestliže máte chuť do spor-

tu nebo se jen chcete podílet na
trenérských činnostech, máte chuť
přiložit pomocnou ruku k zvelebení areálů a hřišť, budeme moc rádi,
když přijdete. Všichni jsou zváni.
Chtěl bych za všechny členy
TJ Rudník poděkovat sponzorům
a partnerům, bez kterých by rozvoj
sportu a sportovišť byl absolutně
nemyslitelný. Hlavní partnerem je
pro nás obec Rudník, se kterou konečně nacházíme společnou cestu.
Naším hlavním sponzorem je společnost Akwel-Automotive, sídlící
v Rudníku, Dražické závody – člen
skupiny NIBE a pivovar Trutnov.
Na závěr bych chtěl vyzvednout
dlouholetou práci a pomoc našeho
kamaráda Václava Chadraby, který byl součástí fotbalového oddílu
a velkým přínosem v propagaci
naší organizace.
Vašku, moc ti za všechno děkujeme. Zůstaneš v našich srdcích!
Jan Štemberka
předseda TJ Rudník

NOVÁ SEZONA SK OKAMI TEAM
S novou sezonou přišly i nové
výzvy a my se v září účastnili závodů v Plzni, kde nás reprezentovali
David a Jakub Hamplovi, Kryštof
Pomahač a Lukáš Port. Zde se závodilo pouze v kumite. Tentokrát měli
úspěch Jakub a Kryštof. Jakub získal
po vyčerpávajících čtyřech zápasech
zasloužené druhé místo. Kryštof
v těsném zápase o první místo ve
finále prohrál a získal místo druhé.
David s Lukášem měli ve svých kategoriích větší a těžší soupeře, protože organizace Shinkyokushinkai
dělí kategorie 12–13 let do 50 kg
a nad 50 kg. Často se potom stává,
že proti sobě stojí například třicetikiloví a padesátikiloví kluci, jako byl
případ našich bojovníků. Kluci ale
neztrácejí bojového ducha a v prosinci se zúčastní Pražského poháru,
který pořádá organizace Kyokushin.
V listopadu jsme opět pořádali
Bushido kemp v Janských Lázních.
Sešli jsme se zde v hojném počtu
s pražským Oyama’s týmem a společně jsme odtrénovali sedm tréninkových jednotek včetně nočního
tréninku. Kemp uzavíralo páskování, kde si nováčci mohli odpracovat
zkoušky na 10 a 9 Kyu.
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Prvního prosince jsme se účastnili tradičního vánočního tréninku
v gymu „Uličník“. Dne 8. prosince nás čeká výše zmíněný Pražský
pohár a 19. prosince se bude konat
tradiční vánoční trénink Okami
Teamu v ZŠ Rudník, který budeposledním tréninkem v letošním
roce a zároveň oslavou čtvrtého
výročí klubu. (Vše výše zmíněné se
uskutečnilo až po uzávěrce tohoto
vydání – pozn. red.)

S příchodem nového roku nás
bude čekat opět spousta závodů,
centrální kempy na Šumavě, klubové kempy v Janských Lázních
a spousta dalších akcí, jako jsou
např. vzdělávací semináře. S našimi zážitky se s vámi rádi opět
podělíme v dalším čísle Rudnických novin.
Za celý Okami Team vám přejeme klidné a šťastné prožití vánočních svátku a hodně štěstí v novém
roce 2019.
Miroslav a Jana Chudovi
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě
souhlasu jmenovaných osob, popř.
zákonných zástupců.
NAROZENÍ:
Miroslav Chuda, Petr Mrázek,
Anna Peštová, Antonie Kročková
Vítáme tě na svět!
ÚMRTÍ:
Josef Sogel, Jaroslava Fiedlerová, Václav Chadraba, Miroslav Lukášek st.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Marie Tranová a Richard Honsa.
Šťastným novomanželům srdečně
gratulujeme!
Jana Janovská, matrika
Dne 26. října 2018 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků.
Zleva: Michal Soukup, Aneta Víšková, Michael Blažej, Emma Sekerková,
Jonáš Zástava, Ester Háková, Jonatán Kaplan...

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH,
ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
31. 12. 2018

Silvestr u Křížku

19. 1. 2019

Hasičský ples SDH Arnultovice

31. 1. 2019

Přednáška U Hrocha: Honza „Tráva“ Trávníček
– Czech Expedition 2018 (Manaslu 8156 m)

13. 1. 2019
(nebo 27. 1.)

Seriál „Orion Shiva KTM Cupu 2019“ – SMX Racing team Rudník
(motoskijöring)

9. 2. 2019

Dětský karneval SDH Arnultovice

9. 2. 2019

večerní Karneval pro dospělé SDH Arnultovice

16. 2. 2019

Myslivecký ples MS Rudník Janovice

24. 2. 2019

Masopustní tvoření masek pro děti i dospělé v DPS
z. s. Domov – pro náš Rudník

28. 2. 2019

Legionář A. M. Číla – účastník sibiřské anabáze (přednáška
Ivany Čílové) z. s. Domov – pro náš Rudník

2. 3. 2019

Masopust obec Rudník

9. 3. 2019

Bleší trh sál KD SDH Arnultovice

16. 3. 2019
březen 2019
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Josefská zábava obec Rudník

... a zleva: Krisztina Kadétová, Leontýna Hátlová, Elena Hátlová.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

VELKÁ ZTRÁTA
V úterý 4. prosince nás v redakci zastihla velmi smutná
zpráva. Po dlouhé nemoci opustil (nejen) naše řady náš
dlouholetý kolega Václav Chadraba. Působil nejen jako
platný člen týmu Rudnických novin, ale zajímal se i o dění
v obci a v neposlední řadě o rudnický fotbal.
Václave, děkujeme za všechno. Budeš nám chybět!
redakce

Poslední mazání TJ-SKI Rudník
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