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RADNICE

SLOVO STAROSTY

V

ážení přátelé, dostává se k vám
další vydání Rudnických novin,
tentokrát vánoční. Máme tu
prosinec, což znamená, že rok 2019
je definitivně na odchodu. Logicky
se tedy nabízí jeho bilancování. Jaký
tedy byl z pohledu chodu obce? Jak
jistě všichni víme, poslední rok i ten
předchozí se většina prací na obci točila okolo stavby kanalizace. V této chvíli můžeme říci, že je stavba
jako taková u konce. Jinými slovy firma BAK – GEOSAN dokončila dílo dle smlouvy a dostala za to zaplaceno. Tím ovšem projekt nekončí. V příštím roce
začne po kolaudaci stavby maraton s napojováním
objektů po trase kanalizace. S obecními objekty počítáme ihned, jakmile to počasí dovolí, někdy během
jara 2020. Soukromé objekty by se měly postupně
přidávat také. Tady naši pracovníci majetkového odboru budou k dispozici a ochotně vám s realizací poradí. Od září do začátku prosince probíhala rozsáhlá
kontrola projektu od zástupců ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí
ČR. Kontrola se týkala všeho, co se stavbou kanalizace souvisí. Samotné provádění prací, výběrová řízení,
včasné financování, technické dozory, bezpečnost
práce, dodržování dotačních a rozpočtových pravidel
apod. Začátkem prosince nám na OÚ dorazila závěrečná zpráva o kontrole, která konstatuje, že vše je
v pořádku a zcela v souladu se zákonem a pravidly
fondu. Za tento stav vděčíme precizní práci a nasazení zaměstnanců úřadu, kteří mají projekt kanalizace
na starosti, ať již v terénu, nebo nad stohy papírů
v kanceláři. Za to jim patří můj obdiv a poděkování.
S kanalizací souvisejí i opravy místních komunikací. V Terezíně se konečně obyvatelé dočkali nových
a dlouho slibovaných asfaltových cest. V Arnultovicích se stávající asfaltové cesty opravily a některé dříve štěrkové se rovněž zabalily do nového asfaltového
povrchu. Bohužel se nedostalo na všechny. Některé
méně významné cesty se opravily „pouze“ štěrkem.
Rádi bychom měli všechny naše komunikace v asfaltu, ale na to je bohužel náš rozpočet krátký. Dobré
bude, když každý rok přibude nějaký ten metr nové
komunikace postupně. Intenzivně připravujeme
projekt chodníků v obci. Projektant pracuje na projektové dokumentaci v úseku od pošty až ke škole.
Před realizací je úsek od silnice ke škole. Tady se podařilo dojít ke shodě s majiteli okolních pozemků
a po získání stavebního povolení se začne realizovat.
Předpoklad je, že by se mohl chodník postavit během letních prázdnin. Co se týká úseku od pošty pod
školu, tam je výhled realizace v roce 2021. Další úsek,
na kterém se „papírově“ pracuje, je od pošty pod
Justici. To, jak je naše obec tranzitní a frekventovaná
a že nám tu zoufale chybí chodníky, si vedení obce
uvědomuje a řeší již několik let. Bohužel se jedná
o velice složité řešení, zejména díky umístění silnice,
kde je na jedné straně buď potok, nebo stavba. Projektant se i s těmito problémy více či méně úspěšně
pere a snad se jednou chodníků dočkáme. V plánu na
příští rok máme i pořízení dětského hřiště v Lázních
Fořt a revitalizaci kolonády. Na příští rok v rozpočtu
počítáme tak jako každý rok s pořádáním obecních
kulturních i sportovních akcí, na které jste zvyklí
chodit. Obec toho v příštím roce plánuje samozřejmě mnohem více, ale o tom se jako vždy včas dozvíte.
Přátelé, kamarádi, všem vám ze srdce přeji příjemné
prožití Vánoc a v roce 2020 jen zdraví, štěstí a pohodu.
Aleš Maloch, starosta

2

Zimní údržba
komunikací 2019–2020
Přestože v den vzniku článku
probíhá poslední listopadový
týden, stejně jako v loňském
roce se sněhová nadílka prozatím odsouvá na neurčito.
Jednou už o sobě zima dala vědět, bylo to však jen mírné oznámení nastupujícího zimního období,
kdy sníh nevydržel ani do druhého
dne. Tento malý příděl vloček s sebou nepřinesl žádné komplikace ve
schůdnosti a sjízdnosti…
Nyní připomenutí ohledně zimní
údržby v naší obci, v níž oproti minulému období došlo pouze k menším změnám. Pro následující zimní
období nemohla z organizačních
důvodů s naším úřadem uzavřít
novou smlouvu Farma Rudník s.r.o.,
které bych chtěl touto cestou moc
poděkovat za dosavadní spolupráci,
kterou pro nás v tomto směru po
mnoho let vykonávala na výbornou.
Její lokality a úseky komunikací
přebírá pan Jaromír Korda z Janovic. Zde tedy aktualizace jednotlivých úseků:
1) Arnultovice, Bělidlo směr k poště – p. Jan Müksch
2) Lázně Fořt, Terezín, ZŠ + točna –
p. Roman Kuhn-Gaber
3) pošta a směr Leopoldov, Javorník + směr pivovar a Janovice –
p. Jaromír Korda
4) pivovar směr Bolkov – p. Lukáš
Benda

Provozní doba
obecního úřadu v Rudníku
v závěru roku 2019
pondělí 23. 12.
zavřeno
24. 12. – 26. 12.
vánoční svátky, zavřeno
pátek 27. 12.
zavřeno
pondělí 30. 12.
otevřeno 8.00–15.00
(pouze podatelna a pokladna)
úterý 31. 12.
zavřeno
středa 1. 1. 2020
Nový rok, zavřeno
od 2. 1. 2020
běžná provozní doba
Krásné vánoce a úspěšný rok
2020 vám přejí vaši úředníci.

S ohledem na její frekventovanost
a důležitost je opět nasmlouvána
údržba naší komunikace od křižovatky na Bělidle směr Akwel (dříve
Avon Automotive) u ÚS KHK – pobočka Vrchlabí. Věřím, že tato spolupráce bude dobře fungovat i letos,
zároveň však bude stát finanční prostředky z našeho rozpočtu.
Dále se budu opakovat k problematické komunikaci ke škole, a to
prosbou o respektování dopravních značek – přednost vozidla jedoucího nahoru před tím nahoře,
sjíždějícím ve směru dolů. Pokud
se toto dopravní značení ignoruje, kombinace sněhové pokrývky
a dětí jdoucích od autobusu vyvolává nebezpečné situace… Naši společnou snahu, aby byla cesta včas
vyhrnutá a posypaná, však ještě
ubíjí stav pneumatik na některých
vozidlech a také trošku řidičské
zkušenosti některých z nás. Děkuji
všem, kteří si vezmou předchozí
řádky k srdci.
Na závěr bych opět rád všem popřál nadílku sněhu tak akorát, aby
nám toto zimní období přineslo jen
radost a co nejméně starostí. Pokud
někdo z vás občanů bude potřebovat řešit nějaký problém se zimní
údržbou, zde je prosím přímo na mě
kontakt: 607 621 755 a pokusili bychom se následně problém vyřešit.
Lukáš Skalský, technik MO

Půjčovní doba knihovny
v době vánočních svátků
18. 12. 2019 – 29. 12. 2019
zavřeno
pondělí 30. 12. 2019
9.00–11.30
31. 12. 2019 – 1. 1. 2020
zavřeno
čtvrtek 2. 1. 2020
13.00–18.30
pátek 3. 1. 2020
13.00–15.00
Nová půjčovní doba knihovny
v Rudníku od 1. 1. 2020
PO............................... 9.00–11.30
ÚT.............................13.00–15.00
ST....................................... zavřeno
ČT.............................13.00–18.30
PÁ..............................13.00–15.00
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Kanalizace Rudník
– zdaleka nekončíme
Stavba kanalizace je ukončena na
I. i II. etapě.
Na úseku I. etapy (Arnultovice) byly
hlavní stoky vybudovány v rozsahu
dle projektové dokumentace v délce
3529 m. Veřejné části kanalizačních
přípojek k jednotlivým nemovitostem
mají celkovou délku 770 m. Místní
komunikace byly opraveny, asfaltové
povrchy provedeny ve větším rozsahu,
než předpokládala projektová dokumentace.
Rovněž na úseku II. etapy jsou hotovy všechny kanalizační sběrače v celkové délce 5750 m a veřejné části kanalizačních přípojek k nemovitostem
o celkové délce 1600 m. Místní komunikace v Terezíně a za starou školou
byly opraveny položením jednovrstvého asfaltobetonového koberce.
Čerpací stanice na obou etapách
(celkem 6 ks) jsou připraveny k zahájení provozu po kolaudaci celé stavby.
Přejímka dokončené stavby od zhotovitele proběhla v pondělí 9. 12. 2019
za účasti technického dozoru stavby.

Poté bude se všemi potřebnými dokumenty požádáno o kolaudační řízení I.
a II. etapy vybudované kanalizace. Jakmile kolaudační rozhodnutí nabude
právní moci, bude možno jednotlivé
nemovitosti připojit na novou kanalizaci vybudováním soukromých částí kanalizačních přípojek a případně
zrušit stávající jímky a septiky. Termín
možného napojování bude obyvatelům sdělen obecním úřadem.
Pokud budou potřebovat majitelé
nemovitostí zprostředkovat kontakt
na firmy provádějící kanalizační přípojky strojně nebo ručně, mohou se
obrátit na majetkový odbor obecního
úřadu.
V zimním období obecní úřad na
základě vypsaného výběrového řízení
vybere zhotovitele na přepojení obecních objektů na novou kanalizaci:
dům č. p. 5 a 306, č. p. 340, č. p. 406,
č. p. 418, č. p. 32, č. p. 75, č. p. 51 (OÚ),
č. p. 56 (pošta) a ZŠ + MŠ. Dále potom
likvidaci centrálního septiku pro Terezín a ČOV u DPS.
František Čejka

Regulace zábavní pyrotechniky
Jistě se shodneme, že krajina, ve které Rudník leží, je nádherná. Lesy, louky,
divoká zvěř. Pastviny s koňmi, ovcemi
a skotem. Do území naší obce zasahuje ochranné pásmo Krkonošského národního parku a chráněná ptačí oblast
Natura 2000. V obci máme evropsky
významnou lokalitu Luční potok. Žijeme v prostředí, které nám jiní mohou
závidět. Nepatříme k těm, co si kupují
v supermarketech smrkové šišky, přírodní 4 ks za 120 Kč. Každodenní život Rudničáků je spjat s přírodou a je
jí ovlivňován. Jsme součástí této krásné části naší republiky. Jsme součástí
ekosystému, který činí naše rudnické
životní prostředí tak krásným místem
pro život. Snahou nás všech, či spíše
povinností nás všech je o toto životní
prostředí pečovat a nepoškozovat ho.
Dalším aspektem je vliv zábavní pyrotechniky zejména na malé děti a seniory. Pokud se rodina nemůže připravit
a zábavní pyrotechnika je odpálena
nečekaně (třeba v červenci), bývá často spouštěčem epileptických a astmatických záchvatů a dalších zásadních
zdravotních problémů. S vědomím
tohoto přistoupilo Zastupitelstvo obce
Rudník k regulaci používání zábavní
pyrotechniky jako jedné z činností poškozujících životní prostředí a ohrožujících zdraví a životy lidí i zvířat a která
je způsobilá narušit veřejný pořádek.
Vyhláškou číslo 2/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky,
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schválené zastupitelstvem obce dne
20. 11. 2019, je ode dne účinnosti této
vyhlášky, tj. od 14. 12. 2019, zakázáno používat zábavní pyrotechniku na
všech veřejných prostranstvích v obci
a dále na všech místech v obci, pokud
hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné
prostranství. Zákaz neplatí 31. prosince v době od 16 hodin do 24 hodin a 1. ledna v době od 0 hodin do 3
hodin a v době konání tradiční akce
Rozsvěcení vánočního stromu, a to
v době od 17 hodin do 19 hodin. Z tohoto zákazu může Rada obce Rudník
udělit výjimku na základě žádosti.
Věřím, že toto omezení přijmete
a budete jej respektovat. Je třeba si uvědomit, že negativní dopad na životní
prostředí není jen hluk, ale i rakovinotvorné látky znečišťující ovzduší a těžké
kovy v prostředí. Je to osobním postojem každého z nás. Většina z vás se bude
snažit pomoci zraněné volavce, sově,
psovi či jinému tvorovi a vědomě by jim
nikdy neublížila. A přitom to mohla být
právě vaše petarda, která byla příčinou
jejich zranění ve stresu.
Prosím zvažte použití zábavní pyrotechniky i v době, kdy zákaz neplatí.
Při rozsvěcení vánočního stromu
jsme použili ohňostroj se sníženou
hlučností a pro příští roky budeme
hledat další alternativy.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ

Nové obecně závazné
předpisy obce Rudník
1 Nařízení obce č. 1/2019, o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na
území obce
Tímto nařízením se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Rudník. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží
nebo poskytování služeb provozované bez
pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých
bytů, domů, budov apod. bez předchozí objednávky a pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb na
veřejném prostranství.
2 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o regulaci používání zábavní pyrotechniky
Stanovuje se zákaz používání zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích
v obci a dále na všech místech v obci, pokud
hluk v intenzitě způsobilé narušit veřejný
pořádek přesáhne na veřejné prostranství.
Zákaz neplatí 31. prosince v době od 16 hodin do 24 hodin a 1. ledna v době od 0 hodin
do 3 hodin. Výjimku ze zákazu může udělit
na základě žádosti rada obce.
3 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Rudník
V tomto případě nedochází k žádným změnám oproti zavedenému systému, pouze je
do vyhlášky doplněn sběr jedlých olejů, který už u nás v obci je zaveden.
4 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Vyhláška řeší zejména změnu názvosloví.
Nově je stanovena 60denní lhůta pro nahlášení změn pro osvobození a úlevy při stanovení poplatku.
5 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019,
o místních poplatku ze psů
Poplatek za psa – stále platí ohlašovací povinnost psa staršího 3 měsíců, a to do 15
dní. Sazba v rodinném domě a bytovém
domě zůstala stejná. Novinkou je, že poplatníkům starším 65 let bude automaticky
účtována snížená výše poplatku.
6 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019,
o místním poplatku z ubytování
Změnou zákona se ruší poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Vzniká nový poplatek z pobytu,
o jehož výši rozhodlo zastupitelstvo obce po
uzávěrce tohoto vydání Rudnických novin.
Poplatek se týká pouze úplatného pobytu.

3

RADNICE

KRONIKA

MAS Krkonoše
na workshopu
v Havlovicích

Proměny Lázní Fořt

V listopadu se pod záštitou Celostátní sítě pro
venkov, Státního zemědělského intervenčního fondu
a Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory konal
workshop s názvem Podpůrné aktivity pro rozvoj venkova – Současný stav a vývoj implementace SCLLD. V rámci
bloku zaměřeného na soutěž Vesnice roku vystoupili zástupci úspěšných obcí
roku 2019 – Zdeněk Drašnar,
starosta vítězné obce Královéhradeckého kraje Nový
Hrádek, a Kateřina Fejglová, zástupce MAS Krkonoše
za obec Rudník, kteří svojí
prezentací motivovali zúčastněné starosty, zástupce
místních akčních skupin
a veřejnost k aktivní účasti
v soutěži v příštím roce.
Místní akční skupina Krkonoše pomáhá rozvoji venkova
na území Krkonoš formou
dotačních titulů, které průběžně vypisuje. K poslednímu listopadu uzavřela 3 výzvy z operačního programu
Zaměstnanost, kde celkem
přijala 7 žádostí o podporu,
z toho 2 projekty vzešly právě
z Rudníku. Rudnickými žadateli jsou zapsaný spolek Divilidi, který žádá o podporu
na realizaci příměstských táborů, a obec Rudník. Projekt
obce je zaměřen na zaměstnanost v obci. Žadatelům
přejeme hodně úspěchů při
administrativní kontrole žádosti. Víme, že cesta k získání

Na tomto místě se v souvislosti s chystanými parkovými
úpravami zaměříme na jejich
vnější proměny prostřednictvím současných a dobových
fotografií. Pocházejí z přelomu
19. a 20. století, kdy Lázně Fořt
vlastnil (od r. 1886) místní továrník Franz Kluge. V té době
už byly známým letoviskem
zásluhou předchozího majitele rytíře Karla Bergera z Bergenthalu, který dal lázním po
roce 1880 současnou podobu
výstavbou nových budov ve
švýcarském stylu (viz plánek).
Ty obklopily kapli, postavenou
roku 1754 pro přibývající návštěvy poutníků, a nahradily
původní, zřejmě jen prosté
lázeňské zařízení. Úplně na
počátku byla v lesnatém údo-

dotace je ještě dlouhá, přesto
oceňujeme, že se neváhali do
výzvy přihlásit.
Tímto bychom vás, občany obce, chtěli vyzvat
k předkládání projektových
záměrů, které se týkají jak
rozvoje obce jako takové, tak
i vašich podnikatelských aktivit. V příštím roce začneme
zpracovávat strategii rozvoje
území a potřebujeme znát
vaše potřeby, abychom mohli
co nejlépe nastavit další dotační období. Prioritně sbíráme podněty k projektům
v oblasti veřejně přístupných
pěších a lyžařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území
lesa, dále projekty směřující
k úpravě veřejných prostranství včetně herních prvků,
které jsou ve vlastnictví obce.
Pokud máte nějaký nápad,
jak v tomto směru vylepšit
obecní prostranství, určitě
si ho nenechávejte pro sebe
a přijďte nám ho říct, a to zejména pokud by se projekt týkal místních částí. Své nápady můžete zasílat na e-mail:
fejglova@maskrkonose.cz.
A na závěr děkujeme obci
Rudník za velkou podporu
činnosti MAS Krkonoše, které se nám v roce 2019 dostalo, a přejeme všem krásné
Vánoce.
Zdeněk Hefka

Lázně Fořt jsou nejen
v rámci naší obce výjimečným místem s tak zajímavou historií, že by vydala
na celou knihu.

lí jen studánka, o jejíchž léčivých účincích se po zázračném
uzdravení slepé dívky začaly
šířit legendy...
Velmi cenným zdrojem informací o podobě a fungování
lázní z doby kolem roku 1900 je
podrobný průvodce sepsaný pro
Správu lázní Wilhelmem Patschovským – plodným to propagátorem hor ze slezské strany
Krkonoš. Čerpáme z něj i my při
popisu níže vedených fotografií.
1 Lázně v době své největší
slávy poskytovaly ubytování
v šesti objektech. Během sezony od května do září je ročně
navštěvovalo na 300 hostů.
Přijížděli nejčastěji vlakem do
Hostinného a odtud byli kočáry dopravováni do lázní.
2 Plán z průvodce „Forstbad
bei Arnau im Riesengebirge“
W. Patschovského. Za povšimnutí stojí nejen parkové úpravy, ale i síť promenádních cest

1

2

Zleva: Miroslava Stárková, Jan Balcar, Zdeněk Drašnar,
Kateřina Fejglová

4
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v okolních lesích s vyznačením odpočinkových míst (lavičky).
3 Vila Marie (Marienvilla) je nejmladší z lázeňských budov, vystavěná
v letech 1889–1890 F. Klugem v goticko-romantickém stylu s dvěma věžemi
v průčelí, zdobenými korouhvemi na
špicích střech. Disponovala 27 elegantně a komfortně vybavenými pokoji, které díky poloze vily na návrší poskytovaly výhled do širokého okolí.

Léčebný dům (Kurhaus) byl společenským centrem lázní. V horním patře
byl umístěn sál a restaurace s jídelnou,
k níž přiléhal menší hudební pokoj s pianem. Výše po schodech se nacházela
čítárna. Na jižní straně navazovala na
dům 60 kroků dlouhá dřevěná kolonáda. Západní stěnu měla prosklenou, jižní
a východní byla otevřená, opatřená jen
zábradlím. Na jižním konci kolonády stál
ve stínu lip „Obchod U Pramene“, který nabízel luxusní předměty, předměty
denní potřeby a suvenýry. Pod obchodem
se nacházel bazén s léčivým pramenem,
který byl pod zemí sveden do Lázeňského domu. K čepování pramene sloužila
pumpa na severní straně obchodu. (Část
střechy z kolonády je dodnes zachována
na domě v sousedství Vily Marie.)
4

5 Lesní zámeček (Waldschlösschen)
sloužil k ubytování lázeňských hostů ve
14 pokojích. Jeho „poznávacím znamením“ je nárožní věž korunovaná sochou
rytíře v brnění, s kopím v pravé a mečem
v levé ruce. V průčelí středového rizalitu
byly umístěny hodiny s bicím strojem.

3

4

5

6

6 Fořtovna (Forsthaus) nabízela vedle
ubytování ve 4 pokojích také restauraci
s biliárem umístěnou v přízemí a rozsáhlou venkovní verandu k posezení.
Mimoto zde byl prostor pro ustájení
koní.
7 Dům u kaple (Kapellenhaus) – typický lázeňský dům vystavěný ve švýcarském stylu s hrázděným patrem, arkýři
a bohatě zdobenými balkony. Bylo v něm
umístěno 14 pokojů.
8 Lázeňský dům (Badehaus) orientovaný k hlavní ulici dvěma výraznými
rizality s bohatě zdobenými střešními
štíty, do jehož útrob byl sveden lázeňský
pramen od obchodu, v sobě spojoval více
funkcí. V přízemí byla umístěna zařízení pro lázeňské procedury a kanceláře
včetně poštovního a telegrafního úřadu,
v prvním patře bylo šest velkých pokojů salonového typu a v podkroví ještě
další čtyři. Lázeňské zařízení sestávalo
z lázeňského salonu se dvěma bazény
z porcelánu, ze dvou místností 1. třídy
s měděnými vanami, sprchami a zařízením k ohřevu vody a ze šesti místností 2.
třídy se zinkovými vanami, z parní, potní
a sprchové lázně a z plaveckého bazénu.
Voda z pramene o teplotě 10˚ C byla předehřívána prostřednictvím páry.
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Zdroje:
– Dobové fotografie pocházejí ze sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
– Současnou podobu Lázní Fořt nafotila Anděla Veselá, další její fotografie
si lze prohlédnout na: https://anves.rajce.idnes.cz.
– Další historické i srovnávací fotografie a pohlednice najdete na:
https://www.facebook.com/rudnik.hermannseifen
– Historie Lázní Fořt je nejnověji popsaná v knize V. Horáka, R. Rejla a P. Zahradníka
„Černý Důl – ohlédnutí za historií s hornickou tradicí“ z roku 2014.

9 Poutní kaple kruhového půdorysu v barokním
stylu byla nedaleko zázračné
studánky vystavěna majiteli
panství Chorynskými z Ledské a zasvěcena Panně Marii,
jíž byly v době protireformace připsány zázračné účinky
pramene. Vnitřní prostory
byly zdobeny výmalbou
a dominoval jim bohatě zdobený a zlacený oltář s obrazem Panny Marie. Na dřevěném kůru neseném sloupy
hrávala kapela, k bohoslužbám a poledním a večerním
modlitbám zval zvon umístěný v sanktusníku. Od roku
1888 byla součástí interiéru
také socha Panny Marie darovaná jako díkůvzdání za
uzdravení pražským měšťanem Franzem Horákem.
Neudržovaná kaple byla odstraněna v roce 1985.

Na obálce těchto Rudnických novin najdete reklamu z dobového tisku
(1912) – láká na pobyt
v Lázních Fořt všechny,
zvláště pak ty, „kteří hledají klid, a přitom nechtějí být odříznuti od světa“.
Letovisko se propagovalo
jako klimatické lázně, kde
se léčí prostřednictvím minerální vody a lesa s jeho
čistým horským vzduchem
bohatým na ozon. Extrakt
ze smrkového jehličí byl
jednou z přísad do vodních
léčebných kúr. Tyto dva
faktory předurčovaly lázně
k léčbě nervových onemocnění, obrny, revmatismu,
srdečních a plicních onemocnění, chudokrevnosti
nebo oslabení všeho druhu.
Olga Hájková

Úpravy ploch veřejné zeleně v Lázních Fořt
Začátkem letošního roku
začala obec Rudník připravovat projekt parkových úprav v Lázních Fořt.
Zhruba ve stejné době
podala skupinka obyvatel
Lázní, zastupovaných paní
Janou Chudovou, žádost
o grant do Grantového
programu obce, jejímž
předmětem bylo umístění
laviček do lázeňského parku. Po vzájemné dohodě
bylo rozhodnuto o společném postupu s tím, že
odpočinková místa budou
zahrnuta do obecního
projektu.

kterou navazuje trojúhelníková obvodová cesta k prameni.
Odpočinková plocha je lemována plošnou výsadbou nízkých keřů, na které směrem
k silnici navazuje obdélníková
plocha intenzivního trávníku.
Na druhé straně silnice pokračuje osová úprava nástupem
od silnice, travnatou nebo
zpevněnou pěší cestou ve svahu a využívá původní schodiště dřevěné kolonády. Plocha
dříve zastavěná kolonádou je
zvýrazněna po vnějším obvo-

du základů kolonády liniemi
keřů – je tak vymezena částečně keři uzavřená plocha – plato. Dále k západu osa pokračuje dvěma rameny pěších cest
k bazénku a dále již osovou
cestou k bývalému lázeňskému domu. Tato část prostoru
kolem hlavní osy je vymezena
neúplným kruhem vzrůstných
stromů s vysoko nasazenými
korunami, které jednak zřetelně zdůrazňují symetrickou
úpravu a zachovávají volnou
hlavní kompoziční osu.“

Návrh byl v srpnu přímo na
místě konzultován s obyvateli Lázní, aby byly co nejlépe
sladěny zájmy všech zúčastněných. Vzájemná součinnost
bude pokračovat i v dalších fázích projektování. V současné
době je řešena směna pozemků mezi obcí Rudník a Lesy ČR
tak, aby byly veřejné plochy
sceleny a vlastněny obcí. Začalo se také s prořezávkou krajinářsky nevhodných dřevin.
Olga Hájková

Vstupní studii parkových
úprav mezi lázeňskými budovami jako podklad pro další
jednání vyhotovil na jaře Petr
Šiřina z Těrlicka. V textové
části píše: „Cílem je postupná
obnova kompozice lokality
s důrazem na vzájemné vazby fasád bývalých lázeňských
budov, úpravy terénu a s rámcovým návrhem změn v cestní
síti. Návrh kompozice vychází z osovosti hlavních budov
lokality – budovy bytových
domů na východě a na západní straně lokality. Tyto jsou
propojeny osově s cíleným
postupným odstraněním stromů a keřů, které tuto původní
kompoziční osu a průhled přerušují. Na straně pramene minerální vody je navržena odpočinková zpevněná plocha, na

6
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Základní kynologická organizace Rudník
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY KNÍRAČŮ 2019
JE ZA NÁMI
V letošním roce naše kynologická organizace pořádala ve
dnech 30. 8. – 1. 9. mistrovství
České republiky Klubu chovatelů kníračů a speciální závod
kníračů, kterých se zúčastnilo
51 soutěžících v sedmi kategoriích. Vzhledem k náročné organizaci probíhaly přípravy již
na konci minulého roku.
Původně se měla hlavní
část mistrovství konat na fotbalovém hřišti v Rudníku.
Vzhledem k technickým problémům, zejména najít vhodné zázemí pro psy z důvodů
probíhající výstavby kanalizace v Rudníku, nebylo možné
připravit parkovací plochu pro
70 až 100 vozidel jak pro závodníky, tak pro diváky.
Potřebovali jsme proto najít zázemí pro hlavní disciplíny, kterými byly poslušnost
a obranné práce. Tady nám
vstříc vyšel městys Černý Důl,
který nám propůjčil na tréninky a samotný závod fotbalové
hřiště v Čisté v Krkonoších
a parkování v okolí hřiště
také nebyl problém. Dalším
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místem pro konání mistrovství bylo cvičiště kynologické
organizace Rudník u Akwelu
(bývalý Avon), kde byly naplánovány speciální cviky pro
malá plemena. Dalším oříškem bylo zajistit pro závodníky travnatou plochu pro pachové práce v nejbližším okolí
celkem pro 33 psů ve čtyřech
kategoriích.
V pátek 30. 8. vše začalo
v 10.00 průběžnou prezencí
závodníků a tréninky na fotbalovém hřišti v Čisté v Krkonoších. Po skončení tréninků
proběhlo slavnostní zahájení
28. MČR kníračů na sále OÚ
Rudník, kterého se ujal kdo
jiný než sám náš vládce hor
Krakonoš.
V sobotu 31. 8. a v neděli
1. 9. začalo mistrovství v 8.00
hodin ráno pachovými stopami, poslušností a obrannými
pracemi v mistrovských kategoriích IGP 1, IGP 3, ZZO 1,
ZMP 1 a speciálního závodu
v kategoriích ZZO 1, SPr 1
a FPr 3. Posuzování disciplín
se ujali hlavní rozhodčí Jaroslav Petráček, rozhodčí Jiří
Kubeš a Iveta Skalická. Obrany
figurovali Milan Římek, Tomáš
Louda a Jan Kuncl.

A JAK TO DOPADLO?
Vítězem kategorie IGP 3
a zároveň mistrem republiky
se stala Hana Slowioczková,
v kategorii IGP 1 se vítězem
stal Daniel Damm, který se
zároveň stal MR Junior 2019,
v kategorii ZZO1 se vítězkou
stala Jitka Kopecká, která
zároveň získala titul Nejlepší střední knírač, v kategorii
ZMP 1 nejvyšší počet bodů
získala Pavlína Hýbnerová, ve
speciálním závodu v kat. ZZO
1 zvítězila Kateřina Šmídová, v kategorii SPr 1 zvítězila
Tereza Adamovská, 2. místo
Miloslav Zítko ze ZKO Rudník, v kategorii FPr 3 zvítězila
Zdeňka Stránská.
Velké
poděkování
patří
všem sponzorům, zejména
Klubu chovatelů kníračů, firmě FITMIN a Candy – K9 za
ceny pro čtyřnohé miláčky,
obci Rudník za finanční podporu a pochopení, že závody
proběhly pouze částečně na
obecním, městysu Černý Důl
a fotbalistům za zázemí na
hřišti v Čisté v Krkonoších,
Alence Gašparové za krásné
ručně vyrobené Krakonoše
pro vítěze, firmě APICOR za
krkonošskou medovinu, Pavlu
Grimovi za krkonošský med,
pivovarům Krakonoš, Trautenberk a Pivovarské domy,
redakci a nakladelství časopisu
Pes – přítel člověka, Trutnov-Vet s.r.o., členům ZKO Rudník a kamarádům za obětavou
práci a pomoc po celou dobu
mistrovství, panu Šedivému
a Farmě Rudník s.r.o. a dále
panu Nertzovi za propůjčené
pastviny a pozemky na pachové práce, všem dalším sponzorům a dalším, na které jsem
neúmyslně zapomněl a kteří

aktivně podpořili tuto velkou
kynologickou akci konanou
poprvé u nás v Rudníku. Na
tomto MČR kníračů 2019 v kategorii IGP3 byla nominována na MS ISPU do Maďarska
i naše Andrea Zítková (ZKO
Rudník), která hájila barvy
ČR a obce Rudník dne 24.–27.
10. 2019 na ISPU World
Championship v Maďarsku, kde se z celkového počtu
53 startujících v kategorii IGP3
umístila na krásném 19. místě.
Gratulujeme!
CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE
V novém roce opět otevřeme
minimálně tři výcvikové kurzy
pro veřejnost, které mají velkou odezvu ze strany veřejnosti. V roce 2019 prošlo kurzy na
čtyřicet psů různých plemen
a různého věku a musím konstatovat, že lidé mají zájem
o to, aby jejich pes měl alespoň
základní ovladatelnost. Každý
majitel psa by měl nějaký výcvik absolvovat, protože pak
se nebojí s ním jít na veřejnost
mezi ostatní psy, má určité
sebevědomí, že jejich pes je
zvladatelný a něco umí, a to je
podstatou každé výchovy psa.
Proto neváhejte a při pořízení
pejska nás kontaktujte, cvičíme psy již od 3. měsíce jejich
věku. Budeme se těšit.
V roce 2020 bychom chtěli
pokračovat v akci „Den psích
sportů“, která měla v minulosti velký úspěch, a hlavně jako
donátoři
handicapovaných
studentů v Janských Lázních
chceme nadále podpořit dobrou věc a přispět z výtěžku
této akce na jejich mimoškolní
aktivity.
Za kynologický klub
Michal Šindelář
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Halloweenská stezka odvahy na Hadí vyhlídce
Dne 26. 10. 2019 proběhl
již 3. ročník Stezky odvahy na
Hadí vyhlídce připravený obcí
Rudník, prostřednictvím nadšenců kolem kulturní komise.
Podle vydaných certifikátů
odvahy se akce zúčastnilo 265
dětí. Počet dospělých a dospívajících odhadujeme na 550.
Počet zúčastněných není kritérium úspěšnosti akce, reakce
návštěvníků však ano. Opět to
bylo úžasné, děkujeme a těšíme se za rok. Děti rozrušené,
dospělí usměvaví, spokojení.
Tak má vypadat stezka odvahy.
A pro rýpaly, co považují takovéto akce za zbytečné: Dobrovolné vstupné pokrylo náklady
akce.
Jiří Jirásek

Mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního stromu
První prosincovou sobotu
jsme se sešli na sále obecního
úřadu, abychom zase po roce
přivítali Mikuláše s čerty. Spolu
s čerticemi Dianou a Petrou se
za doprovodu Jardy Čápa tančilo a soutěžilo, aby nám to čekání pěkně uteklo. V průběhu besídky si děti mohly napsat dopis
Ježíškovi a vhodit ho do speciální schránky, která poputuje na
patřičná místa. Větší, malí i nejmenší tanečníci to na parketu
pěkně rozjeli. Pak už nastala
očekávaná chvíle a všichni volali
čerty a Mikuláše. Trochu jim to
trvalo, ale nakonec přišli i s andělem. Mikuláš s andělem za
básničku rozdali balíčky a čerti
mezitím hledali, jestli náhodou nenajdou nějakého toho
hříšníka. Pár jich mělo namále,
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ale nakonec vše dobře dopadlo
a nikoho neodnesli.
Po besídce jsme celí natěšení vyrazili ven zazpívat koledy
a společně s čerty a Mikulášem
rozsvítili náš nádherný vánoční strom. Samozřejmě nemohl
chybět ani ohňostroj, který byl
tentokrát se sníženou hlučností, ovšem na jeho kráse mu
to rozhodně neubralo.
Ve stanu před obecním úřadem se prodávali uzení kapři,
klobásky a gulášová polévka.
Nechybělo ani něco na zahřátí.
Chyběl nám tam ovšem někdo, kdo byl dlouhá léta naší
součástí a navždy zůstane v našich srdcích. Díky za všechno,
Jano.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková
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Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Zimní cyklus přednášek
V listopadu se povídáním
trutnovského fotografa a cestovatele Vladimíra Groha rozběhl již šestý cyklus zimních
přednášek ze světa i z domoviny, historie i současnosti, který
pořádá spolek Domov – pro
náš Rudník v Hospůdce U Hrocha. Prosincová přednáška
v podání Vladimíra Víta byla
zaměřena na havárie letadel
v Krkonoších během 2. světové
války a jejich pozůstatky v terénu. Začátek roku 2020 pak
bude patřit ženám. V lednu
přijede zpod Kozákova cestovatelka Pavla Bičíková předsta-

vit prostřednictvím svých fotografií známá i neznámá místa
v Českém ráji. V únoru naváže
Ivana Čílová na svou loňskou
přednášku o legionáři A. M.
Čílovi povídáním o legendárním carském zlatém pokladu a v březnu další rudnická
obyvatelka Ivana Pavlíková zavzpomíná na své cestování po
Velikonočním ostrově.
Jsme rádi, že přednášky navštěvujete, a těšíme se na další
setkávání!
Za z. s. Domov – pro náš Rudník
Olga Hájková

Stali se z nás táborníci!
Za rok na viděnou na táboře
(jak jsem se zmiňovala v minulém čísle) tedy již není pravdou.
I v tomto čtvrtletí jsme stihli jeden přívesnický tábor o podzimních prázdninách. Poprvé jsme
vyzkoušeli táboření v klubovně,
která nám má být nápomocná
při chladnějším či deštivějším
počasí, a zdařilo se. Ale protože nám počasí přálo, měli jsme
možnost prozkoumat nejbližší
okolí, kde se nám podařilo objevit přírodní houpačku z krásně rostlé větve, která zhoupla
všechny táborníky. Druhý den
jsme si přivezli kola a vyrazili
vyzkoušet pumptrackovou trať
k obecnímu úřadu. Samozřejmě
proběhl malý závod o nejrych-

lejší čas, a jak to tak bývá, ve
snaze zvítězit jsme se neobešli
bez pár karambolů. Naštěstí jen
drobné pády, které nás nezruinovaly, a my se mohli v pořádku
vrátit do klubovny na vyhlášení.
Odměnou pro vedoucí byla
spontánní výroba ocenění tábora. Tedy pro radost, Rudničtí táborníci, těšte se a o jarních
prázdninách opět hurá na tábor! (Termín jarního turnusu:
10. 2. – 16. 2. 2020)
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KROUŽKY V PLNÉM PROUDU
Letos se naše nabídka zájmových kroužků poněkud
rozšířila. Největší účast je na
parkourovém kroužku, který
se koná pod vedením zkušeného parkouristy Standy. Děti
tento populární sport baví,
a jak bylo vidět na vystoupeních, jde jim to. Tedy se již teď
těšme, až budou moci své dovednosti znovu předvést.
Kroužek šití je velmi zajímavým tvůrčím kroužkem, kde se
učíme šít jak v ruce, tak na strojích. Výrobků za první čtvrtletí
bylo mnoho, děti si s úsměvem
na tváři domů odnášejí sukně,
pásky, zimní čelenky, látkové
hračky a různé druhy polštářků a pytlíčků. Jen tak dál!
Deskohraní je kroužek plný
her. K mému překvapení děti
rády hrají „logické hry“, u nichž
musí vymýšlet strategii, aby porazily soupeře. Tedy náhodné
hry, kdy si jen tak házíme kostkou a vše je o náhodě, u nás
moc nefrčí. Kluci, super!

Drakiáda
Tradiční rudnická drakiáda se vydařila na jedničku.
Zpočátku to s větrem na poli
u školy nevypadalo vůbec dobře. Když ale pan Vítr viděl, kolik se sešlo dětí a draků, kteří
se chtějí prolétnout, tak začal
foukat. Během chvilky vzlétlo
k nebi přes 20 draků. Vítr si
s nimi začal pohrávat a dovolil jim všem ukázat, jak jsou
krásní. Úsměvy na tvářích dětí
i rodičů se přenesly z pole na
zahradu mateřské školky, kde
se pekly buřty, brambory. Po

opékání byl připraven i malý
program pro děti, takže domů
si nesl každý malou sladkost
za odměnu.
Jana Stuchlíková

FOTOREPORTÁŽ

12. Rudnickej vejšlap

Gabriela Bendová
PF 2020
S poděkováním obci, dobrovolníkům a příznivcům za
podporu v tomto roce. Přejeme všem zdravíčko, štěstíčko,
domácí pohodu, ať klid vládne celý rok.
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Veřejně prospěšné projekty 2019
Obnova „Janovické stezky“ (1. část)
V létě 2018 přišel mezi členy
Spolku Janovice Tonda Mach
ml. s nápadem na obnovení
a oživení staré cesty Janovice–
kolonky. Nápad se nám moc
líbil. Nejprve jsme uvažovali jen
o řešení bezpečné cesty do školy pro naše děti, případně pro
nás dospělé, kteří se později
večer vracíme z centra obce. Ale
nápad se dále rozrůstal. Rádi
bychom v budoucnu „Janovickou stezku“ napojili na plánovanou síť cyklostezek v Rudníku,
chceme se pokusit i o vyznačení turistické cesty s pomocí KČT
a rádi bychom vytvořili naučnou stezku pro děti s interaktivním poznáváním přírody. Neplánujeme stezku zpřístupnit
pro motorová vozidla a naopak
se budeme snažit zamezit vjezdu čtyřkolek i motorek.
Cesta byla dle pamětníků
funkční ještě před 30 lety a její
průběh je stále patrný i v zápisech katastru nemovitostí. Celý
projekt jsme se rozhodli rozdělit to tří etap. Letos řešíme její
první část „od zrcadla k javoru“.
Po domluvě s panem Maršálkem, kterému tímto děkujeme, jsme nejdříve tuto část
museli zbavit náletů. Byla to
spousta hodin fyzické práce
pár dobrovolníků, které občas
někde píchlo a kteří měli i pár
puchýřů, ale taky si užili hodně legrace. Velkým přínosem
pro nás bylo ukázat našim dětem, že se nepracuje jen pro
peníze, ale i pro dobrý pocit
a pro dobrou věc.
Spodní část stezky od kolo-
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nek ke křížku vede dnes oficiálně korytem potoka a je rovněž
kompletně zarostlá vegetací.
Tady nám pomáhají obyvatelé
kolonek, kteří se do práce pustili se stejným nasazením.
Druhým krokem byla práce s hromadami větví. Část se
podařilo seštěpkovat, část se
spálila a pár hromádek nám
zůstalo na jaro.
Nutné bylo zajistit i srovnání terénu s finálním zhutněním. Tedy odstranění pařezů,
navážky a zbylých nerovností,
které brání bezpečné chůzi
nebo jízdě na kole. Výslednou

podobou pak bude čistě přírodní cesta/stezka bez dalších
úprav povrchu, kterou plánujeme pravidelně udržovat.
Mezitím jsme nelenili a s velkou pomocí Olgy Hájkové se
nám podařilo zažádat o dotaci
Nadace Občanského fóra na

Obec Rudník vypsala na začátku
letošního roku Grantový program
na podporu veřejně prospěšných
projektů. Jeho cílem je finančně
podpořit aktivní občany při
realizaci projektů vedoucích ke
zlepšení života v obci. Z původně
podpořených osmi projektů byly
nakonec realizovány čtyři. Jejich
průběh pro vás sepsali sami
autoři. Přejeme inspirativní čtení!

obnovu Lathova kříže, který
na stezce stojí. Naše žádost
byla úspěšná, a tak se příští
rok křížek z roku 1874 dočká
renovace.
Za Spolek Janovice, z.s.,
Tereza Brožová
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Živá paměť Bolkova
Živá paměť Bolkova je dlouhodobý projekt z. s. Přátelé Bolkova s cílem získávat,
uchovávat a zprostředkovávat
informace k historii Bolkova
(resp. Bolkovského údolí), jejíž
kontinuita byla přerušena poválečným vysídlením původního německého obyvatelstva.
Vznikl v roce 2017 z iniciativy
členek spolku Olgy Hájkové
a Kateřiny Fejglové jako reakce
na potřebu současných Bolkováků dozvědět se více o historii jednotlivých domů i o životě obce jako takové.
Díky grantu získanému od
obce Rudník se v roce 2019 po-

dařilo přispět k naplnění cílů
projektu hned dvěma způsoby.
1) Překladem dvoudílné knihy Polkendorf – ein Dorf
im Riesengebirge (Potsdam
1997, 2004) bolkovské rodačky Marthy Bigalke, která na
základě vlastních poznatků
a vzpomínek pamětníků zpracovala a vydala předválečnou
historii Bolkova od prvních
zmínek do roku 1945/46.
O překlad této knihy je velký
zájem mezi chalupáři, obyvateli i milovníky Bolkovského
údolí, avšak její rozsah přesahuje finanční možnosti spolku. Překlad je prvním krokem

Úryvek z překladu
knihy Polkendorf

k uvažovanému vydání knihy
obohacenému o další dobové
i srovnávací fotografie.
2) Sběrem informací o poválečné historii Bolkova, kterou
si mnozí ještě pamatují. Členové spolku se do projektu
zapojili tím, že stručně zpracovali historii svých rodin, kterou mají ještě v živé paměti.
Výsledky svého „výzkumu“
potom prezentovali při společném setkání 9. 11. na Trejbalově boudě. Ta byla zaplněna
do posledního místečka. Promítalo se a vzpomínalo skoro
dvě hodiny a informace, které
zazněly, byly zaznamenávány
na diktafon. Domy a rodiny,
na které se letos nedostalo,
dostanou prostor příští rok ve
stejnou dobu. S ohledem na
úspěch akce jsme se totiž dohodli na jejím pokračovaní.
Za z. s. Přátelé Bolkova
Olga Hájková

Většina ostatních obyvatel
měla kromě drobného zvířectva
také dvě až čtyři krávy. Byli to
takzvaní Stella-leit, lidé se zaměstnaneckým místem. Velkou
část práce v hospodářství zastávaly manželky. Muži zvaní Stella-leit si vydělávali na živobytí zpravidla mimo Bolkov jako zedníci,
tesaři, truhláři, lesní dělníci nebo
dělníci v okolních továrnách.
Bolkovské ženy zhotovovaly
mléčné výrobky, jako je syrovátka,
tvaroh apod. A tomu vděčí Bolkovští za svou přezdívku. Pytlíky s tvarohem se nechávaly odkapávat
v oknech, a proto se jim říkalo „bolkovské pytlíky“. Práce bolkovských
žen významně přispívala k obživě
rodiny. Prodávaly v širokém okolí,
v Janských Lázních, Svobodě, Mladých Bukách a Trutnově mléko,
máslo, tvaroh a další mléčné produkty. Tyto čerstvé mléčné výrobky
byly oblíbené zvláště u lázeňských
hostů v Janských Lázních.
Mouka na pečení chleba se
mlela ve Stillerově mlýně č. p.
3. Mlýn pohánělo mlýnské kolo
vodou z Bolkovského potoka. Ve
Stillerově mlýně byla i pekárna,
kde si mohli Bolkovští kupovat
chléb. Obchod ale nabízel a prodával další zboží jako koloniál.
Koloniál byl i v Erbenově hostinci č. p. 6 – Německém domě
(Deutsches Haus) u Berty Erben
a kratší dobu v domě č. p. 24 rodiny Nittnerů, která dům koupila
od truhláře Patry.

Vysazení stromu na Bělidle
V neděli 10. listopadu 2019 jsme vysadili na prostranství u garáží, na břehu říčky Čistá, strom Acer platanoides
– javor mléč. Jeho výška při výsadbě
byla 5 m a obvod kmene 20 cm, kotven
je třemi kůly se spodní mřížkou. Vysazený strom nahradil původní statný
strom, který ustoupil stavbě zdi, jež
má za úkol ochránit přilehlé garáže
při velké vodě.
Součástí sázení stromu bylo přátelské setkání obyvatel Bělidla. Z třicítky
zúčastněných všech věkových kategorií se část aktivně zapojila do vysazení
více než 100kilového stromu. Vzhledem k váze a velikosti stromu se mladí
muži trochu nadřeli, než usadili strom
do vykopané díry. Odborné vysazení
stromu zajistil zahradník Petr Donát.
Strávili jsme příjemné odpoledne
při čaji, medovině a konzumaci voňavých plněných koláčků.
Alena Vaňková
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Bolkovská stromovka
Někteří slyšeli o tom, že 19.
října proběhla celorepubliková akce sázení stromů za obnovu lesa. Trochu jsme se k tomuto datu přidali, i když les
jsme tedy nesázeli. Díky získanému grantu z obce na hřišti
za kostelem sv. Václava vznikla
nová Bolkovská stromovka. Za
pomoci dobrovolníků, kteří
se akce zúčastnili, jsme hřiště
obohatili o výsadbu ovocných
stromů tradičních krkonošských odrůd. Sázením stromků nás provedla paní Ludmila
Harčariková ze Správy KRNAP,
která nás během sázení seznámila se správnou technikou
výsadby a péčí o stromky. Za
to jí patří velké poděkování!
Za rok nás opět navštíví a naučí nás stromky roubovat. Tedy

již teď mohu prozradit, že do
Bolkovského údolí navrátíme
odrůdu Soudek zlatý, která
zde byla nalezena, ale původní
strom již neexistuje. Teď jen
stromkům popřát rychlý a vydatný růst.
A těm, co na akci nebyli,
mohu prozradit, že „odrůdky“ to jsou: Karolínka, Nelinka, Štefanova Diviška, Kaplanova, Frantovi + Robert,
Zuzanka, Vládíkova (Stuchlíková). Nevíte, jak vypadají
a chutnají? Nevadí, přijďte
na další akci do Bolkovské
stromovky, kde se odhalí jejich opravdové názvy a prohlédneme si i okolní stromy,
které obohacují flóru hřiště.
Gabriela Bendová

SALON

Jak se slaví Vánoce u nás
a ve světě (podruhé)
Vzájemná úcta, láska,
přátelství, ozdoby, dárky
a dobré jídlo. To jsou symboly, které spojují vánoční
svátky na celém světě.
VÁNOCE U NÁS DNES
Současné a tradiční české Vánoce se liší. Doba je uspěchanější, nakupujeme v akci a místo
kapra si dáváme smažený kuřecí či lososí řízek. A přitom zapomínáme na dřívější krásné vánoční dny, na jejich atmosféru.
I když – lidé nejsou úplně stejní, mnozí dovedou krásu Vánoc prožít i teď. Vždyť zdobení
stromečku, štědrovečerní večeře a rozdávání dárků jsou
ty nejhezčí vánoční chvíle.
TRADIČNÍ ČESKÉ VÁNOCE
Hospodyně si ráno přivstala,
aby mohla začít připravovat
štědrovečerní pokrmy včas.
Vařila čočku, rybí, ale i bramborovou polévku, pekla kubu
z krup a česneku. Nezapomínalo se ani na chléb a v ošatce odpočívala již několik dnů
upečená vánočka. A při všech
přípravách se neujídalo, protože ten, kdo vydržel až do
večeře nejíst, měl šanci uvidět
zlaté prasátko. Když bylo štědrovečerní jídlo hotové, zabavila hospodyně děti, aby mohl
hospodář opatřit a ozdobit
stromeček. Ke stolu se mohlo
usednout až tehdy, když vysvitla první hvězda na obloze. Jeho
výzdobě se věnovala velká pozornost. Na jednom rohu ležel
pecen chleba, aby měla rodina
co jíst i během roku. Na druhém slaměnka s tím, co pole
dalo, pro lepší úrodu a na třetí
roh se pokládaly peníze slibující blahobyt. Na posledním,
čtvrtém rohu ležela miska na
zbylé kousky jídla jako dar pro
dobytek a slepice. Stůl obepínal řetěz nebo provaz symbolizující soudržnost rodiny.
I když – dnešní Štědrý den
a večer je sice trochu jiný, ale
je také příjemný. Záleží jen na
našem snažení.
ČESKÝ VÁNOČNÍ POKRM
Štědrovečerní pokrmy se lišily podle krajů a také movitosti rodin. V některých domác-
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nostech přišel jako první na
štědrovečerní stůl hrách a až
teprve poté polévka, jež měla
dodat sílu, a čočka, která měla
přinést rodině v novém roce
peníze. Dále se nabízel kuba,
ryba nebo jiné maso pro radost a vánoční pohodu. V žádné domácnosti nesměla chybět
vánočka, jinde zvaná štědrovnice, případně i cukroví, které se podávalo s kávou, čajem
a někde i s vínem, pivem nebo
i pálenkou. Od stolu se smělo
odejít teprve tehdy, když všichni dojedli. Zbytky večeře se
rozdělily mezi dobytek, který
jen tuto magickou noc mluvil
lidskou řečí, a také ovocným
stromům, aby dobře rodily,
a studni, aby měla čistou vodu.
I když – dnes se ve štědrovečerní večeři trochu lišíme,
i tak nám velice chutná.
SLADKÁ TEČKA
Po štědrovečerní večeři přinesl hospodář do světnice
stromeček ozdobený sušenými jablíčky, švestkami, ale také
ořechy, cukrovím a řetězy.
Zapálil svíčky a mohly se začít zpívat koledy. Na rozdíl od
našich Vánoc se dříve koledy
zpívaly každý večer až do odstrojení stromečku.
V mnohém si počínáme stejně, i když – koledy tolik nezpíváme.
TRADIČNÍ VÁNOCE VE SVĚTĚ,
JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE…
Vánoce se s oblibou slaví téměř na celém světě. Odlišují se
však zvyky i tím, co se nabízí
na sváteční stůl. Jen to dětské
těšení se na dárky je snad všude stejné.
Vánoce v Anglii
Tradiční Vánoce v Anglii se
točí kolem větévky trnky, jež
možná byla prababičkou dnešního vánočního stromku. V rodinném kruhu se jedí horké
koláče a popíjí se cider – nápoj
podobný jablečnému vínu. Jde
se i do sadu a koláč namočený
v jablečném vínu se pokládá
mezi větve. Zbytkem nápoje se
stromy ještě postříkají. Muži
střílejí z pušek do stromu a přitom se tluče na hrnce a pánve.
Tímto prapodivným rituálem
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se odhánějí zlí duchové ze sadu
a povzbuzují se ti dobří, již zaručí bohatou úrodu v příštím roce
Lékař: „Sportujete?“ Pacient:
„Počítá se do sportu sex?“ Lékař: „Ano.“ Pacient: „Pak nesportuji.“
Vánoce ve Francii
Jsou ve znamení Pere Noël
neboli Otce Vánoc a le réveillon, což je tradiční půlnoční
pokrm. Vánoční jídlo se skládá z ústřic, klobásek, pečené
šunky, salátů, ovoce, sladkostí
a také samozřejmě z vína. Nechybí ani Kristův koláč nebo
Kristův chléb.
Je zajímavé, že rok, kdy přestáváme věřit v Ježíška, je
přibližně ten rok, kdy k Vánocům začneme dostávat ponožky a oblečení.
Vánoce v Irsku
Symbolizují je zelené dekorace, ale především svíčky, jež svítí po celou Štědrou noc na cestu Svaté rodině. Zároveň zvou
kněze a jeho modlitbu k večeři.
Na stole leží chléb a čerstvé
mléko. Vchodové dveře jsou
otevřené, aby dovnitř mohli vejít Josef s Marií a Ježíškem.
Bezzubý děda přijde o Vánocích k zubaři, usedne na křeslo, otevře ústa a zahaleká:
„Apríl!“
Vánoce v Německu
Nejvíce se podobají těm našim. Jen ty dekorace bývají mnohem honosnější a Ježíšek se
u nich jmenuje Christkind a na
severu Německa Weihnachtsmann. K večeři se podává pečená štika, candát na roštu nebo
plněný kapr. Končí jablečným
závinem a ovocným salátem
s likérem. Nechybí ani vánoční
štóla a marcipánové cukroví.
Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Ty, věříš v život
po Vánocích?“
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Vánoce v Itálii
Štědrý večer v Itálii se slaví
schůzkou s přáteli a rodinou.
Dárky se zde totiž dostávají obdobně jako v Americe až první
svátek vánoční ráno. Štědrovečerní večeře se liší podle regionu, tradic i chutí. Podává se
krocan, ryby a v poslední době
i těstoviny. Zajímavé je, že se
v Itálii nepeče cukroví.
Jak se říká ženě, která si je
i o Vánocích naprosto jistá, kde
je její manžel? No přece vdova.
Vánoce v USA
Evropské Vánoce působí
proti těm americkým příliš
skromně. Stromeček, domy
i zahrady si lidé zdobí již dva
až tři týdny před Štědrým
dnem. V den „D“ jim k večeři
chutnají oblíbená jídla, jako
je krocan se šunkou, někde
i mořské plody nebo pizza.
A nikde nechybí americký jablečný koláč. Děti chystají pro
Santu Clause sušenky a sklenici mléka, na dobrou noc jim
rodiče čtou pohádky. Vánoce
slaví především ráno 25. prosince, rozdávají se dárky, pije
se horká čokoláda nebo punč.
V některých rodinách se podává vánoční cukroví.
Malá holčička napsala Santovi, že chce k Vánocům malou
sestřičku. Santa odpověděl
obratem. Holčička prý mu
má poslat maminku.
Vánoce v Řecku
Začínají již čtyřicet dní
předem a v tomto období se
podává christopsomo neboli
boží chléb. Vánoce v Řecku
jsou druhým největším pravoslavným svátkem. Na Štědrý
den chodí řecké děti od domu
k domu, přejí vše dobré a zpívají vánoční píseň zvanou Kalanda. Za to dostávají cukroví
nebo sušené ovoce.
„Mami, mami, hoří vánoční
stromeček!“ „Neříká se, že
hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky
svítí!“

Vánoce ve Španělsku
Slaví se v rodinném, často početném kruhu. Všichni
pomáhají s přípravou štědrovečerní večeře. Jíst se začíná
kolem desáté hodiny večer
a pokračuje se dlouho do
noci. S oblibou se konzumuje
sladké vánoční pečivo, cukroví z nugátu, máslové sušenky
a vše se zapíjí jistým druhem
španělského sektu. O půlnoci
nejmladší člen rodiny položí
Ježíška do jesliček a poté se jde
na mši. Dárečky děti dostávají
až na Tři krále 6. ledna.
Pepíček stojí u stromečku
a raduje se z dárků: „A maminko, všechny tyhle dárky
jsou od Ježíška?“ „Přesně tak,
Pepíčku,“ usměje se maminka. „Aha, takže vy jste na mě
letos zase zapomněli.“
Vánoce v Dánsku
Vánoce bývají pro Dány nejkrásnějším obdobím v roce,
kdy se všichni navštěvují. Podle jedné staré a milé dánské
tradice nesmí návštěva odcházet z domu, aniž by byla plně
nasycena. Z toho důvodu jsou
vždy připraveny mísy se sladkostmi, sladkým i slaným pečivem. Tradičním vánočním
jídlem je rýžový pudink s celou mandlí. Ten, kdo ji najde,
vyhrává malé marcipánové
prasátko. Dále se podává pečený krocan nebo husa plněná
jablky a sušenými švestkami
s červeným zelím a karamelovými bramborami. Nechybí ani
sladké pečivo.
„To by mě zajímalo, co nám
zítra pán Bůh hodí?“ mudruje pod vánočním stromečkem
policista. „A co by ti měl jako
Bůh házet?“ nechápe paní policajtová. „No, je přece zítra
Boží hod, ne?“
Vánoce v Litvě
S přípravami Vánoc začínají
v Litvě 22. prosince v den slunovratu. Na svátečním stole
nesmí chybět prasečí hlava
vařená spolu s rozmělněným
ječmenem. Podává se i vaře-

ný hrách s fazolemi a velkým
množstvím klobás. Na kolečka nakrájené klobásy mají
symbolizovat slunce. Dnes se
v Litvě na Vánoce pečou i zázvorové sušenky, v míse naleznete mandarinky a pomeranče
a zdobí se stromeček.
„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?” „Chlapče,“ zašklebí se
tatínek, „když se tak podívám
na většinu dárků, řekl bych,
že je z Číny.“
Vánoce v Austrálii
Slaví se obdobně jako v Anglii. Jen s tím rozdílem, že
v tomto období si děti v Austrálii užívají letní prázdniny.
Tradiční večeře se podává stejně jako v Argentině v zahradách, terasách nebo i na pláži.
Vánoční menu se skládá z mořských plodů, krocana, kachny,
kuřete, těstovin, salátů a místo
cukroví se jí zmrzlina.
Jaký je hlavní rozdíl mezi sněhulákem a sněhuláčicí? Sněhové koule.
Vánoce v Argentině
V Argentině jsou Vánoce letní záležitostí, i přesto ctí sněhovou symboliku a na vánoční
stromy se zavěšují bílé bavlněné chomáčky. Štědrovečerní
večeře se podává na zahradách. Mezi tradiční jídla patří
pečené selátko nebo páv, jehož
peřím se zdobí i vánoční stůl.
Mezi další oblíbené pokrmy
pak patří plátek masa plněný
mletým masem s nasekanou
cibulkou, vařeným vejcem
a kořením. Zabalí se do ruliček
a pomalu se peče.
Jakou vánoční koledu mají
rodičové po celém světě nejraději? Tichou noc. Takovou
a mnohdy i takovou.
Hezké Vánoce
a úspěšný nový rok přeje
Stanislav Wajsar
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Rok 2019 s mladými hasiči z SDH Arnultovice
Tento rok byl pro nás velice
náročný. Začátkem roku mladí hasiči trénovali v tělocvičně
základní školy v Rudníku. Nacvičovali zde na první soutěž
v uzlování, která nás čekala
na konci března. Požárnická
mládež se během prvních měsíců naučila znát a vázat uzly.
Z celého kolektivu byly vybrány
4 děti, které nás reprezentovaly v okresním kole v uzlování.
Zápolení se konalo v tělocvičně
ZŠ v Radvanicích. V kategorii
mladších nás zastupovali Matěj
Taclík a Eliška Pavlíčková. Jednalo se o jejich první souboj,
umístili se na 13. místě v soutěži družstev. Matěj v turnaji
jednotlivců obsadil 32. místo
a Eliška 25. místo. V kategorii
starších náš sbor reprezentovali Michal Šulc a Jindřich Slovák.
Zúčastnili se soutěžení poprvé,
v souboji družstev se umístili
na 20. místě. Prostřednictvím
těchto řádků bych chtěla poděkovat za jejich dobrou reprezentaci hasičského sboru.
Během klání jsme měli čas,
a tak jsme společnými silami
připravili i velikonoční dekorace.
Děti přivítaly svátky jara ve školicí místnosti v KD v Arnultovicích, kde barvily vajíčka, vytvářely zápichy do květináčů atd.
První jarní soutěž „šedesátky“
jsme absolvovali v Malých Svatoňovicích (Memoriál Ivany Valnohové). V kategorii mladších
dívek se nejlépe umístila Eliška
Pavlíčková, obsadila 17. místo,
v kategorii mladších chlapců
Matěj Taclík zaujal 37. místo.
Největší radost nám udělal v kategorii starších chlapců Adam
Jiránek, který skončil na nádherném 8. místě. Na tuto soutěž
přijeli i naši kamarádi z SDH
Kardašova Řečice, jejich mladí
svěřenci si také vyzkoušeli, co
to znamená, závodit v „šedesátkách“. Po soutěži jsme společně
odjeli na naše cvičiště v Rudníku, kde si děti opekly vuřty. Společně jsme pak odcestovali do
hasičárny. Pro malé požárníky
zde byla připravena diskotéka.
Pobyt v hasičárně jsme zakončili uložením ke spánku.
První květnový den jsme
zahájili účastí v prvomájovém
průvodu. Připojili jsme se též
do akce „Ukliďme Česko“. Děti
začínaly uklízet od obecního
úřadu v Rudníku. Čistily břehy
kolem potoka a silnice směrem
k Arnultovicím.
V květnu nás čekala soutěž
v „šedesátkách“ ve Vlčicích.

14

Nejlepší umístění v kategorii
mladších chlapců si odnesl Vít
Moravec, pyšnil se 21. místem.
V kategorii mladších dívek se
nejlépe umístila Eliška Pavlíčková na krásném 14. místě,
v kategorii starších chlapců byl
Adam Jiránek hrdý na 7. místo. Nevynechali jsme ani „šedesátky“ v Hajnici. V kategorii
mladších dívek obsadila Andrea
Zahradníková 21. místo, v kategorii mladších chlapců Vít
Moravec získal 20. místo, v kategorii starších chlapců Adam
Jiránek vybojoval 17. příčku.
Po těchto utkáních nás čekala příprava na okresní kolo
„Hry Plamen“. Bylo to velice
náročné období příprav a tréninků. Vázat uzly, spojovat
hadice a dodržovat disciplínu,
to byly hlavní priority nácviku
na hry. Okresní kolo bylo složeno z několika disciplín (PÚ
CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4 × 60
m, štafeta dvojic a PÚ). Mladí
hasiči je museli splnit během
dvou dnů, bylo to pro ně velice náročné a vyčerpávající. Na
okresním kole byla také hodnocena celoroční činnost mladých
hasičů. Okresní kolo se konalo
1.–2. 6. v Havlovicích a druhý
den v Úpici. Přes úporné vedro si naši mladí soutěžící vedli
velice dobře. Na okresním kole
naši obec zastupovali hned ve
dvou kategoriích. V kategorii
mladších se chlubili krásným
6. místem a v kategorii starších
jsme ukořistili 10. místo.
Nejnáročnější část roku byla
za námi a děti už soutěžily jen
v požárních útocích.
Horní tabulka ukazuje několik výsledků ze soutěží.
Na konci prázdnin náš sbor
uspořádal soutěž v „šedesátkách“ na víceúčelovém hřišti
v Hostinném. Pro nás to bylo náročné v tom, že jsme museli zajistit technickou četu, rozhodčí
a připravit občerstvení. Bez
pomoci rodičů bychom akci nezvládli, a tak jim touhle cestou
moc děkuji. Na tuto soutěž se
sjelo zhruba 150 dětí z okolních
sborů. V kategorii mladších se
z našich chlapců nejlépe umístil
Matěj Taclík na 21. místě, v kategorii mladších dívek Andrea Zahradníková skončila na 13. pozici. V kategorii starších chlapců
Filip Jiránek dostal 17. místo,
v kategorii starších dívek Adéla
Švihálková vyhrála 23. místo.
Začátkem září nám začala
nová sezona „Hry Plamen“ a další sezona„ šedesátek“. Mladí

hasiči se připravovali na závod
požárnické všestrannosti (ZPV
– topografie, PHP, zdravověda,
buzola, lano, střelba ze vzduchovky). Dne 21. 9. 2019 jsme
odjeli na závody do Hřibojed,
kde nás čekal očekávaný závod
ZPV. V kategorii mladších jsme
se zařadili na 9. místo, v kategorii starších na 12. příčku.
Pro nás to znamenalo krásné
umístění v jarní části okresního
kola „Hry Plamen“. Z Hřibojed
si Adam Jiránek odvezl diplom
za 9. místo v soutěži Přeborník
v „60“ za rok 2018/2019. Ještě
jednou gratuluji a držím pěsti
do nové sezony 2019/2020.
Požární útok

Za posledními letošními závody jsme se vydali do Horního Lánova (zahájení nového ročníku
2019/2020 v šedesátkách) i přes
to, že již týden neustále pršelo
a hrozilo, že se soutěž neuskuteční. Ve finále se na nás usmálo
štěstí, sluníčko ukázalo paprsky
a mladí požárníci se mohli postavit na start. Naši hasiči zahájili novou sezonu v „šedesátkách“
nádhernými výsledky. V kategorii mladších dívek se umístila Andrea Zahradníková na 10.
místě, v kategorii starších chlapců Vít Moravec obsadil 4. místo,
v kategorii starších dívek byla
Karolína Hofmanová spokojena

Kategorie mladší

Kategorie starší

3.

7.

Čermná 15. 6. 2019

6.

6.

Dolní Kalná 22. 6. 2019

12.

9.

Arnultovice 29. 6. 2019

3.

5.

Hostinné 7. 9. 2019

3.

7.

Dolní Olešnice 14. 9. 2019

3.

2.

Arnultovický pohár 8. 6. 2019

Přehled účasti a výsledků mladých hasičů na „šedesátkách“
Moravec V.
Hronek J.
Taclík M.
Moravec J.
Pavlíčková E.
Zahradníková A.
Malátová B.
Slováková Z.
Jiránek A.
Perný L.
Šulc M.
Pavlíček O.
Haluzová N.
Slovák J.
Jiránek F.
Švihálková A.
Hofmanová K.

M. Svatoňovice
48.
37.
17.
29.
38.
48.
8.
35.
41.
-

Vlčice
21.
33.
35.
45.
14.
31.
32.
42.
7.
20.
21.
34.
-

Hajnice
20.
49.
28.
52.
21.
41.
17.
25.
30.
35.
34.
-

Hostinné
29.
21.
13.
19.
17.
23.
24.
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s 13. místem, v kategorii starších
chlapců Adam Jiránek zaujal 7.
místo. Gratuluji za krásné výsledky
a doufám, že na jaře následujícího
roku si to zopakujeme. Tímto pro
nás skončila série soutěží a mohli
jsme se věnovat i jiným činnostem.
V říjnu si děti za odměnu mohly užívat v Aqua centru v Jičíně.
Čekala nás i návštěva Zoo ve Dvoře Králové n/L. Zde si mladí hasiči
vydlabali svoje vlastní dýně. Ty se
po setmění rozzářily. Poté jsme se
všichni kochali noční Zoo.
V listopadu jsme pro malé nadšence hasičů připravili tradiční
noční přespání v hasičárně, kde
děti obdržely s předstihem vánoční dárečky, pekly a zdobily perníčky, tvořily vánoční dekorace v podobě adventních věnců a svícnů.
Mladé hasiče jsme také zapojili
do příprav na Mikulášskou besídku, kde se pobavili s čerty a užili si
krásné odpoledne.
Všem bych chtěla popřát krásné
a příjemně strávené vánoční svátky bez požárních plamínků, mnoho zdraví a úspěchu v novém roce
2020.
Dana Čápová
vedoucí mládeže SDH Arnultovice

Hasiči JPOIII Rudník-Arnultovice
Nastal čas zimního období,
a můžeme tedy hodnotit rok,
který se pomalu blíží ke svému závěru, a brzo budeme vítat nový rok 2020. Myslím, že
bychom mohli začít výjezdy,
které jsou zaznamenány jako
zprávy o zásahu jednotky
JPOIII Rudník-Arnultovice.
Při každé spuštěné siréně
a posléze SMS, která přijde každému členovi výjezdové jednotky, se jednalo o jednu
z následujících akcí: deset
požárů (domovních, komínů, lesní požáry), devatenáct
technických pomocí (likvidace obtížného hmyzu – vos,
sršní, odstranění překážek na
komunikaci). Ale technických
pomocí bylo mnohem více
a byly prováděny na požádání obce, například při pomoci s kropením při budování
kanalizace a při likvidaci obtížného hmyzu na několika
místech najednou a jeden
planý poplach při spuštění
EPS (elektronická požární
signalizace). Jsme velice rádi,

že požáry, na které vyjíždíme,
byly mimo katastr naší obce
a je vidět, že zákaz vypalování, rozdělávání ohňů, pravidelná kontrola komínů a jeho
čištění není pro vás nic cizího.
Chráníme si každý svůj majetek, popřípadě majetek našich sousedů a je dobře, že se
v naší obci vše dodržuje.
Budeme velice rádi i za to,
že v blízkosti našeho vodního
toku nebudete uskladňovat
žádné předměty, které nám
mohou nadělat hodně starostí při zvýšení hladiny vodního toku, při nepřízni počasí, popřípadě při rychlém
tání sněhu. Věřím, že když se
budou dodržovat tyto zásady, které byly jmenovány, nenastane nám žádný problém
v podobě ucpaného mostu
a problému s uvolněním
a zajištěním průtoku vody.
Nedokážete si představit,
o jak nebezpečnou činnost
členů výjezdové jednotky se
v tomto případě jedná.
Za pozornost také stojí na-

psat něco o naší nové cisterně, která byla už na několika
výjezdech. S náročným terénem si hravě poradila. Prošla
už i garanční kontrolou v Jičíně a ve Slatiňanech. Dále
dopravní vozidlo DA Ford už
podniklo i několik dálkových
cest a také prošlo garanční
kontrolou.
Závěrem musím poděkovat za podporu obce, chci
popřát všem hasičům a všem
občanům
veselé
Vánoce
a šťastný nový rok 2020.
Petr Birtus, velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice

Myslivecká prosba: Nedávejte zvěři cukroví
V zimě, když máme štěstí,
se příroda okolo nás zahalí
do krásné bílé peřiny. Ovšem
to, co je pro člověka na první pohled krásné, je pro lesní
zvířátka komplikace. V zimě
jim totiž počasí ztěžuje jejich
životní podmínky, hlavně hledání potravy. Proto se myslivci
a další přátelé přírody vydávají
v zimě hojně do lesa na krmení zvěře. Hlavně přikrmování
srnčí zvěře v zimním období je
významné.

Pravidelné přikrmování lesní
zvěře je nezbytné hlavně v mrazivém počasí. Pokud se k zimnímu počasí přidá námraza, ocitá
se dostupná potrava pro lesní
zvěř pod nepropustnou skořápkou ledu. Přikrmování lesních
živočichů se tak najednou stává životně důležité. Jak a čím
lesní zvěř ale krmit, abychom
jí spíše neublížili a nepřivodili
zdravotní potíže? Existuje široká
řada krmiv, která jsou při krmení lesní zvěře v zimě potřebná.

A jaká krmiva můžeme lesním
zvířatům v zimě v období krize
dávat, abychom jim zajistili pestrý jídelníček a zahnali hlad?
PŘIKRMOVÁNÍ LESNÍ ZVĚŘE:
CO ZVÍŘÁTKA POTŘEBUJÍ
Zejména teď v období Vánoc
se myslivci při své práci v lese
setkávají s pečivem, či dokonce
vánočním cukrovím v korýtku
krmelce. Víme, že to myslíte
hezky a chcete zvěři přilepšit,
ale pravý opak je pravdou. Pečivo, ať již klasické bílé, či pečené cukroví, obsahuje velké
množství sacharidů a lepku, na
které není trávicí ústrojí zvěře,
snad jen kromě prasete divokého, vůbec přizpůsobeno. Jinými slovy tato potrava zvířeti
způsobuje bolestivé problémy,
průjmy a bohužel ne ojediněle
končí úhynem.
NEJLÉPE UDĚLÁTE,
KDYŽ DO KRMELCE
LESNÍ ZVĚŘI DONESETE:
– Jadrná krmiva – mezi ně řadíme semena, jako jsou kaštany, žaludy, bukvice, oves,
ječmen, pšenici raději ne,
žito, kukuřice
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– Dužnatá krmiva – brambory, krmná řepa, jablka, hrušky, jeřabiny
– Objemová krmiva – jetel, seno, vojtěška, sušené
větvičky stromů, jako jsou
duby, lípy, vrby apod.
– Soli – hlavně kuchyňská sůl
v kuse nebo lize je pro lesní
zvěř ideální pro doplnění
minerálů. Sůl se předkládá
celoročně.
Tím vším je možné lesní zvěř
v zimě krmit. Pokud se i vy rozhodnete jít do lesa a do krmelců připravit zvířátkům něco na
zub, neváhejte a vydejte se na
procházku. Nejenže si pročistíte hlavu a dáte tělo do pohybu,
ale pomůžete tak mnohým lesním živočichům, v našem případě srnčí a jelení zvěři. Občas
krmelce navštíví i černá zvěř.
Úplně ideální ale bude donést
krmivo pro zvířátka buď našemu hajnému Honzovi Lhotovi
nebo předsedovi myslivců Karlu Blažkovi a oni už to vhodné
pro zvěř vyberou a vy si v klidu
zvířátka na procházce zasněženou přírodou prohlédněte.
Krásné zimní dny přejí místní
myslivci.
Aleš Maloch
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

Projekt Skutečně zdravá škola

PŘEHLED AKCÍ 1. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2019–2020
2. 9. Zahájení školního roku
2019–20 se slavnostním
přivítáním prvňáčků
9. 9. Účast pedagogů na přednášce Dr. Lidmily Pekařové
19. – 20. 9. Účast na projektu
„Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“
19. 9. Projekt „Čtenářská gramotnost“ pro 4. a 5. třídu
26. 9. Účast na projektu ministerstva zemědělství „Do lesa
s lesníkem“
27. 9. Návštěva divadelního
představení „Klášterní ulice“
v Klicperově divadle v Hradci
Králové
1. 10. Dopravní výchova na
dopravním hřišti ve Dvoře
Králové nad Labem pro 4.
a 5. třídu
2. 10. Program „Cvičíme s jógou“ pro I. stupeň
8. 10. Účast na Krkonošských
atletických závodech
9. 10. Výlet 9. třídy do Vlčic
10. 10. Exkurze 4. a 5. třídy do
Planetária v Hradci Králové
21. 10. Divadelní představení
„Haló, Jácíčku“ ve Vrchlabí
pro 1. a 2. třídu
21. 10. Preventivní program
společnosti Prostor pro HK
v 8. třídě
23. 10. Preventivní program
společnosti Prostor pro HK
v 7. třídě
5. 11. Informativní schůzka rodičů 9. třídy ohledně povolání
a prezentace středních škol
v naší škole
6. 11. Preventivní program společnosti Prostor pro HK
ve 3. a 5. třídě
19. 11. Preventivní program
společnosti Prostor pro HK
ve 4. a 6. třídě
19. 11. Třídní schůzky ve 2.–9.
třídě
27. 11. Preventivní program
společnosti Prostor pro HK
v 8. a 9. třídě
Od 2. 12. Advent naruby – sbírka hraček, plyšáků a knih pro
potřebné
3. 12. Třídní schůzka 1. tř.
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Jedna z aktivit našeho víceletého projektu se v listopadu
týkala vody balené a kohoutkové.
Společně se žáky 2. stupně
jsme se zamýšleli nad kvalitou
a cenou vody balené a kohoutkové. Žáci se seznamovali s odbornými články zabývajícími
se dopadem výroby PET lahví
na životní prostředí. Ze zjiš-

těných informací vytvořili plakáty, poučné nejen pro ně. Po
dva dny si pak někteří zaznamenávali spotřebu a druh tekutin vypitých doma i ve škole.
Milým zjištěním bylo, že voda
se šťávou a čaj patří k nejčastějšímu typu pití. V naší školní
jídelně si čím dál více žáků natočí do skleničky i „obyčejnou
vodu“, která je z pohledu zdra-

ví člověka i planety vlastně neobyčejně dobrá.
Další aktivitou žáků bylo posoudit kvalitu pěti vybraných
vegetariánských jídel. Děti
pak hlasovaly, které jídlo jim
kuchařky uvaří v naší školní
jídelně.
Alice Kuhn-Gaberová,
Hana Ježková

Setkání s rodiči ohledně povolání
a burza středních škol
Začátkem listopadu se
konala informativní schůzka výchovného poradce
s rodiči a žáky 9. třídy týkající se přijímacího řízení na
školní rok 2020–2021. Zde
jim byly kromě informací
o průběhu řízení předány
také další důležité materiály. Součástí byla i diskuse,
během níž byly zodpovězeny všechny položené dotazy. Dalším bodem schůzky
byla dnes již tradiční burza
středních škol našeho okolí, na kterou byli pozváni mimo žáků i rodičů 9.
třídy i žáci a rodiče 8. třídy,
tak aby si i oni již udělali
představu o možnostech
a nabídkách jednotlivých
středních škol. Rodiče
i žáci se zúčastnili v hojném počtu, a tak si všichni
odnesli spoustu informací
a materiálů, které jim snad
usnadní rozhodování o budoucím studiu a zaměstnání.
Vladimír Tremer
výchovný poradce
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Had ze stavebnice LEGO
V rámci projektu „Centra
vzdělávání pro udržitelnou
budoucnost“ se náš tříčlenný
tým pedagogů rozhodl pro
sestavení hada ze stavebnice
LEGO, kterou naše škola získala účastí v tomto projektu. Téma tentokrát znělo „Ze
světa zvířat“. Sestavení hada
trvalo 8 hodin. Pohybuje se
na základě bezdrátového připojení Bluetooth za pomoci
nainstalované aplikace LEGO
MINDSTORMS na zařízení se

systémem Android. Hada mají
žáci k dispozici a ovládají ho
telefonem. Dokážou ho přimět
k plazení vpřed a vzad, k pohybu do stran, a dokonce dokážou nasimulovat útok hada
s otevřením čelistí a reálným
zvukem. Snažíme se tak žáky
namotivovat k práci se stavebnicí a k manuální zručnosti,
včetně programování.
Hana Ježková,
Renáta Šindelářová

Zprávičky ze školky
Naše mateřská škola má svůj
Školní vzdělávací program
„Krok za krokem“ zaměřený
na poznávání dětí, rozvíjení
jejich osobnosti přímými zážitky, vyváženost spontánních
aktivit a řízených činností
v menších či větších skupinách
nebo individuálně. Tohoto všeho dosahujeme také pomocí
pobytu venku. Děti učení venku baví, hry venku podporují
jejich zdraví. To, co se děti venku naučí, se v mozku ukládá
hlouběji a snadněji se vybavu-

je. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.
Děti venku rozvíjejí nejen své
znalosti, ale současně i emoční
a sociální inteligenci. Snižují
se důvody ke vzniku agresivity a násilí. Zvyšuje se zájem
o objevování. Pro děti je pobyt
venku přirozený. Příroda nabízí příležitost k různorodému
pohybu po všech možných
terénech – trávě, písku, hlíně,
svahu… Zdoláváním těchto
přirozených překážek u dětí
dochází k rychlejším pokro-

kům v hrubé motorice (koordinaci pohybu a rovnováze).
Děti se díky poznávání života
rostlin a živočichů učí soucitu,
porozumění, ohleduplnosti,
ale i respektu a úctě k přírodě.
Měsíc listopad u nás ve školce v Rudníku proběhl poklidně
a v očekávání toho nejkrásnějšího měsíce v roce – prosince!
Společně jsme prozkoumávali
svět přírody, barvy listů, změny
v lese, život zvířat před zimou
a zaměřili jsme se i na sebe
a své tělo, na zdraví i na to, kde
co vlastně na těle máme. Také
jsme si společně zazpívali písničky, zarecitovali básničky. To
ale není všechno… Za asistence paní učitelky a Martičky se
z nás jeden den v týdnu stávají
kuchaříčci. Pečeme dobroty,
třeba oříškovo-jablečný štrúdl,
vanilková kolečka a největší
dobrotou byly ovesné kuličky sypané skořicí. Všem moc
chutnalo a po školce se linula
líbezná vůně. V listopadu děti
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zažily i sportovní dobrodružství – sportovní školičku, která
nás i nadále provází do dalšího
měsíce. Jak už jsem zmínila
v začátku článku, listopad byl
pro děti především obdobím
čekání na nejkrásnější měsíc
v roce, měsíc, kdy z pekla chodí čerti po domech, a měsíc,
kdy i ta nejsmutnější očka září
radostí při pohledu na dárky
pod vánočním stromem. Děti
měly možnost podílet se s rodiči na vystřihování vánočně-zimního motivu. Tímto děkujeme rodičům za hojnou účast
a spolupráci s MŠ.
Listopadem jsme se rozloučili s podzimem a společně
s prvním adventním víkendem
přivítali zimu a vánoční svátky.
Teď už jen stačí popřát vám
všem krásné vánoční svátky
plné klidu, pohody, lásky a do
nového roku aby každý z vás
vstoupil pravou nohou!
Veronika Gondek
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Motoristická sezona 2019 v Rudníku
Již se stalo tradicí, že v Rudníku začala motoristická sezona na kynologickém cvičišti
v Terezíně, a to mistrovstvím
ČR v motoskijöringu. Závodní
trať o délce jednoho okruhu
760 m se místním organizátorům SMX Racing teamu
Rudník podařilo připravit na
výbornou, a proto se odjely
kvalitní závody za účasti 65
posádek, cca jednoho tisíce diváků a štábu z ČT Sport. Toto
je komentář z oficiální tiskové
zprávy ze závodu. Díky tomu,
že se v Rudníku podařilo tyto
zimní závody uspořádat pokaždé, když jsme je dostali přidělené, dostal Rudník důvěru
i v roce 2020 a bude jedním
z pořadatelů tohoto seriálu
mistrovství ČR. Samozřejmě
bude opět záležet hodně na
počasí a sněhové nadílce.
Dalším podnikem, který se
letos v Rudníku uskutečnil,
bylo dvoudenní mistrovství ČR
v cross country a Pohár CAMS.
Jednalo se již o 6. ročník tohoto mistrovského podniku,
který se v Rudníku pořádal.
Tyto závody byly zpestřeny
jako každým rokem o večerní show, výjezd do strmého
vrchu. Na tuto show se přišlo
podívat opět hodně diváků,
kteří se mohli zúčastnit, a také
se v hojném počtu zúčastnili
běhu přes umělé překážky na
stejné dráze jako jezdci. Večer byl ukončen ohňostrojem
a vyhlášením vítězů. Diváci,
kteří navštívili závody, dobrovolným vstupným přispěli
na našeho postiženého jezdce
Martina Berana, za což jim
patří velký dík. Celý víkend se
jako každý rok vydařil, jezdci
si velmi pochvalovali závodní trať, zázemí, podkrkonošské prostředí a vřelý přístup

MČR
V MOTOSKIJÖRINGU
2020 v Rudníku
bude 12. 1. 2020

rudnických pořadatelů. Pro
nás pořadatele je to vždy pocta a velká vzpruha do další
práce. V příštím roce se však
v Rudníku tyto mistrovské závody nepojedou, protože jsme
se rozhodli, že po doplnění
a srovnání terénu necháme
trať odpočinout a seriál vrátíme do Rudníku opět v roce
2021. Abychom vyšli vstříc
asociaci CAMS, zavázali jsme
se, že závody uspořádáme na
náhradní trati v nedaleké Úpici, kde jsme závody pořádali
již v roce 2018.
Poslední podnik v letošním
roce, který jsme v Rudnické
rokli pořádali, byl již IV. ročník
motokrosového závodu O putovní pohár Rudnické rokle ve
spojení s krajským přeborem
SMS Pardubice. Na tento závod obec Rudník přispívá 50

tis. korun, a tím velkou měrou
přispívá na odměny pro nejlépe umístěné jezdce. Letošní IV.
ročník vyhráli a putovní pohár získali ve třídě MX1 vítěz
I. ročníku Petr Bartoč (Orion
Racing Team) a ve třídě MX2
čerstvý mistr ČR Martin Krč
(Buksa/Ados KTM Team). Závod se velmi vydařil a podle
pozitivních ohlasů jezdců je
skoro naší povinností uspořádat v roce 2020 V. ročník.
Výborné výkony na všech
závodech nepředváděli jenom
jezdci, ale také hasiči z Rudníku (Arnultovic, Javorníku)
a z Hostinného. Vždy udrželi
dráhu ve výborné kondici a vysokým teplotám a sluníčku
nedali šanci. Velmi musíme
poděkovat obci Rudník za finanční dar a materiální podporu. Poděkování patří všem

Rudnický pršáček
Už patnáct let se (víceméně) pravidelně schází partička přívrženců
32 čertových obrázků k turnaji ve
hře prší. Aktuálně se setkávají vždy
třetí pátek v měsíci v prostorách
Hospůdky U Hrocha (dříve Vinárna, Klub 51, prostě stále na stejném místě).
Systém turnaje je jednoduchý.
Hraje se na sedm kol a před každým z nich jsou hráči rozlosování
ke stolům po třech až čtyřech – zaleží na počtu zúčastněných. Pro každé kolo má soutěžící tři životy, po
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@rudnickarokle
#rudnickarokle

členům SMX Racing teamu
Rudník a každému, kdo jakkoli přispěl a pomohl s organizací závodů. Bez sponzorů by závody nebylo možné pořádat,
a proto i jim děkujeme za podporu. Velký dík patří asociaci
CAMS a Automotodromu Brno
v čele s Karlem Abrahamem
za to, že věnovaly krásnou
zcela novou čtyřkolku Martinu Beranovi, kterou si Martin
převzal na závěrečném vyhlášení mistrů ČR v Šiklově mlýně. Samozřejmě poděkování
patří všem příznivcům a fanouškům za to, že si na naše
závody našli cestu a jezdcům
vytvořili skvělou atmosféru.
Tímto vás všechny zveme na
závody v roce 2020.
Pavel Šmahel
SMX Racing team Rudník

Běžecké trasy

jejichž ztrátě vypadává z daného
kola a připisuje se mu příslušný počet bodů. Sečtením bodů za všechna kola vznikne konečné pořadí.
Turnaj je otevřený komukoli,
takže pokud třetí pátek v měsíci
večer nebudete mít co dělat, budete vítáni. Podmínkou účasti je jen
nevelké startovné, ale hlavně dobrá
nálada a smysl pro fair play.
Motivace na závěr: Cenou za poslední místo je kindervejce!
Pavel Voňka

V loňském roce se údržba rudnických běžeckých stop protáhla na tři týdny. Po předloňském roce to bylo o týden lepší. I pro letošní rok
jsme připraveni na protahování běžeckých stop
v okolí Rudníka a počítáme s napojením běžeckých stop i směrem na Hostinné a u Hoffmanovy boudy pak i na Krkonošskou magistrálu.
Má to ale jednu zásadní podmínku, Krakonoš
nám musí trošku nasněžit. 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
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Fotbalový klub TJ Rudník
Podzimní část fotbalové sezony skončila, hřiště je zazimované, míče a nářadí uklizené,
a tak je čas na krátké ohlédnutí
zpátky, jak to vlastně dopadlo,
co se za rok 2019 událo.
Začnu tedy u mužstva dospělých, kde po sestupu několika mužstev z krajské soutěže
(Hostinné, Kocbeře) sliboval
tento ročník ještě více vyhrocených utkání v boji o přední
příčky. Po počátečních prohraných derby s výše jmenovanými soupeři neupadlo mužstvo
do žádné deprese, ba naopak
za pomoci slibných mladíků
z dorostu jsme dokázali ustát
i jarní předehrávku ročníku
2019/2020 a přezimujeme na
docela solidním druhém místě, jen dva body za favorizovaným týmem z Kocbeří.
Další podzimní úspěch je
stále zlepšující se trend našeho
dorostu. Na to, že jsou chlapci
z různých částí našeho okresu, působí velmi kompaktním
dojmem, mají dobrou partu
a jejich herní projev na hřišti
je čím dál lepší. Takže pod pevným vedením bratří Cermanů
přezimuje dorost na prvním
místě krajské soutěže. Jen tak
dál, cíl je tuto soutěž vyhrát.
Samozřejmě bych chtěl vyzdvihnout fungování týmu
starší přípravky. Chlapci pravidelně trénují, v zápasech se
lepší a přes velkou konkurenci
začali vyhrávat. Pohybují se
v klidném středu tabulky. Jádro
tohoto týmu tvoří skupina spolužáků, kteří se po skončení jar-

ní části sezony přesunou o další
level jejich fotbalového příběhu
a měli by se stát motorem nově
vzniklé kategorie žáků.
Nakonec bych vám chtěl
představit nově založené mužstvo minipřípravky, které začalo počátkem školního roku
fungovat pod vedením trenérů
Davida Baloga a Tomáše Horešovského. Jsou to dětičky od
4 do 6 let, děvčata mohou být
ještě o rok starší a po jarním
náboru v MŠ a ZŠ Rudník jsme
v takový zájem ani nedoufali.
Začaly tréninky, už se odehrály i nějaké zápasy a je vidět,
že to dětičky opravdu chytlo.
Samozřejmě že v tomto věku
musí být hlavně podpora rodičů a za jejich pomoc chci
i do budoucna poděkovat. Je
to kategorie úplně nová, takže po dohodě s trenéry jsme
zimní pauzu vypustili a každé
pondělí je trénink v tělocvičně
ZŠ Rudník. Pokud máte zájem
přivést svou ratolest k aktivnímu sportu (není to jenom
o fotbalu), máte možnost, neodmítneme nikoho.
Teď trochu z jiného soudku.
Jak jsem již avizoval v předešlých vydáních, pracujeme
na zlepšení podmínek v areálu fotbalového hřiště nejen
pro sportovce, ale samozřejmě i pro rodiče i širokou veřejnost. Rok 2019 byl velice
plodný. Podařila se kompletní
rekonstrukce kabin domácích,
probíhá výstavba workoutového hřiště (už chybí jen povrch)
a je zahájeno kolaudační říze-

ní na zastřešení kolem kiosku.
Obě tyto stavby budou na jaře
slavnostně otevřeny a zpřístupněny veřejnosti. Sice nás
čeká ještě hodně práce, ale nemohu si odpustit poděkování
všem dobrovolníkům, kteří se
na realizaci těchto staveb podíleli. Nebylo to vůbec jednoduché, ale za dohledu a velké
pomoci našeho stavebního mistra Ríši Cilera jsme to zvládli.
A pak že to nejde...
Na závěr musím za všechny členy TJ Rudník poděkovat

Zveme všechny příznivce
fotbalu na tradiční
SILVESTROVSKÉ
PENALTY,
které se budou kopat
31. 12. 2019 od 9:00 hod.
na fotbalovém hřišti.

obci Rudník, našim sponzorům
(zmíním jen ty nejhlavnější:
společnost Akwel-Automotive
sídlící v Rudníku, Dražické závody – člen skupiny NIBE, pivovar
Trutnov, společnost Noowok,
s.r.o.), ale samozřejmě i dalším
firmám a lidem, kteří jakoukoli
formou v roce 2019 pomohli.
Jinak vám všem přeji krásné
prožití vánočních svátků, hlavně hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Jan Štemberka
předseda TJ Rudník

Okami Team – závěr sezony
Od posledního článku jsme
opět ušli kus cesty. Absolvovali jsme Bushido Camp v Janských Lázních, zahájili jsme
spolupráci s trenéry brazilského jiu-jitsu v Praze, zúčastnili
se pražského poháru a ukončili sezonu zápasů v polské lize.
V pražském poháru jsme
získali jedno první místo
v kata, čtyři třetí místa v kata
i kumite a jedno čtvrté místo
za kata. Těchto šest ocenění
získali: Kryštof Pomahač, Tonda Kašpar, Matyáš Lukeš a Jakub Hampl.
V Polsku ve městě Opole
jsme se 20. 10. zúčastnili turnaje „Mini Challenger“. Zde získal druhé místo David Hampl
v kumite.
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Dne 7. 12. jsme uzavřeli rok
ve finále polské ligy šinkjokušinkai karate ve Szklarske Porebě. Odtud jsme přivezli čtyři
třetí místa. Jedno z kumite, dvě
v katách a jedno jako celkové
pořadí celé ligy (ze všech čtyř
kol). Třetí místo v celkovém pořadí společně se dvěma dalšími
třetími místy za katy a kumite
získal Matyáš Lukeš. Třetí místo v kata získal i Jakub Hampl.
Závěrem bychom rádi dodali,
že pro nás byl tento rok velice
úspěšným. Zahájili jsme spoustu
nových věcí, které chceme v příštím roce dál rozvíjet, a doufáme,
že budou dětem přínosem.
Velmi děkujeme všem, kdo
nás podporují, ať finančně,
nebo svou přízní.

Přejeme krásné svátky a veselý vstup do nového roku
a v celém příštím roce hodně

www.okamiteam.cz
@okamiteam

štěstí, zdraví a spoustu skvělých zážitků.
Okami Team
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MATRIKA
Dne 16. 11. 2019 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Gabriela Šprincová, Anna Patáčová
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Marie Pavlatová, Antonie Sklenářová, Květa Götzová,
Helena Tůmová, Jana Levínská.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová
Loučíme se s bolestí v srdci s naší dlouholetou kolegyní
Janou Levínskou. Za své působení v mateřské škole vychovala
řadu generací dětí, ve kterých zanechala nesmazatelnou
stopu. Jani, nikdy nezapomeneme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudník

Zleva: Marie Jana Gajdošová, Sebastian Matulík,
Gabriela Šprincová, Vojtěch Hamák

Kamarádi neodcházejí...
Sobotní déšť zdůrazňoval smutek v srdcích organizátorů
právě připravované Mikulášské besídky, když byla v poledne
na obecním úřadě v Rudníku vyvěšena černá vlajka. Černá
vlajka na znamení smutku a k uctění památky zesnulé paní
Jany Levínské. Jana věnovala podstatnou část svého života
práci pro obec Rudník, a to jak profesně, tak i ve svém
volném čase. Na každé kulturní akci, kterou obec Rudník
uspořádala, měla Jana svoji velkou zásluhu. Kulturní
komise není orgán, jen se tak jmenuje. Kulturní komise je
skupina bláznů a kamarádů, kteří se ve svém volném čase
snaží zlepšit kulturní vyžití v naší obci. Byly to hodiny,
dny a víkendy, co jsme trávili společně. Jana Levínská si
nepotrpěla na oficiality a zlobila by se, kdybychom jí teď
děkovali za něco tak samozřejmého, jak ona chápala práci
pro obec ve školce, v knihovně, v kultuře... Jana je součástí
této party a navždy zůstane, protože kamarádi neodcházejí,
kamarádi zůstávají v srdci... Čest její památce.
Za kulturní komisi Míra Sedláček a Jiří Jirásek

Rádi bychom tímto způsobem poděkovali paní Janě Janovské
a paní Lence Kordové za ochotu, velmi milé a vstřícné jednání
při organizaci a provedení zlaté svatby. Děkujeme také OÚ
Rudník za dar a blahopřání. Konečně děkujeme paní ředitelce
školy Alici Kuhn-Gaberové za možnost uskutečnit obřad ve
škole, ve které jsme oba prožili téměř celý profesní život.

Zleva: Matěj Zákravský, Ondřej Dymeš, Viktorie Baldrychová,
Adam Hroza

Vážení spoluobčané, nastává čas, kterému se odpradávna
říká Vánoce. Nejen Štědrý den, ale i další sváteční dny
uvolní mnohdy napjatou atmosféru, která člověka provází
po celý rok. V tomto období máme jedinečnou možnost být
společně s rodinou, udělat radost dětem a svým blízkým.
Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci
i v soukromém životě v roce 2020.

Hana a Petr Boháčovi
Děkuji OÚ Rudník za blahopřání a dárkový balíček
k životnímu jubileu. Moc mě to potěšilo.

Redakční rada Rudnických novin

Milan Roudný
Za redakční radu děkuji paní Janě Janovské za dlouholetou
a obětavou práci matrikářky na OÚ v Rudníku, kdy nám plnila
společenskou rubriku v Rudnických novinách. Její profesionální
přístup a úsměv na tváři byly nabíjecí. Jani, přejeme ti v životě
jen to nejlepší. Děkujeme.

Diář 2020

Jirka Stuchlík

Společně s těmito Rudnickými novinami jste
ve schránce našli i malý dárek – Diář 2020.
Zaznačili jsme do něj i všelijaké kulturní
a sportovní akce, o kterých už nyní víme, že se
budou v roce 2020 v Rudníku konat.
A není jich málo!
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