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RADNICE

SLOVO STAROSTY

V

ážení přátelé, držíte v rukou
podzimní číslo Rudnických novin. Vychází v době, kdy máme
téměř u konce největší investiční akci
v dějinách naší obce, kanalizaci. Vím,
že pro nás všechny tato stavba přinášela a stále ještě přináší spousty překážek a problémů. Ač to teď tak nevypadá, je tato stavba pro naše životní prostředí velice
důležitá a nejen pro čisté životní prostředí. Některým
z nás, bydlícím v lokalitě, která je již odkanalizována,
skončí starost s vypouštěním odpadních vod, servisem a údržbou ať již vlastních čističek, či septiků.
Toto břímě na sebe přebírá obec. Jinými slovy řečeno,
starost s tímto odpadem končí spláchnutím toalety.
Toto s sebou ovšem přináší náklady na stočné. Obec
tedy při ceně stočného vychází z poplatku, který bude
hradit městu Hostinné za uložení odpadních vod a za
provoz kanalizační sítě. Cenu za stočné určí zastupitelstvo obce, ta ještě v tuto chvíli stanovena není.
V souvislosti se stavbou kanalizace se v těchto dnech
provádí generální opravy místních komunikací v Terezíně a Arnultovicích. Zmíněné části obce se dočkají
ve většině případů nového asfaltového povrchu. Já
všem obyvatelům dotčených částí moc děkuji za trpělivost a doufám, že budou s novými cestami spokojení. Další velkou akcí v obci, tentokrát pod taktovkou
Královéhradeckého kraje, byla rekonstrukce silnice do
Hostinného. V těchto dnech je zhruba třetina hotová
a práce je u konce. Je obrovskou škodou, že investor
nakonec nechal opravit pouze malou část. Jak již asi
všichni víte, opraven je úsek od Štemberkových po hasičskou zbrojnici v Arnultovicích. Na příští rok máme
přislíbené pokračování směrem k Hostinnému. Jestli
k tomu dojde a bude se pokračovat tímto směrem, si
netroufám slíbit, ale tyto informace směřují od vedení
Královéhradeckého kraje. V tuto chvíli chci poděkovat
všem obyvatelům žijícím v uzavřeném úseku za trpělivost a také všem řidičům za respektování dopravního
značení a ukázněnost. Podzimní období se jako každoročně nese v duchu přípravy obecního rozpočtu na
příští rok, který bude zastupitelstvo schvalovat v prosinci. Počítáme v něm například s realizací chodníku
ke škole, s přípravou chodníku od pošty pod školu,
kde bychom navázali na zmíněný školní chodník. Připravujeme i projekt protipovodňových opatření, který
by systémem vybudování tůněk měl při zvýšené hladině toků a výrazných srážkách zpomalit a snížit tok
vody do obce. Připravujeme i postupné zvelebení centra Lázní Fořt a ve spolupráci s místními obyvateli bychom rádi alespoň trošičku vrátili tomuto krásnému
místu někdejší lesk a krásu. Ve spolupráci s parkovým
a zahradním architektem vzniká studie na obnovení
a údržbu tamní zeleně a pramene vody. Připravujeme
toho do rozpočtu jako již tradičně mnohem více, ale
o tom vás budeme informovat průběžně. Během léta
se u nás v Rudníku odehrála celá řada sportovních
i kulturních akcí pořádaných buď kulturní komisí
obce nebo spolky. Všechny akce doprovázelo většinou
krásné počasí, ale hlavně nadšení pořadatelů. Já za to
nadšení moc děkuji, protože vím, jak složité mnohdy
je tyto akce pořádat. Je za tím spousta práce a příprav.
Většina těchto lidí tomu věnuje veškerý svůj volný čas
a zcela bez nároku na odměnu. To si samo o sobě zaslouží respekt a poděkování. Největší poděkování přichází ovšem od vás, od návštěvníků akcí. Svojí přítomností ukazujete, že si práce dobrovolníků vážíte, a to
je moc dobře. Na závěr vám všem chci popřát příjemné podzimní dny strávené ve zdraví a pohodě.

Kanalizace Rudník
Stavba kanalizace finišuje
na I. i II. etapě.
Na úseku I. etapy (Arnultovice)
jsou hlavní stoky i veřejné části kanalizačních přípojek vybudovány v celém rozsahu, celkem 3529 m stok, tj.
100 %. Místní komunikace štěrkové
byly opraveny, asfaltové povrchy
mají rýhy po kanalizaci doplněny asfaltovým betonem a jsou připraveny
na pokládku nového koberce. Kolaudace I. etapy je plánována na říjen
2019, poté budou moci jednotlivé
nemovitosti přistoupit k budování soukromých částí kanalizačních
přípojek a vlastnímu přepojení domovní kanalizace, případně zrušit
stávající jímky a septiky. Podrobnější
informace – viz další článek Martiny
Jiráskové ohledně připojování nemovitostí na novou kanalizaci. Aktuální informace o kolaudaci I. etapy
a možnosti připojování sledujte na
stránkách obce: www.rudník.cz.
Rovněž na úseku II. etapy jsou
hotovy všechny sběrače i veřejné

části kanalizačních přípojek. Místní
komunikace v Terezíně a za starou
školou byly opraveny technologií
přemletí a stabilizace pojivem na
bázi cementu. Na tyto zpevněné
podklady bude položen jednovrstvý koberec asfaltového betonu.
Čerpací stanice na obou etapách
byly připojeny na elektrickou síť
a proběhl zkušební provoz. Měrná
šachta na hranici katastru Hostinné je osazena sondou pro měření
množství odtékajících splaškových
vod.
Královéhradecký kraj má hotovou rekonstrukci silnice II/325
na úseku Arnultovice-hasičárna
po hranice katastru Rudník (před
zámkem). Na ostatních částech
silnice II/325 budou rýhy po kanalizaci provizorně opraveny vrstvou
štěrkopísku zpevněného cementem a po niveletu okolní vozovky
dorovnány vrstvou asfaltového betonu v rámci stavby kanalizace.
František Čejka

Aleš Maloch, starosta
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Kanalizační přípojky
VŠEOBECNĚ
Vzhledem k neustále se opakujícím dotazům jsme pro občany obce Rudník vypracovali
stručný návod, jak postupovat
při výstavbě kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.
VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Kanalizační přípojka – je
část kanalizace, která odbočuje
z hlavního řadu a slouží k odkanalizování splaškových vod
z jednotlivých nemovitostí.
Dělí se následovně:
Veřejná část, která je vybudována odbornou firmou, leží
zpravidla na obecním pozemku, je placena obcí a je v majetku obce.
Soukromá část je dopojení
nemovitosti zpravidla na soukromých pozemcích. Realizaci
přípojky platí majitel nemovitosti, je v jeho vlastnictví a za
provedení a údržbu zodpovídá.
Kanalizační odbočka je tvarovka na hlavním řadu, pomocí které se na hlavní řad připojuje kanalizační přípojka.
Územní souhlas je povolení
stavby kanalizační přípojky.
Obec zařídila na své náklady
vypracování projektu a územního souhlasu.
Přípojková karta je zakreslení trasy a hloubky kanalizační přípojky do formuláře, který každý majitel nemovitosti
odsouhlasí, tedy podepíše.
Dotčený pozemek je pozemek uvedený ve stavebním
povolení nebo v rozhodnutí
o umístění stavby.
POSTUP PŘI VÝSTAVBĚ
Předpokládá se, že při výstavbě hlavního řadu majitel
nemovitosti odsouhlasí osazení kanalizační odbočky – podpisem přípojkové karty. Pokud
není zastižen nebo neřeší,
je odbočný kus vysazen dle
schválené projektové dokumentace stavby. Odbočný kus
je zaslepen a zahrnut.
Výstavbu soukromé části
kanalizační přípojky provádí
majitel nemovitosti sám na
své náklady, dle projektové
dokumentace a na základě
územního souhlasu. Prostorové umístění jednotlivých
kanalizačních přípojek vychází jednak z umístění hlavních
řadů splaškové kanalizace
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navržené v rámci akce, dále
z umístění stávajících vyústění
vnitřní kanalizace od jednotlivých nemovitostí a z polohy stávajících kanalizačních
přípojek. Hloubku napojení
nových přípojek na stávající
potrubí u jednotlivých objektů bude vždy v předstihu
ověřeno a případně upraven
návrh výškového a situačního
vedení nových kanalizačních
přípojek podle skutečného
provedení a uložení stávajících
kanalizačních odpadů. Situační a výškové vedení nových
přípojek je také nutné přizpůsobit případným stávajícím
podzemním sítím a dalším
zařízením. Před zahájením
zemních prací je nutné stávající podzemní sítě vytyčit, aby
nedošlo ke kolizi. Stavba bude
umístěna na pozemcích v souladu s dokumentací stavby
a v souladu s vydaným územním souhlasem s umístěním
stavby kanalizačních přípojek.
Na všech kanalizačních přípojkách budou vždy osazeny
revizní šachty. Před zásypem
potrubí kanalizační přípojky,
místa napojení a případně křížení s ostatními sítěmi bude
přizván zástupce obce Rudník
p. Čejka (tel.: 606 062 765) ke
kontrole provedených prací.
Po dohodě je možné doložit
fotografie kanalizační přípojky před záhozem. Bez písemného dokladu o provedené
kontrole nelze uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod
kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod do zařízení
v majetku obce Rudník.
Vlastní napojení splašků
z nemovitosti může být provedeno až po výzvě Obecního
úřadu Rudník a je vázáno na
kolaudaci stavby. Předpokládá
se možnost připojování od listopadu 2019 v závislosti na vydání kolaudačního rozhodnutí
a klimatických podmínkách.
Vzhledem k tomu, že na výstavbu kanalizace poskytl SFŽP
dotaci, jsou nemovitosti vázány termínem, do kdy musí být
všechny nemovitosti napojené
na veřejnou kanalizaci. Termín
byl stanoven do 30. 8. 2020.
Před napojením do veřejné
kanalizace je nutné vyplnit list
kanalizační přípojky s datem
napojení na veřejnou kanalizaci a stavem vodoměru k danému dni. Opět se obracejte na
pracovníka Obecního úřadu
Rudník pana Čejku.

Následovat bude uzavření
smlouvy o odvádění odpadních vod s provozovatelem veřejné kanalizace, a to Vodárenskou společností Lánov, spol.
s r. o. To zprostředkuje obec
Rudník na základě listu kanalizační přípojky.
V případě, že je vaše kanalizační přípojka uložena v pozemku ve vlastnictví třetí osoby, je třeba přípojku geodeticky
zaměřit a připravit smlouvu
o zřízení věcného břemene.
Stávající septiky je možné
po vyčištění využít na dešťové vody, popřípadě odstranit.
Odstranění septiků je možné
se souhlasem Městského úřadu Vrchlabí, odboru životního
prostředí, a to na základě dokumentace bouracích prací.
Technologický postup – nádrže septiků, ČOV či jímky
s přepadem je třeba nejprve
vyčerpat oprávněnou firmou,
následně vyčistit a vydezinfikovat. Technologický postup odstranění staveb dále záleží na
jejich stavebním stavu a materiálu. Budou-li nádrže vybourány a vyjmuty ze země, musí být
materiál odvezen na skládku,
případně k recyklaci. Budou-li

ponechány v zemi, dno musí
být proděravěno a zasypáno
nezávadným materiálem.
UPOZORNĚNÍ
Budovaná kanalizace je splašková! Je zakázáno do nové kanalizace vypouštět jiné vody než
splaškové. Měření bude probíhat v měrné šachtě umístěné na
rozhraní katastrálního území
Hostinné-Arnultovice. Pokud naměřené hodnoty poukážou na
výskyt dešťových či jiných vod,
budou navýšeny ceny stočného.
Je zakázáno vhazovat do
splaškové kanalizace dětské
pleny, vlhčené kapesníky, plastové výrobky či jiné hygienické
potřeby. Všechny tyto věci budou zachyceny v jednotlivých
čerpacích stanicích a budou
muset být nákladně likvidovány. Jinak by mohlo dojít
k ucpání čerpadel a kolapsu
celé kanalizační sítě.
Neoprávněné
vypouštění
odpadních vod do kanalizace
je přestupkem nebo správním
deliktem, za který může být
uložena pokuta.
Martina Jirásková
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ŘÍKÁ SE, ŽE...
... vodné, společně
se stočným, bude po
uvedení nové kanalizace do provozu stát
108 Kč. A samozřejmě
se jedná o zaručené
zprávy. A jak je to doopravdy?
V současné době byla
uzavřena jednání s městem Hostinné o výši nákladů na čištění splaškových
vod z Rudníku. Náklady
na čištění 1 m3 splaškové
vody včetně amortizace
kanalizačního vedení ve
vlastnictví města Hostinné
činí 36,10 Kč/m3 bez DPH.
Toto je jediný údaj, který je
v současné době znám. Vše
ostatní jsou spekulace. Způsob, jakým je kalkulována
cena vodného a stočného,
je upraven legislativně.
Stočné je řešeno i v podmínkách dotace, kterou na
výstavbu kanalizace čerpáme, včetně tvorby odpisů.
A mnoho dalších a dalších
vyhlášek, směrnic, nařízení
apod. tuto problematiku
upravuje. A jaký má toto
vše závěr?
O konečné ceně vodného
a stočného pro konečného
odběratele bude rozhodovat zastupitelstvo obce,
a to má právo – přes všechna shora uvedená nařízení
– cenu stočného pro fyzické
osoby dotovat. Proto jsou
veškeré spekulace o ceně
předčasné a jsem přesvědčen, že zastupitelstvo obce
při stanovení ceny zejména stočného přihlédne ke
všem aspektům tak, aby
obyvatelé nově napojení na
kanalizaci nebyli neúměrně finančně zatíženi tím,
že jim vznikla povinnost se
na kanalizaci napojit.
Předpokládaný
objem
splaškových vod od fyzických osob odvedených
do Hostinného bude cca
35.000 m3 ročně. Nejedná se
tedy o záležitost, kterou by
obec Rudník v rámci svých
rozpočtových možností nebyla schopna řešit tak, aby
nárůst stočného byl v rozumných a akceptovatelných mezích, bez tíživých
dopadů na obyvatele v odkanalizované části obce.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ Rudník
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Mobilní rozhlas

– moderní komunikace s občany
V obci Rudník od roku 2012
využíváme službu InfoKanál,
která umožňuje zaslat zaregistrovaným uživatelům krátkou
zprávu na mobilní telefon. Zejména v případech mimořádných událostí a odstávek dodávek energií se služba osvědčila.
Rozeslání jedné zprávy, která
může mít max. 150 znaků je
zpoplatněno částkou 0,9 Kč
na jednu SMS / mobilní číslo.
Při cca 900 zaregistrovaných
číslech obec stoji zaslání SMS
cca 810 Kč, což se může u některých zpráv jevit jako neekonomické.
Díky rozvoji technologií jsou
k dispozici nové možnosti. Jednou z nich je i portál Zlepšeme
Česko s aplikací Mobilní rozhlas. Po zvážení různých možností, jak zajistit informovanost
obyvatel Rudníku v aktuálním
čase, bylo rozhodnuto využít

právě této aplikace. Je sice určena prioritně pro chytré telefony,
ale umí si poradit i s telefony
tlačítkovými, což uvítají zejména senioři. Samozřejmě rozsah
služeb u tlačítkových telefonů
bude omezen pouze na informační zprávy. Důležitou podmínkou použití aplikace Mobilní rozhlas je mít v mobilním
telefonu aktivovaná data nebo
být připojen na wi-fi. V případě zasílání SMS (na tlačítkové
mobily) budou zprávy pro obec
také zpoplatněny.
S aplikací Mobilní rozhlas se
můžete seznámit a zároveň se
i zaregistrovat na www.rudnik.
mobilnirozhlas.cz. Aplikaci si
pak můžete stáhnout na www.
zlepsemecesko.cz/aplikace.
Předpokládám, že základní informace jste již získali z letáčku, který byl doručen do každé
poštovní schránky, nebo v in-

formačním stánku na Svatováclavských slavnostech. Využívání
této aplikace umožni informovanost obyvatel nejen o krizových stavech a zásadních
událostech, jak tomu bylo při
využívání stávajícího InfoKanálu, ale i o běžném dění v obci,
A TO V ROZSAHU, KTERÝ SI
SAMI ZVOLÍTE PŘI REGISTRACI. Tato služba je pro koncové
uživatele zdarma a obec Rudník za ni platí paušální částku,
není tedy limitována počtem
rozeslaných zpráv.
Stávající kontakty z aplikace InfoKanál nelze s odkazem
na ochranu osobních údajů
použít, a proto neváhejte s registrací do aplikace Mobilní
rozhlas, která postupně zcela
nahradí v současné době používaný InfoKanál.
Jiří Jirásek
tajemník OÚ Rudník

Motivační program
společnosti Elektrowin a.s.
Na základě žádosti byla
naší obci přiznána odměna z Motivačního programu 2019 společnosti
Elektrowin a.s. na nákup
manipulační techniky do
sběrného dvora v celkové
hodnotě 24.690 Kč.
O odměnu jsme mohli
požádat díky splnění výtěžnosti v 1. a 2. kvartálu
2019, za což vděčíme občanům, kteří odevzdávají
vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného dvora.
V roce 2018 se celková
výtěžnost zvedla oproti
roku 2015 téměř trojnásobně.
Ivana Svobodová
10,22

Rudník – výtěžnost (t) 2015–2018
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Venkovní učebna
při ZŠ a MŠ v Rudníku
Dne 28. 5. 2019 byla podepsána smlouva o dílo s firmou
Ing. arch. Miloslav Vajtr, se
sídlem V Brůdku 77, Praha 5 –
Třebonice, 155 00, na výstavbu
venkovní učebny při Základní
a Mateřské škole v Rudníku.
Cena díla byla 1.155.374 Kč
včetně DPH. Staveniště bylo
předáno 22. 7. 2019. Následně
byly započaty práce na výstavbě. Stavba probíhá bez problémů. Termín dokončení 30.
9. 2019. Na venkovní učebnu

Sociální
poradna
Dotazy na pracovněprávní poradenství, OIP tel. 950 179 800,
budova Úřadu pro zastupování
státu Horská 5, Střední Předměstí, Trutnov, 3. patro, č. dveří 434,
poradenství poskytováno ve středu od 8.00 do 17.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
poskytuje Občanská poradna
Dvůr Králové nad Labem, adresa: Palackého 99, Dvůr Králové
nad Labem, tel.: 499 620 431, 731
598 850, http://www.dk.charita.
cz/op, poradna@charitadk.cz
NOVĚ OD 15. 7. 2019
JE OTEVŘENA
OBČANSKÁ PORADNA
V TRUTNOVĚ
... a to každé pondělí a středu
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.30 na adrese „staré polikliniky“ Na Struze 30, Trutnov.
Poradna bude řešit problematiku
rodinnou,
sociální,
pracovněprávní, zejména pak
dluhovou, poskytovat pomoc
se zpracováním a odesláním návrhu na oddlužení. Pomoc bude
ANONYMNÍ A BEZPLATNÁ.
Objednávat konzultace lze
na tel. číslech 731 598 850,
739 685 113, 499 620 431
VRCHLABÍ
– JIŽ DLOUHO FUNGUJE
V prostorách Centra psychologické podpory, Komenského
1248, Vrchlabí (u MC Kopretina)
Telefon: 739 685 113, e-mail:
poradna.sp@charitadk.cz
Úterý 12.30 – 16.30
Připravila Lenka Kordová
www.dk.charita.cz/op
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jsme v únoru 2019 požádali
o dotaci prostřednictvím MAS
Krkonoše v rámci integrovaného regionálního operačního
programu Zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní
učení. V současné době je naše
žádost ve stavu splnění formálních náležitostí a přijatelnosti, splnění věcného hodnocení. V blízké době očekáváme
konečné rozhodnutí. V případě poskytnutí dotace získáme

95 % z celkových způsobilých
výdajů.
Venkovní učebna bude sloužit k výuce přírodních věd, výtvarné výchovy, environmentální výchovy, jazyků a dalších

předmětů v rámci vzdělávání.
Předpokládané je i využití pro
zájmové vzdělávání dětí a mládeže.
Martina Jirásková

Dokončení výstavby
humanitárního skladu
Dne 1. března byla zahájena výstavba přístavby
hasičské zbrojnice pro
SDH Rudník-Arnultovice, která bude sloužit
jako humanitární sklad.
Zhotovitelem je firma
STAVANT CZ s.r.o., jež
byla vybrána na základě
výběrového řízení.
Před samotnou stavbou
humanitárního skladu bylo
potřeba ještě provést bourací práce na původní „garáži“
za zbrojnicí. „Aby se ušetřily finance obce, provedli
jsme počáteční demolice
jedné z budov za hasičskou
zbrojnicí, odstranili krytinu střechy, krovy, odvezli
obsah septiku na čistírnu
odpadních vod, připravili
plochu pro stavební firmu,
která novou výstavbu humanitárního skladu provedla,“
uvedl starosta sboru. Odměnou pro hasiče za provedené
práce byl finanční příspěvek
obce ve výši jedné třetiny pořizovací ceny nového soutěžního stroje.
Stavba probíhala podle
plánu a v dohodnutých termínech. Výstavba je financována obcí Rudník a Diakonií
Katastrophenhilfe,
která
v rámci projektu Odolná
obec přispěla částkou 856
124 Kč. Obec Rudník do
projektu investovala i své
finanční prostředky. V červenci přišel panu starostovi krásný e-mail, jímž nám
paní Jarmila Dvořáková,

vedoucí sekce humanitární
pomoci Diakonie ČCE, oznámila, že se v projektu Odolná obec II objevila možnost
dalšího příspěvku. Jednalo
se o částku 100 037 Kč, a tím
se celkový příspěvek navýšil
na 956 161 Kč. Po necelých
pěti měsících byla v červenci
výstavba skladu dokončena.
V současné době se čeká na
potřebná vyjádření různých
orgánů k jeho kolaudaci.
Stavební práce měla na starost firma STAVANT CZ s.r.o.,
které patří naše poděkování
a uznání za dobře provedenou práci.

Po úspěšné kolaudaci slavnostně předáme humanitární sklad našim dobrovolným
hasičům společně se zástupci Diakonie ČCE – Střediska
humanitární a rozvojové
spolupráce, Diakonií Katastrophenhilfe a zástupců
obce Rudník. Slavnost plánujeme na konec října nebo
začátek listopadu.
Jirka Stuchlík
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Tajemství javornické hájovny
Továrnická rodina Kluge
vlastnila před druhou světovou válkou v naší obci
řadu významných nemovitostí (o nich někdy příště),
mezi nimi i hájovnu ve
svahu nad Javorníkem,
která patřila k tamnímu
panskému dvoru a sloužila k ubytování lesním
správcům pečujícím o rozsáhlé lesní pozemky.
Za 2. světové války se stala
také dočasným domovem pro
cenná umělecká díla, která
byla v roce 1946, kdy hájovnu
obýval hajný Čejka, odvezena
nejprve do Hostinného, poté
do muzea v Hradci Králové
a v roce 1949 na zámek Sychrov, kam byl svážen zkonfiskovaný majetek. Zde jsou uloženy dodnes a v roce 2017 byly
odborně zpracovány a knižně
vydány (viz níže).
Jedná se o velmi kvalitní
sbírku německé kresby konce
18. století až počátku 20. století, konkrétně o 420 kreseb,
56 grafických listů a 26 maleb.
Co se námětů týče, obsahuje
sbírka historické, mytologické
a náboženské kompozice, figurální studie, portréty, zobrazení zvířat či krajiny zejména ze
Saska a přilehlých částí Čech.
Dosud nezodpovězenou zůstává otázka původu sbírky. Není
známo, že by takovou sbírku
budoval majitel javornického
statku František Konrad Kluge

nebo jiný příslušník této rodiny (to potvrdil při letní návštěvě Rudníku i pan Alfred
Kluge).
Pravděpodobnější
je, že sbírka vznikla v Sasku
a byla ukryta na hájovně v Javorníku mezi lety 1942 a 1945,
jak napovídá datace některých obrazů. Této interpretaci
by nahrávala i skutečnost, že
firma Kluge podnikala od 20.
let 20. století v Sasku a své obchodní partnery měla v Drážďanech, ohrožených spojeneckým bombardováním.

Nejasnou také zůstává role
lesního správce Engelberta Lorenze, který bydlel v hájovně,
kde byla podle knihy Mohren,
verlorene Heimat (Wiesenbach
1997) ke konci války uložena sbírka historických zbraní
z jednoho z transportů směřujících ze Slezska. Lorenz byl
5. června 1945 zastřelen českými partyzány nad Hladíkovou
výšinou. Kdo ví, zda budou
události těchto dramatických
let někdy osvětleny...

Hájovna rodiny Kluge
v Javorníku č. p. 154. Vpředu
správce Engelbert Lorenz,
který ji rozšířil o stáj a stodolu. Jelikož ležela na spojnici
Bolkova a Janských Lázní,
podkroví občas posloužilo
pocestným k přenocování.
Olga Hájková
(Lit.: Janák, Petr: Sbírka německé
kresby 19. století na Sychrově ze svozu z hájovny v Javorníku u Rudníku,
NPÚ Praha, 2017)

Novinky ze hřbitova
Hřbitov u kostela sv. Václava doznal v posledních měsících několika změn, které
pozornému návštěvníkovi
nemohly uniknout.
Položením žlabů pro dešťovou vodu bylo po dvou letech
dokončeno odvodnění severní
a západní strany kostela, které
významně zamezí opětovnému
pronikání vlhkosti do zdiva, jež
zapříčinila pád klenby pod kůrem v roce 2016. Klenba je již
obnovena, nyní na obnovu čekají ještě vnitřní omítky, a tak
kostel zůstává veřejnosti nepřístupný.
Naopak ke vstupu na hřbitov
vyloženě láká obnovená mřížová hřbitovní brána na jižní straně, která následovala loni zcela
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nově vyhotovenou bránu severní (u kontejneru). Obě pro obec
Rudník vyhotovila firma Zámečnictví Radek Novotný Hostinné.
Novotou od letošního jara
září také hrobka továrnické rodiny Kluge v sousedství kostela.
Umělecký kovář Radek Hantl
z Mladých Buků na zakázku
pana Alfreda Klugeho, žijícího
ve Frankenthalu v Německu,
zrenovoval vstupní mříž a vytvořil nový kříž osazený na střeše
hrobky, který kvůli lepší stabilitě
nahradil původní kříž kamenný.
Historické prvky hřbitova tak
postupně získávají zpět svou
krásu a důstojnost. Postupně by
měly být renovovány také umělecko-historicky cenné náhrobníky.
Olga Hájková
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Rudník v soutěži Vesnice roku 2019
Po třech letech od zisku
Zlaté stuhy v krajském kole
se obec Rudník opět přihlásila do soutěže Vesnice roku
a ani tentokrát nevyšla
z klání naprázdno.
Stejně jako v roce 2016 to i letos byl běh na dlouhou trať. Nejprve bylo třeba do konce dubna
podat přihlášku. Ačkoli to pro
nezasvěceného může vypadat
jako formalita, je přihláška důležitou součástí celého procesu,
protože nejenže musí splňovat
dané náležitosti, ale je prvním
materiálem, díky němuž se
hodnotitelé seznamují s obcí.
S tím už ale měl tým zkušenosti z předchozí účasti, a tak se
s tímto bodem jednoduše vyrovnal.
Ani se samotnou prezentací před hodnotitelskou komisí
nebyl žádný problém. Komise
k nám zavítala 29. května a během 120 minut jí byla představena obec jako celek i se svými
jednotlivými částmi. Vzhledem
k tomu, že Rudník nemohl (a do
roku 2021 nemůže) získat Zlatou
stuhu za celkové vítězství v krajském kole, honily se v hlavách realizačního týmu myšlenky, o jakou
stuhu se ucházet. Ne že by vsadili
na jednu kartu, ale soustředit se
na zemědělské subjekty v obci se
vyplatilo. Hned v pátek 31. května totiž přišla zpráva, že Rudník
v letošním ročníku soutěže získal Oranžovou stuhu právě za
spolupráci obce se zemědělským
subjektem. To znamenalo odměnu 600 tisíc Kč v podobě předem
schváleného grantu a také účast
v celostátním kole.
„ORANŽOVÁ“ STEZKA
Tady už se rudnický tým dostával do „neprobádaných vod“.
Další dvouhodinová prezentace se totiž nesoustředí na obec
jako celek, ale musí vypíchnout
právě zemědělské projekty, samozřejmě nejlépe v návaznosti
na obec. Protože bylo zřejmé,
že Rudník nemůže konkurovat
v zemědělské produkci jižním
krajům nebo Polabí, kde – slovy
starosty Aleše Malocha – zasadíte hrábě a vyroste vám strom,
bylo třeba zaměřit se jinam.
Volba padla na grantové projekty podpořené prostřednictvím
MAS Krkonoše, na regionální
produkty a nositele značky Krkonoše – originální produkt.
Ve středu 4. září tedy do obce
zavítala sedmičlenná porota
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složená z odborníků na zemědělství ze státních institucí
i soukromého sektoru z celého
Česka. U Křížku ji přivítal starosta, ale jelikož podle svých
slov sám není zemědělec, předal slovo místostarostovi Jirkovi
Vondrákovi a zástupkyni MAS
Krkonoše Kateřině Fejglové.
Ti hodnotitele poté cestou od
Křížku ke škole provedli deseti
zastaveními, na nichž se mohli
seznámit s různými podobami
zemědělství v Rudníku. Představili se zástupci větších firem
(Farma Rudník, Biomasíčko
apod.), stejně jako drobnější
farmáři (Kozí farma, Ovcheese
atd.). V rámci prezentace firmy
Nerz byli svědky „exkurze“ žáků
8. a 9. třídy ZŠ se zaměřením na
volbu budoucího povolání. Představili se samozřejmě i myslivci
a velmi oceňovaná byla skutečnost, že sama obec hospodaří
svými silami na 306 ha lesa.
Zpestřením pak byla ukázka
psích spřežení zmiňovaného Jirky Vondráka, který je nositelem
certifikovaného zážitku Krkonoše – originální produkt. Na závěr
byla komisi předvedena výuka
dětí na ZŠ se všemi inovacemi,
jimiž školní pozemek za poslední dobu prošel. Členové komise
si od nás odvezli dárkovou tašku
s místními produkty a podle jejich vyjádření i dobrý pocit. Vypadalo to nadějně.
VZHŮRU DO SENÁTU!
Vyhlášení celostátního kola
proběhlo 1. října v reprezentativních prostorách Senátu PČR. Po
zkušenostech z předchozí účasti
v celostátním kole nebyla očekávání nijak vysoká, ale vyšlo to!
Rudník se v konkurenci dalších
12 obcí z republiky umístil jako
třetí a jako bonus k 600 tisícům
z krajského kola získal dalších
100 tisíc korun. Celková odměna
tak dosáhla 700 tisíc korun. Tato
částka může být čerpána formou
předem schváleného grantu,
a to na projekt, který se nemusí
bezprostředně týkat zemědělství. Spoluúčast obce musí činit
20 procent z celkových nákladů.
„Tímto chci moc poděkovat
celému týmu lidí, kteří se nebáli jít do soutěže znovu, dali do
toho všechno a hrdě se prezentovali,“ napsal ve svém úvodníku minulých RN starosta Aleš
Maloch. Myslím, že po celostátním kole to platí dvojnásob.
Pavel Voňka
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Léto plné táboření
Hola hola, škola volá! Děti
nám usedají do školních
lavic, či si ještě hrají ve
školce. A tak tábořiště
zeje prázdnotou, tichem
a klidem. Což se o prázdninách nedalo říci.
Máme za sebou tábor Rudňák, dva přívesnické tábory a jeden rodinný tábor Punk’s POW-WOU a více než mnoho zážitků.
Velké díky patří rodičům,
kteří nám svěřili svá největší
štěstíčka a plně důvěřovali, že
se o ně dobře postaráme. Ve
spolupráci se skvělými dobrovolníky a příznivci jsme to
zvládli, i jim patří veliké díky!
Odměnou pro nás byly spokojené dětičky, poděkování rodičů a průběh všech turnusů bez
úrazu. Proto se budeme těšit za
rok na shledanou na tábořišti.
Než nám ten školní rok uplyne, můžeme se společně scházet na zájmových kroužcích.
Jejich nabídku i další informace najdete na našich webových
stránkách www.divilidi.cz.
Za celou tlupu
Gabča Bendová

Den otců
V sobotu 20. 7. se konal
již devátý ročník tradičního Dne otců. Jako každý
rok nám přálo počasí,
takže po 14. hodině již
nic nebránilo tomu, aby
mezi sebou otcové, a to i ti
budoucí, změřili své síly
v oblíbeném pětiboji.
Jak je již každoročním zvykem, soutěž je pojata jako pivní pětiboj. Tudíž každá z pěti
disciplín je spojena s vypitím
půllitru piva. Nezletilí soutěžící nebo řidiči pijí samosebou
nealko pivo. Po rozlosování
dvojic se místní i přespolní
borci vrhli na první disciplínu, což byla jízda na upraveném jízdním kole po novém
pumptracku. Po zmíněném
vypití piva se cyklista na kole,
které mělo malé přední a velké
zadní kolo, vydal na jízdu. Rozhodoval čas. Druhé stanoviště
bylo o koncentraci a zručnosti
závodníka. Borce jsme oblékli
do postroje zákeřně sestrojeného Mírou Sedláčkem. Díky
němu pomocí provázků ovládali držák s pivem až k ústům
a pivo z kelímku na čas vypili.
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Tolik mokrých triček na jednom místě jsme už dlouho
neviděli. To ovšem nemělo
být jediné zchlazení dne. Dalším úkolem bylo ručkování po
překážkové dráze z lešení nad
bazénem. Kdo se neudržel,
skončil v bazénu. Čtvrté zastavení bylo také zajímavé. Po požití zmiňovaného piva se naši
borci oblékli do speciální vesty
a přivázáni gumou k tažnému
zařízení obecního auta běželi
bosky po namydlené plachtě s bowlingovou koulí. Tu
pak házeli na předem určené
místo. Rozhodovala přesnost.
Konečně poslední a léty prověřenou disciplínou byl moták.
Letos jsme ho vylepšili a před
točením se po vlastní ose musel závodník proběhnout bazénem. Podle toho na konci klání všichni vypadali. Já osobně
jsem se letos závodu neúčastnil a liboval si, jak jsem krásně čistý a suchý. Bohužel jen
chvilku, než mě „kamarádi“
hodili do bazénu, takže mokří
jsme byli nakonec všichni.
Po spočítání výsledků jsme
na pódiu celkovým vítězem vyhlásili místního borce Richarda Diviše st. Konečně cenu
získal nejen otec, ale vlastně
i dědeček. Po soutěžích až do

pozdních nočních hodin na
pódiu před OÚ probíhalo vystoupení několika kapel, o občerstvení se postarali myslivci,
hospůdky U Petry a U Hrocha,
holky z kulturní komise prodávaly párky v rohlíku a další
holky z OÚ i komise hlídaly

vstup, medaile a prodávaly
trička. Kluci z OÚ a kulturní
komise se postarali o technické zajištění akce. Všem patří
naše poděkování!!!
Za organizátory
Aleš Maloch
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Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Svatováclavské slavnosti
Konec září patřil v Rudníku jako obvykle Svatováclavským slavnostem.
Přestože nás svatý Václav
letos lehce vyšplouchl
a všemožně mobilní
meteorologické aplikace si
z nás dělaly šprťouchlata,
o zábavu nebyla nouze.
O druhé hodině odpolední
zahájila celý program kapela
EKG Band, která scházející se
obecenstvo naladila na pohodovou notu. Slavnostnější ráz pak
dodalo oficiální zahájení v podání starosty obce a jejího někdejšího pána Hanibala z Valdštejna s chotí Kateřinou. Pak už
mohla zábava volně proudit.
O živou hudební produkci
se postupně postaraly kapely
Bombarďák, Sto zvířat, jilemnické Koneckonců a na závěr
královédvorský revival Vaťák.
Mezitím se ještě stihly představit děti z rudnické základní
školy se svým parkourovým vystoupením.
Letošní technologickou novinkou byla instalace velkoplošné obrazovky. Díky ní bylo
vše podstatné vidět takřka
odkudkoli – a to nejen dění na
pódiu, ale i třeba před ním.
Doprovodnou akcí byla výstava v jídelně DPS. Ta letošní nesla název 10 let kultury
v Rudníku aneb Rudník – místo, kde to žije a návštěvníci si
na ní mohli připomenout kulturní a společenské události,
které se v naší obci v poslední
době uskutečnily. K vidění byly
rekvizity a artefakty, jež je doprovázely, a každý, kdo měl
zájem, se s nimi mohl zvěčnit
v připraveném fotostánku.
Pro děti hned vedle nového
hřiště, jež je jim určeno, vyrostly rovnou dva skákací hrady

a nechyběl ani kolotoč a další
atrakce. Dospělí zase mohli
korzovat po tržnici, koupit
si suvenýry nebo se seznámit
s tkaním na stavu a předením
na kolovrátku. A samozřejmě
nemohlo chybět občerstvení.
Toho bylo v nabídce skutečně
mnoho a každý si zcela určitě
našel právě to, na co měl chuť.
Svatováclavské
slavnosti
jsou jakousi vlajkovou lodí činnosti kulturní komise a jejím
členům patří náš dík nejen za
tuto akci, ale i za spoustu dalších, které se v Rudníku konají. „Chci ale poděkovat i všem,
kteří nám s tím pomáhají.
Ať už jde o kluky z technické
čety, nebo holky z obce a další
pomocníky. Bez nich by to nešlo,“ dodává předseda komise
Míra Sedláček. Děkujeme vám
všem, děláte to dobře.
Pavel Voňka

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Rudník!
V ranních hodinách 6. dubna se před budovou obecního úřadu sešla parta 25
dobrovolníků, a to i včetně
dětí, kteří se zapojili do akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. V Rudníku se organizace
ujal dobrovolně pan Michael
Čakrt, který rozdělil úklid
na tři směry: Leopoldov, pivovar a Arnultovice. O týden
dříve proběhl úklid i podél
silnice ve Fořtě, kde se úklidu
účastnili místní občané pod
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vedením paní Jany Chudové.
Při odvozu na sběrný dvůr
se ani člověku nechtělo věřit,
kolik odpadu se nám povalovalo podél silnic a potoků.
Poděkování patří i obci za
poskytnutí ochranných pomůcek a za svoz odpadu. Pokud chcete také přiložit ruku
k uklizenému Rudníku, nabízíme možnost zase v jarním
úklidu v roce 2020.
Jirka Stuchlík
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KRONIKA

#rudníkmístokdetožije

Selské klání
Letošní ročník se odehrával na louce u bývalého
ovčína v Arnultovicích a byl
spojen s tradiční akcí SDH
Arnultovice, Hasičskou závěrečnou. V selském klání
se soutěží v netradičních
disciplínách, jako je přenášení puten s vodou,
zatloukání hřebíků nebo
převážení trávy s pomocí kolečka. Zajímavostí je
i účast soutěžících v dobovém staročeském oblečení,
které dává klání jiný ráz.
Pro děti byly připraveny
sladké odměny, pro první
tři v dospěláckých kategoriích pak stylové dřevěné
medaile.
–red–

Letní kino
V pátek 26. července do Rudníku poprvé zavítalo letní kino. Toto představení zorganizovali zaměstnanci obecního
úřadu jako poděkování kulturní komisi
za péči o kulturu v naší obci. A tak si
i tým Míry Sedláčka mohl užít jednu kulturní akci, aniž by ji sám připravil.
Svoje promítací plátno kino rozvinulo
na louce u obecního úřadu, kde přes den
trénují a běhají naši hasiči, a proto výběr
filmové komedie Ženy v běhu byl dobrou
volbou, která dokreslila letní pohodu.
Byl to krásný teplý letní večer plný smíchu a netradičního setkání Rudničáků.
Tak zase za rok!
Anděla Veselá
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První třída začíná

Kdo se byl podívat na zahájení první třídy v naší škole,
už ví, co bude číst dál. Začali
jsme v duchu pohádky Povídání o včelích medvídcích. Děti
přišly natěšené, v doprovodu
rodičů i prarodičů, a zvědavě
se rozhlížely po třídě. Po chvíli nás vyrušil zlobílek Čmelda,
ale mile, neboť si s námi společně i s rodiči zahrál veselou

hru, a tím jsme se všichni
představili a seznámili. Opadla
tréma a pan místostarosta Jiří
Vondrák s paní ředitelkou Alicí
Kuhn-Gaberovou slavnostně
přivítali všechny přítomné.
Děti dostaly sladký kornout,
téměř celou výbavu pracovních pomůcek a od krajského
úřadu stavebnici na skládání
abecedy a knihu o bezpečnosti

na silnici. Pak už si děti hrály ve školní družině a rodiče
vyslechli základní informace
důležité pro poklidný začátek.
K další informovanosti založila
učitelka 1. třídy Marcela Pavlíková stránky, na které každý
pátek napíše shrnutí týdne.

Dne 3. května 2019 se
naši žáci Marek Hofman
a Šimon Hofman zúčastnili závodů v aquatlonu,
které organizovala ZŠ
kpt. Jaroše v Trutnově.
Žáci si změřili svoje síly
v běhu a plavání. Marek
Hofman z 5. třídy reprezentoval naši školu velice dobře, protože získal
medaili, a to hned zlatou.
Gratulujeme a přejeme
mu hodně štěstí v celostátním kole 20. a 21.
června opět v Trutnově.

Marcela Pavlíková

Projektový atletický den
K začátku školního roku se
v naší škole pojí projektový atletický den.
Jak název napovídá, jedná se
o školní atletické závody pro
všechny žáky školy. Velikou
výhodou je, že již nemusíme
absolvovat cestu do Vrchlabí
na tamní atletický stadion, nýbrž můžeme již plně využívat
naše krásné atletické sportoviště. A tak za velmi pěkného
počasí soutěžily děti z prvního
i druhého stupně v těchto disciplínách: dlouhý běh, běh na
60, respektive 50 metrů, skok
do dálky, skok do výšky a hod
kriketovým míčkem.
Za bedlivého dozoru učitelů žáci obou stupňů příkladně
bojovali a odměnou jim byly
výborné výkony. Při vyhlášení
výsledků a předávání drobných
cen si ti nejlepší užili i zaslouženého aplausu ostatních žáků.
Zároveň žáci druhého stupně
brali tento atletický den jako
přípravu na blížící se Krkonoš-
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ské sportovní hry 2019 v lehké
atletice, které se konají každoročně pod záštitou města Vrchlabí. Věříme, že i zde budou
naši mladí sportovci důstojně
reprezentovat rudnickou školu.
Vladimír Tremer
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Vysoké
Tatry
V neděli 9. 6. nastal den odjezdu do Vysokých Tater na
Slovensko. Cesta byla celkem
dlouhá, ale všichni jsme to
v pohodě zvládli s pár zastávkami u benzinek. Když jsme
dojeli do cíle – ubytovny Viola
ve Veľké Lomnici – šli jsme na
večeři a pak hráli venku míčové
hry. Další den po snídani jsme
se vydali vlakem do Tatranské
Lomnice a pozemní lanovkou
na Hrebienok. Tam jsme podnikli první nenáročnou túru
a viděli krásné vodopády. Než
jsme sjeli lanovkou zpátky, ještě jsme prošli hezkou naučnou
stezku s cedulemi s obrázky
a zajímavostmi o medvědech.
Po večeři na ubytovně a přednášce o Tatrách jsme si zase
hráli venku. Druhý den jsme
jeli naším autobusem ke Štrbskému plesu. Obešli jsme si ho
kolem dokola a pak se vydali
do kopců vedle skokanských

můstků, abychom měli krásný výhled na Solisko. Někteří
stoupali hodně vysoko. Když
jsme sešli, paní Kollárová nám
za odměnu koupila zmrzlinový kornoutek. To byla nejlepší
túra. V penzionu nás čekalo po
večeři ještě jedno překvapení,
a to horolezecká stěna a velké
hřiště. Třetí den jsme se svezli

lanovkami na Skalnaté pleso
a tam chvíli pobyli. Dolů jsme
to celé sešli pěšky, bylo to hodně prudké a náročné, ale všichni to zvládli. A ve čtvrtek nás
čekalo to úplně nejvíc – Tatralandie v Liptovském Mikuláši.
Bylo to tam super. Mohli jsme
na tobogany a vyváděli jsme
v bazénu. Moc jsme si to uži-

li! Při odjezdu jsme se stavili
v Liptovském Mikuláši na pouti
a koupili domů dárečky. A v pátek už nás čekal odjezd domů.
Pobyt v Tatrách se nám všem
moc líbil, ale domů jsme se těšili. Moc jsem si výlet užila!
Denisa Parasičová, 6. třída

Jak se na základní škole učíme hospodařit
Již v loňském školním roce
jsme rozšířili naši pěstební
část školní zahrady. Obnovili
jsme původní záhony a vyzkoušeli si pěstování hrášku
a dýní a v zrekonstruovaném
skleníku jsme poprvé vyzkoušeli pěstování rajčat a paprik.
Úroda byla bohatá, a tak jsme
se rozhodli vybudovat další
vyvýšené záhony a zkusit, jak
nám to hospodaření půjde.
Ve skleníku nám letos začala

sezona v březnu, chuť čerstvě
sklizeného hlávkového salátu
a ředkviček nás nadchla, špenát zpracovala školní jídelna,
čínské zelí a mrkvička se krásně zakulacovaly a sklizenou
zeleninu již nahradila kvetoucí
rajčata a papriky.
Venkovní záhony poskytly již desetinásobnou sklizeň
ředkviček, právě jsme sklidili
špenát a chystali se na salát,
a již byly vysazeny melouny,

dýně, zelí, kapusta, kukuřice,
rajčata a fazole. Naše záhony
lemovaly měsíčky, slunečnice,
krásenky, sléz a divizny. Veškerou sadbu si děti samy předpěstovaly, a jelikož nám mladé
rostlinky nesklidili slimáci,
měli jsme na podzim velkou
úrodu!
Veškerý bioodpad ze zahrady – listí, trávu a natě ze
sklizené zeleniny – kompostujeme a kompost je naším

jediným hnojením. Bioodpad
ze školy nově zpracováváme
v našem vermikompostéru,
kde nám s jeho přeměnou na
černé zlato – kompost a „žížalí čaj“ – pomáhají kalifornské
žížaly.
Naší velkou snahou je nechat žáky prožít úžasnou práci
na zahradě.
Veronika Pichlová,
učitelka 2. stupně

Září v mateřské škole
Dne 2. září se opět otevřely dveře
naší mateřské školy. Září jsme v mateřské škole prožili ve znamení adaptace. Novým dětem jsme se vzájemnými silami snažili poskytnout vstřícné
a příjemné prostředí pro první krůčky
do samostatnějšího života bez rodičů.
Děti se seznámily s prostory MŠ, se zaměstnanci mateřské školy a možností
her v centrech třídy, na zahradě i tělocvičně.
Starší děti novým i malým dětem
ochotně pomáhají v sebeobsluze, snaží
se je zapojit do oblíbených her a trpělivě je vést ruku v ruce na společných
vycházkách. Domluvili jsme se s dětmi
na prvních pravidlech bezpečnosti a na
pravidlech společného soužití v kolek-

12

tivu. Nyní bude třeba dohlédnout na
jejich dodržování. Vyrobili jsme první výrobky, nakreslili a vystavili první
obrázky. Zpestřením bylo pro děti
maňáskové divadlo. Přesvědčilo děti,
že kamarádství není samozřejmost,
ale musíme se o něj svým chováním zasloužit. Správný kluk a správná holka
se hezky chovají ke svým hračkám, dokážou se omluvit a dokážou i odpustit.
Paní učitelky vítají děti s úsměvem
a doufají, že i letos zvládnou v kratičké době odloučení od svých blízkých
a budou brzy do školky odcházet bez
jediné slzičky a s úsměvem na tváři.
Za učitelky MŠ
Veronika Gondek
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SALON

Ctnosti a Neřesti v Kuksu
Přátelé, vraťme se ještě
jednou k pozoruhodnému
sochařskému souboru
Ctností a Neřestí, který
v Kuksu pro hraběte Šporka vytvořil mezi lety 1718
a 1720 vynikající pražský
sochař Matyáš Bernard
Braun. V letních Rudnických novinách jsem psal
o Braunových Ctnostech,
v podzimních píšu o souboru Neřestí.
Umístění souborů Braunových Ctnosti a Neřestí se
nabízí dvojím pohledem. Nahlížíme-li z mostu přes Labe
vzhůru k hospitálu a ke kostelu, je soubor Ctností na straně
levé a soubor Neřesti na straně
pravé, nahlížíme-li obráceně od
barokního kostela směrem do
údolí, označení stran se mění
opačně. Sochy Neřestí začínají
alegorií Pýchy. Představuje ji
bohatě oděná žena s vějířem
a s arogantním výrazem ve tváři, s rukou panovačně založenou v bok. Páv u jejích nohou
je jejím symbolem. Druhou
alegorii Lakomství Braun zobrazil jako stařenu klečící na
truhle plné peněz a dlužních
úpisů. Doprovází ji štěkající pes, typický atribut lakoty.
Čelo truhly je ozdobeno čertem

s rohy hojnosti. Bohatství získané lakotou tak má ďábelský
původ. Třetí neřestí je Smilstvo. Představuje jej částečně
obnažená žena, jež se v jakési
pýše dívá do zrcadla. Místo své
svůdnosti a krásy však vidí tvář
opice, která vedle ní stojí. Opice je atributem zmiňovaného
smilstva. Přichází čtvrtá neřest,
Závist. Máme před sebou ženu,
jež se hryže do jazyka a závistí
se užírá. Štěkající pes se objevuje znovu. Tentokrát je i atributem závisti. Pátou neřestí
se stává Obžerství. Obtloustlá
a opilá žena s věncem hroznů
na hlavě, s poněkud hloupým
výrazem drží v ruce mísu plnou
jídla. Doprovází ji prase, atribut
obžerství. Následuje šestá neřest, expresivní alegorie Hněvu.
Vidíme ženu v antické zbroji
se zlostným výrazem ve tváři.
V ruce držela zřejmě meč či
dýku. S její zlostí bývá spojován
vzteklý medvěd, atribut hněvu.
V sedmé neřesti je hravě zobrazena alegorie Lenosti. Dívka
jen částečně oblečená, téměř
usíná. Aby neupadla, musí se
opírat o osla, který ji doprovází.
Ten je prý typickým atributem
lenosti. A dívence vztah k pořádné práci opravdu chybí. Následuje osmá neřest, dramatická alegorie Zoufalství. Žena si

probodává hruď dýkou. Výraz
jejího neštěstí naplněného zoufalstvím je vidět i ve tváři. Provaz, oprátka na kmeni stromu
u jejích nohou vyjadřuje atribut
sebevražedné činnosti. Uvolněnější je devátá alegorie, alegorie
Lehkomyslnosti. Dívka stojící
na jedné noze vystupuje jakýmsi tanečním krokem s naivním
hloupým úsměvem ve tváři. Následuje neřest desátá, Pomluva.
Vyplazuje tu svůj pomlouvačný
jazyk. Říká tím, jak se pomluva
či lež šíří. Jednu nohu má dřevěnou – protézu. Takhle přece
lež daleko nedojde. Atributem
pomluvy tu je kavka, která
bývá s pomluvami a lží spojována často. Čím? Svým štěbetáním a mluvením. Jedenáctou
alegorii představuje Lstivost.
Vidíme ženu, již doprovází liška, ženu mající na tváři masku.

Přetvářka je pravým znakem
lstivosti. V rukou drží dvě ryby.
Jejich kluzkost představuje nečitelnost k lstivému člověku.
Poslední, dvanáctou sochou
byla Ctižádost. Špork ji nechal
zřejmě odstranit, aby mu nekomplikovala jeho složitý osud.
Tehdy se dostával do sporu
s katolickou inkvizicí. Byl nařčen z šíření hereze (kacířství).
V 80. letech 19. století byla Ctižádost nahrazena již druhou
sochou Pomluvy, tentokráte
od Otty Seelinga. Námětově ale
Braunově soše neodpovídá.
Soubory Ctností a Neřestí
v Kuksu tak představují vynikající sochařské umění Matyáše Bernarda Brauna, a navíc
i jedinečný myšlenkový záměr
Františka Antonína Šporka. Co
říkáte?
Stanislav Wajsar

Křížovka pro luštitele od 6 do 100 let
Školní klub pod vedením Ivety Tomové připravil pro širokou veřejnost soutěžní křížovku. Losování správných odpovědí proběhne dne
29. října 2019. Tři vylosovaní obdrží věcný dárek z dílny školního klubu. Tajenku se svým jménem zašlete na e-mail: samlerova.iveta@
seznam.cz nebo odevzdejte do rukou Ivety Tomové ve školním klubu ZŠ a MŠ Rudník. Těšíme se na odpovědi!

Název budovy, kde se žáci učí →
← Název obce (dříve samostatná obec), která je součástí Rudníku
← Lázně patřící k městysi Černý Důl
Název osady, která je součástí Rudníku →
← Název osady v blízkosti Rudníku
Známé sousoší v rudníku →
Název periodika, které vydává obec Rudník →
Kraj, v němž se nachází obec Rudník →
Název motokrosových závodů v Rudníku →
← Název původně samostatné vsi
Nejbližší a nejvyšší hora v blízkosti Rudníku →
Název původně samostatné vsi →
← Název obce, kterou protéká Luční potok
Původní název Rudníku →
Náš národní strom →
Název kostela, který je chráněn jako kulturní památka České Republiky →
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HASIČI

www.sdharnultovice.estranky.cz

Léto u arnultovických hasičů
Vzhledem k již proběhlým
událostem musím konstatovat, že letní sezona
u SDH Arnultovice proběhla v rychlém tempu. Hned
v půlce prázdnin se rozjely
soutěže dětí i dospělých.
Do poloviny září probíhaly
soutěže mužů a žen. V říjnu budou ještě soutěžit
děti, které čeká branný
závod a soutěže v běhu na
60 m přes překážky.
Také u sboru se udály události! Naši členové Radim Kovář a David Čáp požádali své
protějšky o ruku. Zmiňuji to

pouze proto, abychom ještě
dodatečně blahopřáli za celý
SDH Arnultovice: Gratulujeme!
Co se týká našich sportovců
(dětí i dospělých), v tuto chvíli
máme dokončenou ligu 7. okrsku, v níž jsme se i přes počáteční problémy dotáhli k předním
pozicím. Ženy skončily na druhém místě, muži „A“ rovněž na
druhém místě a muži „B“ na
pátém místě. Důležitým faktem je umístění žen v poslední
soutěži roku 2019 v Olešnici,
kde získaly potřebné body za 1.
místo, a tím přeskočily vítězky
minulého ročníku 2018, děvčata z Horní Kalné.

Jsme tu pro vás
Nastal čas podzimního období, a tak můžeme hodnotit
předchozí měsíce, které nám
přinesly dovolené, odpočinek a nádherné počasí.
Pro nás nastal čas pomoci
právě vám. Dařilo se obtížnému hmyzu (vosy a sršně), na
který jsme vyjížděli do každého koutu naší vsi i několikrát
v týdnu a o víkendech. Naštěstí
šlo o odstranění hnízd a nedošlo k napadení osob. Bohužel
některá se dají odstranit do přiložené nádoby z přístupných
míst, ale jsou situace, kdy celá
hnízda odstranit nelze a musí
se použít prostředky k likvidaci nebo bohužel rozebrat část
střechy nebo ozdobného bednění, pokud to jde, ale vše po
dohodě s majitelem objektu.
Budu se opakovat, ale nebojte
se zavolat na číslo velitele jednotky nebo jeho zástupce nebo
informovat obec, která nám
prosbu předá. Co nejdříve po
přijetí informace přijedeme na
pomoc, a pokud se bude jednat
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o nebezpečný stav (alergie, napadení), vyjíždíme okamžitě.
Další činností v minulých
měsících byla technická pomoc
na místech, kde se prováděla
pokládka kanalizace a docházelo zde k velké prašnosti. Chápu, že probíhající zemní práce
jsou pro vás nemilé, ale pro
životní prostředí se dělá maximum a věřím, že to pro vás
bude přínos, i když teď je to pro
každého z nás těžké. Snažíme
se pomoci, aby se neprášilo, jak
jen to jde. Snad kropením přispějeme ke snížení prašnosti.
V příštím čísle Rudnických
novin se zmíním o naší činnosti
a také shrnu naše výjezdové akce,
přesněji naše výjezdy během
roku 2019, na které jsme byli
operačním střediskem v Hradci
Králové nebo obcí pozváni nebo
požádáni o pomoc, a to jak technickou, tak pomoc při požárech.
Přeji všem mnoho krásných
podzimních dnů!
Petr Birtus
velitel jednotky
JSDHO Rudník-Arnultovice

K výkonům družstva mužů
„A“, u kterého byl problém se
seskupit z důvodů dlouhodobých nemocí členů, musím
konstatovat, že druhá příčka
za opravdu dobrou konkurencí
je úspěch. U družstva mužů „B“
je vidět, že i s přibývajícími lety
dokážou držet krok a umísťovat se v první třetině družstev.
Ještě zmíním akci Selské
klání s Hasičskou závěrečnou,
která dle mého názoru proběh-

la ve velké pohodě a za účasti
místních jsme se prokousali
do ranních hodin. Na akci jsme
také přivítali náš spřátelený hasičský sbor z Kardašovy Řečice,
který se zapojil do soutěžení
v selských disciplínách a poté
svojí účastí na večerní akci, kde
nám byla představena divadelní
ukázka z pohádky o Sněhurce.
Michal Hronek
starosta SDH Rudník-Arnultovice

SDH Javorník
Ačkoli by se některým
obyvatelům opačných
konců naší rozlehlé obce
mohlo zdát, že tahle
hasičská jednotka už nefunguje, opak je pravdou.
Tento příspěvek se pokusí
její činnost přiblížit.
Přestože SDH disponuje
jen 15 členy, snaží se, jak jen
to jde, účastnit se hasičských
soutěží. V letošním ročníku se
umístili jako deváté mužstvo
v celkovém pořadí. Největším úspěchem pak bylo klání
v Dolní Olešnici, kde javorničtí
hasiči obsadili čtvrtou příčku
a předstihli i arnultovické kolegy. Pro úplnost se sluší dodat, že právě sesterský sbor
z obce jim zapůjčil dva chybějící členy do týmu, za což mu
Javorničtí děkují.
SDH Javorník rovněž pomáhá při pořádání kulturních
a sportovních akcí v Rudníku.
Již tradičně kropí trať během
závodů v Rudnické rokli a podílí se na zabezpečení během
všech soutěžních dní. Pomocnou ruku přikládají i při akcích typu Svatováclavské slavnosti apod.
Kromě podílu na obecních
akcích ale pořádají i vlastní
akce (nejen) pro javornické sta-

rousedlíky i chalupáře. Prvně
jmenovaní tato setkání vítají,
protože moc jiných příležitostí
k poklábosením nemají, ti druzí si zase užívají „venkovského“
života, protože ve městech se
jim těchto kratochvílí zrovna
nedostává. Obě skupiny účastníků si pak pochutnávají na
javornických
bramborácích,
uzených žebrech nebo třeba
obyčejných špekáčcích opečených na ohni. Jednou z takových akcí je pálení čarodějnic
o filipojakubské noci, na začátku prosince pak hasiči své
sousedy přivítají na rozsvěcení
vánočního stromku.
Jak už bylo uvedeno výše,
malá členská základna je výrazným omezujícím faktorem
fungování hasičské jednotky.
Mnohem palčivější problém
však pro Javornické představuje nedostatečné zázemí.
Místní hasičská zbrojnice nejenže nedisponuje adekvátním
sociálním zařízením, ale nemá
dokonce ani tekoucí vodu. Přejme proto javornickým hasičům, aby se v dohledné době
našlo řešení, zbrojnice byla
zrekonstruována a jednotka si
mohla užívat důstojného vybavení pro svou činnost.
Pavel Voňka
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Okami Team – začátek sezony 19/20
Opět jsme začali na plné
pecky.
Byli jsme osloveni pro účinkování na Food festivalu ve
Vrchlabí, který se konal 14.
září. Děti se na akci těšily a poctivě se připravovaly. Byla nám
vyčleněna půlhodina exhibice,
kde děti předvedly techniky,
katy a boj ve svém bojovém
umění šidókan karate a muay
thai (thajský box). Vše skvěle
zvládly a sklidily velký potlesk.
Za zmínku stojí i to, že jsme
se poprvé reprezentovali ve
„stejnokrojích“, za něž vděčíme především příspěvku obce
Rudník. Soupravy byly vyrobeny pro reprezentanty, kteří
se účastní turnajů po Česku
i v zahraničí, a prezentují tak
obec Rudník a náš tým.
Na exhibici jsme nastupovali opět o něco zkušenější,

protože jsme loňskou sezonu
zakončili tradičním soustředěním na Šumavě. Nyní se můžeme pyšnit prvním zeleným
páskem (4. kyu), což je už jen

kousíček od získání černého
pásku 1. danu.
V následujících měsících nás
čeká opět polské mistrovství,
Bushido Camp č. 8 v Janských

Lázních a tradiční vánoční večírek zakončený 2020 údery
a kopy.

la Umagu jsou nadosah. První
domy, cílová rovinka. Dokázal
jsem to!!! První stomílovka na
kontě. Čas 34 hodin 7 minut.
Celkově docházím na 153.
místě z 264 dokončivších,
136. muž a 95. v kategorii.
Sen se stal skutečností…

Myslím, že každý člověk by
měl mít sny, měl by mít pro
co žít. A sny jsou od toho (pokud to jen trochu jde), aby se
plnily.
Rudolf Procházka
https://behamsvujsen.
blogspot.com/

Okami Team

Splněný sen...
... aneb Jak se se svou umíněností dostat do cíle běžeckého závodu na 100 mil.
Když jsem dal svou první
Krakonošovu stovku, pokládal
jsem si otázku, kde je vlastně
bod, kdy hlava a tělo řeknou
dost! Pak na mě někde vyskočila reklama na první ročník
100 mil Istria. V té době jsem
na to absolutně fyzicky neměl,
ale v hlavě to zůstalo – pokud
někdy budu mít na to uběhnout 100 mil, pak to bude právě tento závod. Vysněný závod.
100 mil Istria.
Závod 100 mil Istria je jedním ze závodů ULTRA-TRAIL
WORLD TOUR. Znamená přeběhnout z východního pobřeží
z města Labin přes celý poloostrov na západní pobřeží do
168 km vzdáleného Umagu
a přitom nastoupat 6539 metrů a naklesat 6818 metrů.
Trasa se nevyhýbá nejvyššímu
pohoří poloostrova – Učce.
Nejvyšší horou je hora Vojak
s 1401 m n. m. Tolik základní
data.
Cesta za snem trvala hodně
dlouho. Nejde snad ani vyčíslit ty hodiny tréninku ve
vedru, v dešti a kolikrát i po
kolena ve sněhu. Čím horší
počasí v tréninku, tím lepší
příprava to byla. Nevědomky… Protože i duben na jihu
dokáže pěkně „zatopit“. Na
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startu jsem dostal informaci,
že na Vojaku sněží. Do toho
hustě pršelo a foukal mrazivý
vítr od severu. Od startu vede
cesta nejprve dolů k moři
a po 15 kilometrech začíná
stoupat právě na Učku. Čím
výš, tím horší počasí. Na samotném Vojaku leží 15 cm
čerstvého sněhu, vichr z nás
rve bundy a bičuje nás krupkami sněhu. Rychle dolů do
náruče údolí. Prvních 40 km
je za námi a pokračujeme na
další tři vrcholy Učky, které
mají přes 1000 m n. m. Další sníh střídající se s deštěm.
Vítr se utišuje nad ránem.
Pomalu se blížím k půlce na
88. km. V Buzetu si dopřávám
pořádné jídlo, sprchu a kompletně se převlékám. Delší
pauza mě přivádí do euforie
a další kilometry ukrajuji
v dobré náladě.
Od 125. km se dostávám
na půdu nepoznanou. Víc
jsem zatím nedal. Vzdálenost
a únava si vybírají svou daň.
Nohy už běžet nechtějí, ačkoliv je hlava žene kupředu. Přecházím tedy do chůze a tvrdě
si jdu za svým snem. Stále
kopce nahoru a dolů à la naše
cesta Obřím dolem na Sněžku. Posledních 30 km. Rychlost klesla na pouhé 4 km/h.
Další noc se pomalu blíží
a s ní další nová zkušenost. Cíl
se blíží každým krokem. Svět-
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ
Sebastian Matulík, Ondřej Dymeš, Viktorie Baldrychová, Vojtěch Hamák, Matěj Zákravský, Marie
Jana Gajdošová.
Vítáme tě na svět!

1

ÚMRTÍ

2

Olga Licková, Jan Chvojka, Stanislav Kaplan st.,
Milan Fuňák, Edeltraud Potůčková, Vladimír Srna,
Milan Hajiček st.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Kateřina Ježková a Jan Abely (foto č. 1)
Jana Honsová a Daniel Hanzík (foto č. 2)
Petra Zemlerová a Martin Václavík (foto č. 3)
Jana Novotná a David Zlatý (foto č. 4)
Karolína Háková a Tomáš Svoboda (foto č. 5)
Martina Slámová a David Zwyrtek (foto č. 6)
Alena Ondráková a František Skopec (foto č. 7)
Kristina Svobodová a Vladimír Horáček (foto č. 8)
Šťastným novomanželům srdečně blahopřejeme!

3

4

Jana Janovská

Kalendář společenských,
zábavných a sportovních akcí
25.–28. 10.

Drakiáda

Divilidi

dílny na
Petřinách

19. 10.

Drakiáda

MŠ a Jana
Stuchlíková

pouštění draků,
opékání buřtů
a brambor

26. 10.

Halloweenská
stezka odvahy

Obec Rudník

večerní
procházka lesem
plným strašidel
a dýní

6
5

Vzpomínka
Celoživotní sportovec Vladimír Srna.
Začal jako asi každý kluk s kopanou,
vyzkoušel cvičení na nářadí, několikrát
trénoval a pak se i zúčastnil spartakiád.
Hodně aktivní byl ve volejbalu, kde byl
i rozhodčím, na kole najezdil stovky
kilometrů, ale největší vášní pro něho byly
lyže – ať už sjezdové, nebo běžecké. Na
těch běžeckých se mu v roce 2012, ve věku
80 let, podařilo obsadit skvělé 3. místo na
legendární Jizerské padesátce. Byl pro nás
sportovce vzorem, soupeřem, sousedem,
ale hlavně kamarádem. Svůj největší závod
zakončil 2. září ve věku 88 let.
Vláďo, děkujeme!
Za všechny rudnické sportovce
Jirka Stuchlík

7

8
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