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RADNICE

SLOVO STAROSTY

V

ážení přátelé, opět za vámi přicházíme s jarním vydáním Rudnických novin. Co se tedy od
posledního čísla v obci událo? Zima,
která byla na sněhovou nadílku skoupá,
konečně končí a my se můžeme opět
pustit do oprav a údržby cest v majetku
obce. V plánu jsou opět rekonstrukce
některých takzvaně prašných komunikací. Rozbité ovšem nejsou jen cesty a silnice v majetku obce. Myslím,
že nikomu v Rudníku neušlo, v jakém stavu se nachází silnice od pošty k Bělidlu. Věřte, že se správou silnic
a také zhotovitelem kanalizace pracovníci našeho majetkového odboru téměř obden komunikují o nápravě.
Jakmile to povětrnostní podmínky dovolí a rozjede se
výroba asfaltových směsí v obalovnách, dojde k opravě.
Přislíbeno máme do konce března, maximálně poloviny dubna. Co se týká kanalizace jako takové, první etapa v Arnultovicích je již po kolaudaci. V současné době
probíhá ještě reklamační řízení na některých úsecích
a poté bude možné připojení nemovitostí ležících po
trase. Konkrétní podmínky připojování budou předmětem dalších informací buď v Rudnických novinách,
nebo na webu obce. Od dubna dle našich informací budou pokračovat práce na celkové rekonstrukci silnice
od hasičské zbrojnice v Arnultovicích směrem do Hostinného. Tady budeme muset opět počítat s dopravním
omezením v podobném rozsahu jako loni. O dobách
uzavírky a systému vydávání povolenek k vjezdu vás
budeme včas informovat. V dubnu začne rovněž celková výměna mostu a rozšíření křižovatky u pošty. Pro
osobní a autobusovou dopravu bude objížďka okolo
domu železářství a pro nákladní bude vyznačena objízdná trasa. Letošní rok bude tedy opět ve znamení
oprav silnic. V běhu jsou i další projekty, které čekají
na realizaci. Například modernizace sběrného dvora
před OÚ, výstavba chodníku okolo silnice od pošty ke
škole, nového autobusového terminálu u pošty, pořízení nových autobusových zastávek v obci apod. Vím, že
o těchto vyjmenovaných akcích se píše v našich novinách již dlouho a může to navenek vypadat, že se o tom
jen mluví a „skutek utek“. Věřte, že to tak není. Jedná se
o akce, a v případě chodníků to platí dvojnásob, které
potřebují dlouhodobou koncepci a přípravu. Na těchto
akcích pracují a věnují se jim svědomitě pracovníci OÚ,
a ti by mohli vyprávět, jak složité je mnohdy schvalování
umístění chodníku k silnici z pohledu Policie ČR, majitelů silnic, ať je to kraj, či v případě silnice 1. třídy Česká
republika. V neposlední řadě jsou tu majitelé přilehlých pozemků. Ne od všech se nám dostane pochopení
a souhlasu. Když už ovšem toto všechno obec získá, je
poté vše v rukou poskytovatelů dotací, jelikož se jedná
o akce za desítky milionů korun, a zase se čeká, jak to
dopadne. Všichni v zastupitelstvu i na obecním úřadě si
uvědomujeme, že chodníky v naší obci chybí, a hledáme cesty, jak je co neefektivněji vybudovat. V současné
době probíhá pořízení mobilních kontejnerů na bioodpad, které budou rozmístěny prozatím zhruba na třech
místech v obci (především na posečenou trávu a listí).
Tímto krokem si slibujeme snížení počtu tlejících hromad bioodpadu zejména u vodních toků a v lese. V naší
obci se pořád něco děje a já jsem moc rád, že se pořád
najde spousta lidí, kteří nad rámec svých každodenních
povinností přiloží nezištně ruku k dílu, ať již při pořádání obecních kulturních či sportovních akcí, nebo
sami pořádají nejrůznější akce. Děkuji rovněž zástupcům našich místních částí za zájem a aktivní přístup ke
zvelebování svého okolí.
Vážení sousedé, přeji vám všem krásné prožití jara..
Aleš Maloch, starosta
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Probíhající, ukončené investiční
akce a opravy – zima 2020
1) Rekonstrukce koupelen v č. p. 418
Stejně jako v loňském byly i v letošním rozpočtu na tuto obecní nemovitost č. p. 418 vyčleněny finanční
prostředky na kompletní rekonstrukce dalších dvou původních koupelen.
S ohledem na datum výstavby zde
ještě byly v některých bytových jednotkách řešeny koupelny a WC zastaralými umakartovými jádry. Protože se jedná o velký zásah do chodu
domácnosti, byla potřeba fungující
koordinace řemeslníků a nájemníků,
což se podařilo. V první bytové jednotce (1. NP vlevo) byla realizace dokončena ke konci ledna a po součtu
veškeré fakturace se částka pohybuje
kolem 100 tis. Druhá rekonstrukce
koupelny (3. NP vpravo) byla v plánu
a proběhla následně v únoru. K dnešnímu dni zbývá v tomto bytovém
domě pouze poslední umakartové
jádro, které snad stihneme v lepším
případě zrekonstruovat ještě letos,
v horším případě zkraje nového roku.
2) Nové kadeřnictví v č. p. 406
V minulém roce jsme byli nuceni
pro novou provozovnu prodejny potravin zrealizovat stavební práce, aby
tento prostor splnil současné normy
a předpisy. Ke konci roku 2019 se
nám přihlásila zájemkyně o prázdný
nebytový prostor v č. p. 406 – bývalá
masna, s podnikatelským záměrem
provozovny kadeřnictví. Následovalo
řádné zveřejnění a schválení vedením úřadu. I v těchto prostorách pro
nás vyplynuly nutné stavební úpravy.

Nutno podotknout, že z velké části
se na nich po oboustranné dohodě
finančně podílela i nová nájemkyně.
Rekonstrukcí se stejně jako v prostorách prodejny potravin vyřešily nejen
hygienické normy, ale také původní
elektrické rozvody. V současné době
probíhá papírová válka ohledně změny užívání (z provozovny masny na
kadeřnictví), kdy je potřeba souhlas
hygieny a hasičů, vše následně musí
posvětit stavební úřad. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by nová nájemkyně během března začít kadeřnictví provozovat. Tedy po uzávěrce
těchto RN.
3) Zázemí fotbalových kabin v Terezíně
– II. etapa
Aby se hostující hráči necítili dotčeni, že mají nové sprchy a WC pouze
domácí, do rozpočtu na rok 2020 se
samozřejmě počítalo s II. etapou právě
v těchto prostorách hostů. V celkovém
výkazu prací na zázemí fotbalových
kabin se jednalo o soubor těchto prací
a dodávek materiálů: výměna zbývajících oken a dveří, nové sprchy a WC,
nová topná tělesa. Drobné stavební
práce se týkají také šatny pro rozhodčí a klubovny. Celkové náklady úřadu
se vyšplhají na cca 380 tis. Kč. Většina
prací již pomalu finišuje dle plánu.
Termín dokončení je dle smlouvy stanoven na 13. 3. (opět po uzávěrce tohoto vydání RN).
Za kolektiv majetkového odboru
Lukáš Skalský, technik MO

Zajištění nákupu seniorům,
chronicky nemocným spoluobčanům
a dalším potřebným osobám
Na telefonním čísle 606 121 904 nahlásíte svůj zájem využívat službu
zajištění nákupu.
– Zajištění nákupu se týká zejména základních potravin, hygienických
potřeb a léků. Budeme se snažit vyjít vstříc i v ostatních položkách, ale
je třeba respektovat naše možnosti.
– Službu zajištění nákupu lze využívat pouze v pracovní dny pondělí
až pátek, a to maximálně 2x týdně.
– Úhrada zajištěného nákupu nebude probíhat okamžitě, ale bude vám
založena karta, na které budou evidovány kopie pokladních dokladů.
Úhrada bude probíhat později za více nákupů.
– Limit jednoho nákupu je max. 1 000 Kč.
– Objednávka nákupu probíhá telefonicky. Nákup vám následně bude
přivezen ke dveřím domu či bytu. Převzetí nákupu bude potvrzeno
telefonicky.

Neumíme odhadnout vývoj situace, a proto nás sledujte na
www.rudnik.cz, Mobilní rozhlas nebo sociálních sítích Facebook,
Instagram a Twitter jako @rudnikobec.
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Oprava mostů u pošty a u osmnáctibytovky
V letošním roce náš čeká
další nepříjemné dopravní
omezení, a to směrem na
Trutnov. Je nutné opravit
mosty u pošty a u osmnáctibytovky. Důvodem oprav
obou mostů je technický
stav. Ten u pošty je na
sedmistupňové stupnici
na stupni pátém.
V roce 2019 začala již příprava stavby, a to tím, že se
připravila provizorní objízdná
trasa za železářstvím. Bylo potřeba provést zpevnění svahu,
postavit provizorní most a položit asfalt.
Práce budou zahájeny 30.
března a budou ukončeny na
podzim letošního roku. Ředitelství silnic a dálnic za výměnu mostu zaplatí přibližně 36
milionů korun. Stavbu bude
provádět firma M-Silnice a.s.

S opravami bude spojena i celková uzavírka silnice
II/325, která bude v termínu
30. 3. – 7. 6. 2020. Pro místní
obyvatele bude povolen vjezd
na povolení OÚ Rudník. Autobusová doprava bude v době
uzavírky dle jízdního řádu.
Úplná uzavírka (i pro místní
a autobusové spojeni) bude
v termínu 11. 5. – 24. 5.2020,
a to z důvodu pokládání nového povrchu. Pro ostatní
dopravu bude vyznačena objízdná trasa. Objízdná trasa
z Hostinného bude vedena po
silnici III/32551 a dále po silnici III/32552 přes Prosečné,
Dolní Lánov do Lánova, kde
se na kruhovém objezdu vpravo napojí na silnici I/14. Po ní
bude pokračovat přes Čistou
do Rudníku, kde se napojí na
silnici II/325.
Jirka Stuchlík

Kanalizace Rudník
Obě etapy kanalizace, dokončené zhotovitelem, byly
převzaty 9. 12. 2019 za účasti
technického dozoru stavby.
Žádosti o kolaudování obou
etap musely být podány samostatně z důvodu kompletování
dokladové části u II. etapy.
Kolaudace I. etapy (Arnultovice), kde máme hlavní stoky
vybudovány v délce 3529 m,
čtyři čerpací stanice a měrnou
šachtu předávaného množství
odpadní vody, byla zahájena 3.
3. 2020 závěrečnou kontrolní
prohlídkou Odborem životního
prostředí MÚ Vrchlabí. Po vydání kolaudačního rozhodnutí
a jeho nabytí právní moci oznámí OÚ Rudník termín začátku
napojování jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci.
II. etapa má hotové kanalizační sběrače v celkové délce
5750 m a dvě separační čerpací stanice. Po doplnění požadovaných dokladů bude opět
výzva MÚ Vrchlabí k závěrečné kontrolní prohlídce stavby
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a následně vydáno kolaudační
rozhodnutí pro část Rudník–
Terezín–pošta. Opět po nabytí
právní moci bude majitelům
nemovitostí oznámen termín
možného napojování objektů
na kanalizaci.
Pokud budou majitelé nemovitostí potřebovat zprostředkovat kontakt na firmy provádějící kanalizační přípojky strojně
nebo ručně, mohou se obrátit
na majetkový odbor obecního
úřadu.
Obecní úřad vybral zhotovitele na základě vypsaného
výběrového řízení 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, likvidaci
ČOV u DPS a nakonec likvidaci
centrálního septiku v Terezíně.
Ze třech uchazečů byla vybrána nabídka s nejnižší cenou:
1.354.282 Kč bez DPH.

Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr
v obci Rudník je do odvolání uzavřen.
UPOZORNĚNÍ REDAKCE
Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání na počátku
března byla většina textů napsána ještě před
počátkem koronavirové pandemie, a tyto texty tak
nereflektují vládní opatření zavedená v souvislosti
s ní. Děkujeme za pochopení.
-red-

Obecní úřad v Rudníku
pro veřejnost do odvolání uzavřen.
Pro řešení svých záležitostí využijte email,
popř. telefon.
Úřední hodiny podatelny:
pondělí a středa od 8:00 do 11:00.

František Čejka
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Kanalizační přípojky
VŠEOBECNĚ
Dne 3. 3. 2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby kanalizace, část Arnultovice.
Týká se nemovitostí, které se nacházejí v obci Rudník, katastrální území Arnultovice (od č. p. 92
po č. p. 106 Arnultovice). Realizace kanalizačních přípojek byla
povolena Územním souhlasem
č. j. OURU 2822/2018/Voto).
Nejpozději do 31. 3. 2020 bude
vydán kolaudační souhlas, který
nabude právní moci cca do 15. 4.
2020. O této skutečnosti budete
neprodleně informováni. Po nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí bude možné připojovat jednotlivé nemovitosti na
kanalizační řad. Každá kanalizační přípojka musí být osazena
kontrolní šachtou. Při realizaci
kanalizační přípojky vždy kontaktuje pracovníka obecního
úřadu Ing. Františka Čejku, tel.
606 062 765, který vám poradí
s realizací přípojky, zkontroluje
přípojku před záhozem, vyplní
s vámi kartu přípojky a zakreslí
skutečnou trasu vedené kanalizační přípojky v případě odchylky od projektové dokumentace.
Na základě přípojkové karty
s vámi provozovatel vodovodu
a kanalizace, Vodárenská společnost Lánov s.r.o., uzavře smlouvu
o odvádění odpadních vod.
Druhá etapa kanalizace část
Rudník–Terezín–pošta, by měla
být zkolaudována nejpozději
v květnu 2020. Napojování objektů v této části bude možné
cca od 1. 7. 2020.
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 takto:
– 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 vlast-
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nictví 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 a 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 karty
přípojky. 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 navržené v rámci akce,
dále pak 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.
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. 9. 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. 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.
Doufáme, že napojení na veřejnou kanalizaci bude probíhat
plynule a bez problémů.
Děkujeme, že se připojíte na
veřejnou kanalizaci a společně
s námi budete chránit životní
prostředí.
Martina Jirásková
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Povodně jako memento.
Rudník kvůli nim postavil humanitární sklad
Kdo je připraven, není překvapen. I tak lze vystihnout aktivitu Rudníku,
která v projektu Odolná
obec přinesla vybudování
humanitárního skladu
v arnultovické hasičské
zbrojnici a přehlednou
příručku pro případ mimořádných událostí.
Tu dostali všichni obyvatelé
obce. „Cílem je, aby obec byla
připravená na jakoukoliv přírodní katastrofu,“ vystihuje účel Jiří
Stuchlík, zastupitel a bývalý místostarosta, který projekt řídil.
Rudník má neblahou zkušenost s ničivou povodní z roku
2013. „Byla to největší povodeň,
kterou místní pamatují. Obec
zasáhla opravdu drasticky. Trvalo nám čtyři roky, než jsme se
z této situace dostali,“ připomíná
starosta Rudníku Aleš Maloch.

Před třemi lety se Rudník
zapojil do projektu Odolná
obec, který koordinuje středisko humanitární a rozvojové
spolupráce Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Vrcholem spolupráce byla výstavba humanitárního skladu,
který vznikl v prostorách hasičské zbrojnice SDH Rudník-Arnultovice. Diakonie na něj
prostřednictvím
partnerské
organizace Diakonie Katastrophenhilfe dala 956 tisíc korun,
zbývající část do 1,5 milionu
korun financovala obec.
„Hledali jsme obce, které
měly zkušenost s povodněmi.
Nemůžeme si myslet, že by povodně už nikdy nepřišly,“ vysvětluje Kristina Ambrožová,
ředitelka jmenovaného střediska Diakonie ČCE.
„Sklad bude sloužit pro parkování vozidla hasičů a bude

tam uskladněn materiál, který
je potřeba, pokud obec zasáhne
jakákoliv katastrofa. Například
lůžka, deky, pytle s pískem, čisticí prostředky, materiál na čištění
studní,“ upřesňuje Jiří Stuchlík.
Není však výhradně pro povodně. „Je určen i pro případ
jiných událostí, například při
silném větru, který pokácí
stromy. Ve skladu budou i motorové pily, benzin, olej, aby se
dalo okamžitě zasáhnout,“ říká
Michal Hronek, starosta SDH.

Díky Diakonii vznikla i příručka pro obyvatele Rudníku
pro případ mimořádné události. Putovala do každé domácnosti. Jejím úkolem je poskytnout rychle a přehledně
všechny důležité informace.
Jan Braun, šéfredaktor
Krkonošského deníku
(S laskavým svolením vydavatele převzato z Krkonošského deníku; redakčně zkráceno
a upraveno)

Osadní výbory v Rudníku
Již několikrát zmiňovaná potřeba zřídit v obci
osadní výbory je na dobré
cestě. Naposledy se o osadních výborech mluvilo
v projektu RUDNÍK 2022.
V současné době máme
v obci místo osadních výborů spíše zapsané spolky
– Přátelé Bolkova, Spolek
Janovice a Lázeňáci.
Vedení obce vyzývá touto
cestou i obyvatele dalších částí obce, aby se zapojili do dění
v ní. Jednou z možností jsou
právě osadní výbory, které mohou být dobrým prostředkem
pro občany žijící v jednotlivých
částech naší obce k prezentování a prosazování svých zájmů.
Zřízení osadních výborů
upravuje zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích. Zde je stanoveno, že
v částech obce může zastupitelstvo zřídit osadní výbor.
Osadní výbor má minimálně
tři členy. Členy osadního výboru mohou být občané obce,
kteří jsou hlášeni k trvalému
pobytu v té části obce, pro
kterou je osadní výbor zřízen.
Členy osadního výboru a předsedu osadního výboru volí
zastupitelstvo obce. Osadní
výbory patří mezi nepovinné
výbory zastupitelstva obce a je-
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jich úloha je v zákoně vyjádřena jako kontrolní a iniciativní.
Podle § 120 zákona o obcích
má osadní výbor oprávnění:
a) předkládat
zastupitelstvu
obce, radě obce a výborům
návrhy týkající se rozvoje
části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům
předkládaným zastupitelstvu
obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu
v části obce, orgánům obce.
K realizaci tohoto oprávnění by měl být osadní výbor na
body programu jednání rady
obce a zastupitelstva obce upozorněn. Osadní výbor může
tyto informace aktivně vyžadovat. Podle stanoviska Ministerstva vnitra ČR může zastupitelstvo obce zřídit osadní výbor
pro jakoukoliv část obce, kterou odpovídajícím způsobem
vymezí, například zákresem do
mapy.
Pokud vás myšlenka osadního výboru oslovila, pomůžeme
vám ji přeměnit ve skutečnost.
V případě zájmu se obracejte
na vedení obce nebo se přijďte
zeptat na OÚ.
Jirka Stuchlík

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ

Rekonstrukce silnice
Rudník–Hostinné
Společnost M-silnice a. s., oblastní závod SEVER, Jičín, zahájila
práce v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/325
Rudník-Arnultovice“ v úseku Hostinné. Investorem stavby je
Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové.

Stavební práce budou probíhat
od 30. 3. 2020 do 7. 6. 2020.
V termínu 30. 3. 2020 – 13. 4. 2020 budou probíhat přípravné práce. Od 14. 4. 2020 do 7. 6. 2020 bude stavba probíhat
v režimu úplné uzavírky.
Pro místní obyvatele bude platit výjimka vjezdu:
od 14. 4. 2020 do 10. 5. 2020 a od 25. 5. 2020 – 7. 6. 2020.
V meziobdobí od 11. 5. 2020 do 24. 5. 2020 vám budeme
podávat informace o přístupu k nemovitostem průběžně.
Povolení ke vjezdu, bude Obecním úřadem v Rudníku vydáno
elektronicky, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas a bude
Vám doručeno do mobilního telefonu. Registraci do aplikace
proveďte na https://rudnik.mobilnirozhlas.cz/.
Obyvatele, kteří nemají chytrý telefon, budeme řešit individuálně. Sledujte www.rudnik.cz
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Lesnická matematika
Když do Rudníku v loňském roce zavítala komise v rámci soutěže Vesnice
roku, v níž naše obec
získala Oranžovou stuhu
v krajském kole a v tom
celostátním skončila
třetí, byl jedním z kladně hodnocených i fakt,
že o poměrně rozsáhlé
obecní lesy se obec stará
sama. Jak to tedy s našimi „zelenými plícemi“
vypadá a co práce s nimi
obnáší?
Celková výměra obecních
lesů činí cca 306 hektarů. Jsou
ale roztroušeny po celé obci
a zasahují do pěti různých
katastrálních území (Rudník,
Bolkov, Javorník v Krkonoších,
Arnultovice, Janské Lázně), nepatrně větší část navíc spadá
do ochranného pásma KRNAP.
Druhové složení není nijak
překvapující a je pozůstatkem
let minulých, kdy monokultura byla mantrou lesního
hospodářství v celé republice.
Smrky tak tvoří zhruba 77,5
% porostu, modříny asi 5 %,
z listnáčů stojí za zmínku snad
jedině břízy s 5 %. Ostatní druhy mají podíl zcela zanedbatelný. Situace by se do budoucna
měla zlepšovat, ale les není
zahrádka, aby ho bylo možné
změnit za dva roky. O tom ale
později.
K ČEMU LES?
Rekreační a estetická funkce lesa je samozřejmě důležitá. Drtivá většina obyvatel ho
využívá k procházkám, v létě
pak velmi často k houbaření.
Stejně tak by málokdo chtěl,
aby kolem našich příbytků
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byly jen samé holiny nebo
nedej bože obludná průmyslová zástavba. Z hlediska obce
je však primární funkce lesa
hospodářská. Aby takovou
funkci plnil, je třeba se o něj
starat a správně s ním nakládat. Proto byla v obci zřízena
pozice odborného lesního
hospodáře, kterou zastává
pan Ladislav Prouza, a v pozici
hajného mu zdatně sekunduje
Jan Lhota. Ti se ve svém počínání řídí takzvaným lesním
hospodářským plánem (LHP).
V zkratce lze říci, že LHP stanovuje rozsah prací na období
deseti let, tzv. decenium. Mezi
práce na úseku lesního hospodaření patří především těžba,
výchovné zásahy (probírky,
prořezávky) a v neposlední
řadě výsadba. Na tyto práce
si obec najímá externí firmy
nebo živnostníky.
Denní chleba lesního hospodáře není zrovna z nejměkčích. Vyhledávání škod, označování probírek a prořezávek
a podobné vyžadují fyzickou
přítomnost v terénu, hezky po
svých. Přesto moderní technologie pronikly i do tohoto
odvětví. Pro mapování a plánování má k dispozici iPad
s aplikací MapLes, v níž má vše
potřebné po ruce. V roce 2018
obec navíc zakoupila nový terénní vůz Mitsubishi, který by
mu měl pomoci zvládat jednak dlouhé vzdálenosti mezi
jednotlivými porosty, jež má
na starost, a jednak kopcovitý
terén, který Rudník obklopuje. V roce 2017 byl pronajat
harvestor, který se významnou měrou podílel na likvidaci škod po orkánu Herwart,
a v současné době je v jednání
nákup vyvážečky.

JAK ŠEL ČAS
První LHP pro zdejší obecní
lesy byl vydán na roky 2007 až
2016. Deset let je dlouhá doba
a sebelepší plán nemůže předvídat události, které má pod
palcem matka příroda. Pro
uvedené období bylo k těžbě
naplánováno 25,2 tisíce kubíků
dřeva. Pak ale 18. ledna 2007
(tedy necelé tři týdny poté, co
LHP vstoupil v platnost) zasáhl
orkán Kyrill, po jehož řádění
bylo třeba zpracovat kolem 10
tisíc kubíků. Co čert nechtěl,
hned následující rok v březnu
se na lesích podepsal orkán

Emma a další vichřice na sebe
nenechala dlouho čekat. Kalamitní těžba po těchto třech
povětrnostních
událostech
již činila polovinu těžebního
plánu na celé decenium. Na
úmyslnou těžbu pak již příliš
prostoru nezbývá a lesní hospodář se s tím musí umět poprat. Pokud by totiž bylo třeba
celkovou těžbu navýšit, bylo by
nutné podat žádost k příslušným státním orgánům.
Ani období dalšího LHP, tedy
2017–2026, nezačalo nejšťastněji. Hned zjara následujícího
roku udeřil další orkán a zanechal za sebou pěknou smršť.
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OBECNÍ LESY RUDNÍK
Celková rozloha

cca 306 ha

Z toho v ochranném pásmu KRNAP

cca 161 ha

Porostní zásoba
Porostní zásoba na ha

cca 100 tisíc m3
335 m3/ha

Druhová skladba:
Smrk
Modřín

5%

Bříza

5%

KOLIK Z TOHO KÁPNE?

Celková roční těžba tehdy dosáhla 4,5 tisíce kubíků. Nutno
poznamenat, že toto číslo zahrnuje i likvidaci škod po kůrovci, kterého lesníci nemají
také rádi, protože jim zvláště
v posledních letech přidělává
nejednu vrásku nejen na čele.
V živé paměti máme ještě nedávnou „návštěvu“ orkánu Sabine. Její škody ještě nejsou vyčíslené, ale údajně příliš ničivá
naštěstí nebyla.
Jak říká lesní hospodář
Prouza, „les nesmí nikdy ubývat“. To, co bylo vytěženo, ať už
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po kalamitách, nebo úmyslně,
musí být nahrazeno. Ke slovu
tak průběžně musí přicházet
i výsadba. Trendem posledních
let je měnit druhovou výsadbu, tedy snižovat poměr smrků a hlavně zvýšit zastoupení
listnatých stromů. Důvod je
prostý, listnáče jsou odolnější,
ba téměř imunní vůči kůrovci.
Vzhledem k výše uvedeným
kalamitám bude v následujících letech hrát výsadba prim
a už za období minulého LHP
bylo zalesněno zhruba 28 hektarů holin po kalamitách.

77,5 %

Romantickým duším by se
mohlo zdát, že degradovat cenu
lesa na hodnotu vyprodukovaného dřeva je barbarské. Realita je však taková, že vlastník
lesa (tedy obec) z něj jiné příjmy nemá. Kdyby v létě u lesů
vznikly checkpointy, na nichž
by se vážilo množství nasbíraných hub či borůvek, asi by to
zvedlo vlnu nevole. Rovněž tak
by se s všeobecným nadšením
nesetkalo zpoplatnění vstupu
do lesů. (Ne, nic takového se
nechystá a ani to není možné.)
Účetní hodnota rudnických
lesů v majetku obce převyšuje
100 milionů korun, nicméně
i zde platí zákony trhu, a tak je
tržní hodnota v současné době
méně než poloviční. „Cena lesa
je však nevyčíslitelná,“ říkají
shodně oba rudničtí lesní hospodáři, čímž mají na mysli právě to, že les není jen dřevo. Trh
s ním je nevyrovnaný a jeho
cena se v průběhu času mění.
Obecně lze říci, že kalamity
ji snižují, zatímco cenu práce
zvyšují. V klidnějších letech,
kdy se žádné „boží dopuštění“
nekoná, je tomu naopak. Přesto můžeme konstatovat, že

lesní hospodářství přispívá do
obecní kasy každoročně nezanedbatelnou částkou.
Jak již bylo řečeno, za předchozí decenium (2007–2016)
bylo vytěženo 25,2 tisíce kubíků, LPH pro léta 2016–2027
počítá s těžbou 35 tisíc kubíků. Mohlo by se tedy zdát, že
těžba je progresivní a bude
nadále růst. Zároveň jsme ale
také upozornili, že rudnické
lesy v posledních letech stíhá
kalamita za kalamitou, a tak
bude nutné „lesu zase trochu
pomoci“ a masivně vysazovat
(holiny musí byt zalesněny
do dvou let) a těžba bude výhledově spíše klesat. Na lesní
hospodářství je však možné
získat dotace z ministerstev
životního prostředí a zemědělství. Rudník tak za předchozí
decenium získal celkem téměř
800 tisíc korun.
Obecním lesům, jak se zdá,
se tedy i přes nepříznivé okolnosti posledních let nevede
zle. Doufejme tedy, že kůrovcovou kalamitu se v nejbližších letech podaří alespoň
zmírnit a že i povětrnostní
vlivy budou k našim lesům přívětivější.
Pavel Voňka
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Lathův kříž
V lesnatém porostu nad Kolonkami stojí mezi dvěma mohutnými lípami jaksi bezprizorně kamenný kříž. Jak uvádí
nápis na jeho zadní straně, byl
zřízen v roce 1874 manželi Balthasarem a Rosinou Bönschovými a sestrou Reginou (další
dvě jména W. Blaschke a B.
Günderrsdorf zřejmě náležejí
autorům kříže). K jeho umístění byla zvolena křižovatka
dvou cest – polní cesty vedoucí
od statku rodiny Bönschovy
(později Lathovy) č. p. 72 a tzv.
horní cesty (Hochweg) vedoucí
z Leopoldova přes Janovice do
Janských Lázní. Byl tak důležitým orientačním bodem a místem k zastavení. Po roce 1945
došlo postupně v těchto místech k zániku obou cest a kříž,
nacházející se původně na louce, zarostl náletovými dřevinami a stal se obětí nenechavců...
Kříž je vyroben ze světlého
pískovce a sestává z pěti částí – dvoustupňového základu,
podstavce s vytesaným nápisem
(modlitbou), pilíře s reliéfem
Panny Marie, římsy nesoucí původně svítilnu, plastiky dvou andělíčků a beránka Božího a z vrcholového kříže s plastikou
Ukřižovaného. Jeho povrch je
znečištěn řasou, lišejníky a mechy. Plastika Krista je v torzálním stavu – chybí horní i dolní
končetiny a hlava. Chybí i část
hlavy a rukou u reliéfu Panny
Marie. Nedochovaly se plastiky
dvou postav andělíčků, beránka
Božího ani železná konzola s lu-
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cernou. Původní vzhled památky přibližuje dobová fotografie.
Olga Hájková
… A JEHO OBNOVA
V minulém čísle Rudnických
novin jsme informovali v souvislosti s obnovou tzv. Janovické stezky o plánované renovaci
Lathova kříže, který se na ní
nachází. Přišlo nám líto, že křížek není v dobrém stavu – některé jeho části chybí, nápisy
jsou nečitelné a praskliny jsme
ani nezvládli spočítat. Rekonstrukci křížku jsme tedy po dohodě se členy spolku pojali jako
náš úkol v rámci obnovy stezky.
Pomocí kronikářky Olgy Hájkové se nám podařilo zjistit
více o jeho historii a objevil se
i jeho název – Lathův kříž. Poté
jsme připravili žádost o dotaci
od Nadace Občanského fóra.
Byla úspěšná a získali jsme
částku 30.000 Kč. Slavnostního
vyhlášení podpořených projektů, které se konalo v listopadu
loňského roku na americkém
velvyslanectví v Praze, se zúčastnil předseda našeho spolku
Martin Brož. Dále na obnovu
kříže přispěje 2.000 eur sdružení německých krajanů z Vrchlabska a obec Rudník 30.000
Kč ze svého rozpočtu. Díky
těmto částkám pokryjeme celý
rozpočet na rekonstrukci, kterou bude provádět restaurátor
kamene Petr Beneš z Trutnova
ve spolupráci s akademickou
sochařkou Lucií Truněčkovou.

1) Jediná nám známá dobová
fotografie kříže. Bylo by
skvělé, kdyby se podařilo
nalézt dva „padlé“ anděly.
Třeba o nich někdo ví...
2) Současná podoba kříže
(foto: Anděla Veselá).
3) Martin Brož představuje
projekt obnovy kříže na
slavnostním večeru
Nadace OF v Praze
(foto: Leona Kalvodová).
Podmínkou pro rekonstrukci
je i uzavření smlouvy o pronájmu s Pozemkovým fondem,
kterému pozemek pod křížkem a v jeho okolí patří.
Je za námi hodně korespondence a vyřizování, ale všichni
jsme přesvědčeni, že to stojí
za to. Rádi bychom zde vytvořili pěkné místo pro odpočinek a zastavení se v dnešním
rychlém světě, počítáme tedy
i s úpravou blízkého okolí kříže a umístěním posezení.

3

Rádi bychom vás již nyní
pozvali na slavnostní odhalení zrenovovaného Lathova
kříže, které se uskuteční v pátek 4. 9. 2020 v odpoledních
hodinách.
Spolek Janovice
Sledujte nás na:
www.facebook.com/
spolek.janovice.5

DŘÍVE A DNES
Historickou a současnou fotografií
domu č. p. 72 v Rudníku zahajujeme
novou rubriku „Dříve a dnes“, v níž
budeme na srovnávacích fotografiích
představovat proměny naší obce.
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Posledním předválečným majitelem statku č. p. 72 byla rodina Johanna Latha. Jeho
dřívější vlastníci, Bönschovi, nechali vystavět na záhumence výše pojednávaný kříž. Většině asi bude tento dům znám jako „TJ Petřiny“ podle novodobých vlastníků. Nyní ho
formou pronájmu využívá k volnočasovým aktivitám dětí spolek Divilidi. Zatímco obytná část se příliš nezměnila, vstupní brána do dvora ani hospodářská budova už nestojí.
Olga Hájková, foto archiv a Anděla Veselá
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Z Janských Lázní do Rudníku
Je to procházka necelých
deset kilometrů, nic náročného. Ale s kočárkem
nebo kolem tady nepočítejte, nadřeli byste se.
Do Janských Lázní vyjedete
autobusem z našeho „terminálu“ s přestupem v Čisté. Ze zastávky u Lesního domu v Janských Lázních vyrazte směr
kolonáda, okolo pramene Prameníku a po naučné zelené
stezce směrem ke kostelu sv.
Jana Křtitele a dětské ozdravovně Vesna. Nezapomeňte
cestou pozdravit kamenného
pana Krakonoše!
Překročíte Rudolfův potok
a začnete stoupat po zelené
turistické značce pod Janskou
horu. Nikde ani živáčka, jen ticho a klid, les odpočívá.
Pod Janskou horou se z rozcestníku dozvíte, že na Hladíkovu výšinu je to pouze půl
kilometru po žluté, tak znovu
do kopce.
Hladíkova výšina – 760 m
n. m., tady někde začíná území Rudníku, takže jste vlastně
doma. Když budete mít štěstí
na počasí, je odtud i pěkný výhled k nám do údolí. Je tu jen
pár chalup, některé neobyd-

lené a smutné. Kousek odtud
je vyhlášená Stezka korunami
stromů. Odbočíte na zelenou
značku a klesáte podél lesa
po neudržované cestě směrem k Javorníku. Příjemný je
pohled na první dvě chalupy
na začátku obce. Opouštíte
zelenou značku, která končí
až pod Liškou, a odbočíte na
cestu doprava, abyste se dostali na asfaltku, která je vedena jako cyklostezka č. 4299.
Chodit po asfaltu není to nejpříjemnější, ale zato máte i za
mokra sucho v botách.
Na rozcestí nad Bolkovem se
dáte doleva, směrem na Janovice. Míjíte bývalou salaš a zastavíte až u Janovického kříže.
Posledních pár metrů po asfaltu a zahnete doleva na budoucí stezku ke Kolonkám. Tady
na jaře pozor na bláto – nedělá
dobře botám, vyhýbejte se kalužím. Podmáčená cesta vás
dovede ke kaštanu, kde stojí
Lathův kříž, a seběhnout ke
Kolonkám už je hračka. A kdo
potřebuje, přesune se posledních dvě stě metrů po asfaltu
k poště a obecnímu úřadu.
Zdrávi došli!
Anděla Veselá

Naučné panely
V roce 2009 bylo v obci instalováno deset naučných
panelů, které tematicky
vypovídají o historii Rudníku v čase stříbra, lnu,
brambor, hedvábí a pryže.
Tři z nich, v Arnultovicích, v Rudníku u pošty
a v Javorníku, vyprávějí
o historii obce souhrnně,
šest z nich uvádí dílčí historii vztahující se k místu
jejich instalace.
Každý panel nabízí mapku
a výčet historicky významných
či zajímavých lokalit obce. Panely jsou dílem Mgr. Stanislava
Wajsara (textová část a fotodokumentace), Petra Kutáčka
(design) a Stanislava Kutáčka
(překlad do angličtiny).
Výlet začíná panelem před
OÚ Rudník. K druhému panelu
v Leopoldově se vydáme po silnici I/14 směr Trutnov. K Leopoldovu se váže text o dávné
těžbě a zpracování vzácných
kovů. K třetímu panelu se dostaneme, když budeme pokra-
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čovat po státní silnici k panelu
umístěnému u bývalé javornické tvrze. Zde na křižovatce
odbočíme a budeme stoupat
Javorníkem, cyklistickou stezkou až na Bolkov k Trejbalově
boudě, kde se kousek od ní
nachází i obnovený památník
obětem 1. světové války. Po silnici směrem z kopce dolů do
části zvané Pivovar se můžeme
ještě zastavit u zříceniny evangelického kostela. Na křižovatce u Pivovaru je další panel,
který popisuje bývalý Klugův
pivovar. Zde je ještě možnost
malé odbočky ke kostelu sv.
Václava. Po silnici I/14 až na
křižovatku do Čisté, kde odbočíme směr Lázně Fořt. V kdysi proslulých Lázních Fořt se
nachází i zázračný minerální
pramen a je možnost vodu
i ochutnat. Odtud směřuje do
Terezína, kde je panel vyprávějící o bývalé místní chemičce.
U dětského hřiště se napojíme
na značený vycházkový okruh,
který nás zavede na vršek nad
Terezínem, zvaný U Křížku,

4

Rudník

6
5
8

3
2

7

1
9

10
kde je panel vyprávějící pověst
o tajné lásce krásné Johanky
a mladého adjunkta Štěpána
a nabízí i panoramatické zobrazení krajiny s označením
vzdálených hor krkonošských,

Rýchor, Bradla a daleké Zvičiny. Od Křížku směrem z kopce
dolů k základní škole a dolů až
na silnici č. 325 a směr Bělidlo
za historií zámku a plátenických rodin Theerů a Klugů. Poslední čtyři kilometry po silnici
směr Hostinné vedou k panelu
s informacemi o minulosti Arnultovic, umístěnému poblíž
restaurace U Soudku, kde trasa končí.
Jirka Stuchlík
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#rudníkmístokdetožije

KRONIKA

Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Masopust
v Rudníku
Již tradiční masopustní
průvod se vydal poslední únorovou sobotu od školy k obecnímu úřadu. A opět bylo na
co koukat. K vidění byli bába
s nůší, čuník, bába s husou,
sněhulák, vodníci, kůň a jiná
zvířátka. Nemohl chybět ani
hudební doprovod harmonikáře Michala. O bezpečnost na
silnici se vzorně postarali naši
hasiči. U obecního úřadu byl
masopustnímu průvodu předán panem tajemníkem klíč
od obce a potom už se tančilo,
zpívalo, jedlo a pilo. Ve stanu
bylo na prodej pivo, jitrničky,
tlačenka, ovárek a jiné dobroty.
Rodiče se svými ratolestmi
se přesunuli na sál, kde na
ně již netrpělivě čekali Diana, Petra a Jarda Čáp. Karneval mohl začít. Zatančili jsme
si a zacvičili, děti se s velkým
nadšením zapojily do soutěží
o sladké odměny. Ani jsme se
nenadáli, a byla tady promenáda všech masek. Princezny,
draci, vojáci, berušky, sněhuláci, kočičky, komiksoví hrdinové, a dokonce i zubní pasta.
Každý si přišel pro zaslouženou odměnu. A pak už byl čas
jen na poslední taneček a rozloučení.
Děkujeme všem, kteří přišli
a bavili se spolu s námi.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková

Tříkrálová sbírka
Vybraná částka při Tříkrálové sbírce 2020
v Rudníku byla 35 482 Kč. V roce 2019 byla vybraná částka 32 162 Kč. Všem dárcům děkujeme. Velké poděkování patří hlavně koledníkům,
rodičům a všem dobrovolníkům, bez kterých by
se tato tradiční akce neobešla.
Jana Stuchlíková
Možnost příspěvku je i prostřednictvím dárcovské SMS (DMS) – zašlete dárcovskou SMS
ve tvaru:

DMS KOLEDA na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč,
na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč.
Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při
zaslání DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777
vám každý měsíc bude automaticky odečtena
částka 30 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců.
Technicky zajišťuje ATS Praha.
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Zpráva o činnosti MAS Krkonoše
Pro MAS Krkonoše je stěžejním bodem plnění Strategie
CLLD (Komunitně vedeného
místního rozvoje). Nástrojem
k jejímu naplnění nám jsou
programové rámce v těchto
operačních programech: Integrovaný regionální operační
program (IROP) – s mírou podpory na projekty cca 53 mil. Kč
(vlivem kurzových ztrát v roce
2019 jsme krátili rozpočet o cca
3,5 mil. Kč (zrušena aktivita Sociální podnikání a bylo pokráceno opatření Infrastruktura soc.
služeb); Operační program
Zaměstnanost (OPZ) – s mírou podpory na projekty 13 mil.
Kč; Program rozvoje venkova
(PRV) – s mírou podpory na
projekty cca 28,5 mil. Kč.
Každý programový rámec
se pak dále skládá z jednoho
nebo více opatření, podle podporovaných aktivit.
Během roku 2018 a 2019
jsme přijali v Programu rozvoje
venkova PRV žádosti s výší podpory 24 186 893 Kč, v programu
IROP projekty s výší podpory
36 589 6026,80 Kč a v programu OPZ projekty s mírou podpory 10 584 960,80 Kč.
K dnešnímu dni jsou proplaceny projekty u Programu
rozvoje venkova v celkové výši
12 592 566 Kč.
Na přelomu jara-léta budeme vyhlašovat v pořadí již 4.
výzvu z Programu rozvoje venkova pro zemědělce a drobné
podnikatele. Proto sledujte
naše webové stránky, www.
maskrkonose.cz, kde budeme
příjem žádostí o podporu zveřejňovat.
Nově otevřeme příjem žádostí ve Fichi „Základní služby

a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ do opatření
a) Veřejná prostranství v obcích, g) Stezky.
VÝSTAVA REGIONÁLNÍ
ZNAČKY KRKONOŠE
ORIGINÁLNÍ PRODUKT
V březnu proběhla putovní výstava regionální značky
Krkonoše originální produkt.
Tradice, jedinečnost a originalita řemeslníků, farmářů a výrobců z turistického regionu
Krkonoš. Mezi vystavovateli
jsou i Rudničtí! Poznáte je?
Přišla na kurz vitráže a odcházela s myšlenkou, proč nezkusit mozaiku. Její cesta pak
pokračovala do zahraničí (Itálie a Anglie), kde se dostala ke
skvělým mozaikářským mistrům. Později se začala zajímat
o fusing, tavené sklo. Ve chvíli,
kdy si koupila svoji první pec,
začala experimentovat a sklu
naprosto propadla. To je paní
Eva Edler z Rudníku, nositelka
regionální značky Krkonoše
originální produkt.
Určitě znáte práci pana Petra
Spurného, rovněž držitele Krkonoše originální produkt. Jeho
dřevěné plastiky můžete vidět
v Rudníku, Strážném nebo
Špindlerově Mlýně. Jeho most
nemohl na výstavě Krajského
úřadu v Hradci Králové chybět.
V neposlední řadě je jeden
z výstavních panelů věnován
certifikovanému zážitku –
Projížďky se psím spřežením
Jirky Vondráka.
Dne 4. 3. 2020 zasedala v pořadí již druhá certifikační komise regionální značky „Krkonoše
originální produkt“. Značku

jsme bez velkého otálení udělili
Krkonošským bobkům – SaMAPA, domácím džemům Babičky
Jarušky ze Strážného, vypalovaným dřevěným dekoracím Petra Šmída z Rudníku, ovečkám
z Bělé Aleny Mihulkové, Krkonošským hovězím specialitám
Biofarmy pod Hájkem z Horní

Branné. Dále komise udělila
značku pro zážitek „Zdeňky
běžky“ z Jilemnice – individuální výuka běhu na lyžích a interaktivní prohlídce s průvodcem
„Příběh tkalce Jana“ Tkalcovského muzea v Trutnově.
Kateřina Fejglová

Nově založený spolek Lázeňáci z. s.
Tento rok byl nově založen spolek Lázeňáci. Je složen
z obyvatel Lázní Fořt a má sloužit k ochraně a zvelebení této
rudnické části. Aktivní začal
být spolek už loňského roku,
kdy ve spolupráci s obcí Rudník
začal připravovat dlouhodobý
plán na obnovu. To jste ostatně
mohli vidět v posledním čísle
RN. Protože je tato obnova nákladná, rozhodli jsme se přiložit
ruku k dílu, nenechat to jen na
obci. Tento rok se poprvé v Rudníku uskuteční běžecký závod,
nazvaný Rudnický kros na obnovu pramene. Veškerý výtě-
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žek půjde právě na rekonstrukci
již zmíněného pramene. Termín
závodu bude 17. 10. 2020 a doufáme, že bude kapacita naplněna. Ta je stanovena na 200
běžců. Už dnes probíhají přípravy na závod a my, Lázeňáci,
děkujeme všem Rudničákům,
kteří se k nám připojili a pomáhají tuto dobrou věc uskutečnit. Scházíme se pravidelně od
ledna každý měsíc v Hospůdce
U Hrocha. Na další, komplexnější informace se můžete těšit
v následujícím čísle RN.
Jana Chudová
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Lyžařský výcvik 2020

PŘEHLED AKCÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020
5. 12.–Projekt „Advent naruby“ –
sbírka pro děti
6. 12.–Mikulášská nadílka ve třídách
9. 12.–Výtvarná dílna „Bosorka“ pro
1. stupeň
12. 12.–Vánoční koncert a posezení
s rodiči našich žáků
17. 12.–Návštěva filmového
představení pro 7. třídu v Hradci
Králové
17. 12. - Preventivní program „Prostor
pro“ 4. třídy
18. 12. - Preventivní program „Prostor
pro“ 3. a 5. třídy
19. 12.–Projekt „Den jazyků“ pro 3.9. třídu
20. 12. –VII. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenise pro žáky
4.-9. tříd
20. 12.–Vánoční besídky tříd
a předávání dárků
10. 1.–Návštěva Klicperova divadla
v Hradci Králové na představení
„Finský kůň“
11. 1.–Tříkrálová sbírka
13.–17. 1–Lyžařský výcvik žáků
1.-3. třídy
14. 1.–Účast na okresním kole
Olympiády z dějepisu v Trutnově
14. 4.–Projektový den jazyků s účastí
rodilého mluvčího pro 6. a 7. třídu
21. 1.–Projektový den jazyků s účastí
rodilého mluvčího pro 8. a 9. třídu
23. 1.–Účast na okresním kole
Olympiády z českého jazyka
v Trutnově
28. 1. - Preventivní program „Prostor
pro“ 8. třídy
30.1–Zeměpisný projekt pro II. stupeň
„Kolumbie–ráj slasti a neřesti“
17.–19. 2. –Dotazníkové šetření
rodičů a žáků „Mapa školy“
19. 2.–Projekt setkání s odborníkem
pro školní družinu–vaření
s profesionálním kuchařem
20. 2.–Školní kolo v recitaci
24.–28. 2–Lyžařský výcvik 7. třídy
v Horní Malé Úpě
28. 2.–Účast na přednášce z cyklu
„Planeta Země“ ve Vrchlabí
„Kolumbie–ráj slasti a neřesti“
3. 3.–Dějepisná exkurze žáků II.
stupně do Osvětimi v Polsku
6. 3.–Návštěva entomologa
s přednáškou a ukázkami pro
školní družinu
9. 3.–Návštěva žáků školního klubu
v pečovatelském domě s pásmem
pro seniory
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Průběh letošní zimy vůbec
nepřál zimním radovánkám
v okolí Rudníku, ale nebylo
tomu tak v Horní Malé Úpě,
kam jsme se vydali na lyžařský výcvik se 7. třídou. Sem
jsme se za slušného počasí,
které nás mimochodem provázelo celý týden, v pondělí
24. 2. 2020 dopravili objednaným autobusem a ihned po
ubytování jsme se vypravili na
místní sjezdovku „Pomezky“
vzdálenou od hotelu pouhých
30 metrů. Sjezdovka byla
vzorně upravená, a tak byla
na učení a zdokonalování
sjezdového lyžování ideální.
Výuka probíhala dvoufázově
v dopoledních a odpoledních
hodinách, přičemž se žáci
střídavě účastnili sjezdového
a běžeckého výcviku. Zdejší
stopy jsou přímo stvořené
pro výuku klasického běhu,
ale i volného stylu neboli
bruslení a byly vždy perfektně upravené. Odměnou žákům byly překrásné výhledy
na Sněžku i Černou horu.
Horský hotel Hořec nám
nabídl klasické ubytování
v pokojích po 3–6 lůžkách.
Strava sestávala z tradičních
českých jídel a byl zajištěn
i pitný režim po celý den.
Co se týče kulturního vyžití,
scházeli jsme se každý večer
na společenské místnosti,
absolvovali jsme přednášky
o zásadách chování na svazích, historii lyžování a několik večerů jsme strávili

zpěvem s tóny živé kytary, na
kterou skvěle hrál náš učitel
hudební výchovy.
Jedno odpoledne výcviku
jsme nelyžovali, nýbrž jsme
absolvovali pěší procházku
po malebné obci Horní Malá
Úpa. Navštívili jsme i informační středisko, kde je umístěna výstava o historii vesnice i o pohnutých okamžicích
během 2. světové války.

Počasí slušné, nadšení lyžaři, zranění ani výchovné
problémy žádné, a tak nám
zůstanou v mysli jen samé
hezké vzpomínky, které
dlouho nevyprchají. Letošní
„lyžák“ se opět povedl. Na
vše se můžete podívat v naší
fotogalerii na školním webu
Vladimír Tremer
a Ondřej Vlach

Konverzace s rodilým mluvčím
Jistě mi mnozí dají za
pravdu, že při studiu cizího jazyka je nejdůležitější
konverzace. A v tom je právě háček. Mnoho studentů
má psychickou bariéru konverzovat. Mají sice pocit, že
slovíčka dobře znají, jenže
na jazyk se naučeným slovíčkům moc nechce. Podobný
problém má prý až 80 procent lidí. Existuje však jednoduché řešení – tím je paradoxně právě konverzace.
Studenti se tak učí jazyk přímo jeho používáním − konverzováním, přičemž si zároveň procvičují poslech, který
je při studiu jazyka rovněž
velmi důležitý a který se
naučit nedá. Jediným způsobem je poslech trénovat,

ať již konverzací s rodilým
mluvčím, poslechem anglických písniček, či sledováním
anglických filmů v originále.
Koncem roku jsem tedy
oslovila svého kamaráda, kolegu z jazykové školy a lektora angličtiny Jonathona Harveye. Je to rodilý mluvčí ze
Skotska, který však již několik let žije v České republice.
Slovo dalo slovo a Jonathon
na naší škole vedl výuku v 8.
a 9. třídě. Výuka probíhala
počátkem ledna 2020, v úterý 14. 1. a rovněž v úterý 21.
1. Jonathon není našim žáčkům neznámý, v naší škole
byl již potřetí. Poprvé to bylo
asi před třemi lety a podruhé
zcela nedávno před Vánoci,
kdy byl v naší škole hostem

v rámci projektového dne
jazyků. Jeho přirozené charisma, smysl pro humor a nezdolný optimismus oslovily
každého. Žáci tak prožili dvě
dopoledne plná konverzování, diskusí a povídání na
různá témata. Věřím, že si to
všichni užili. Třešničkou na
dortu pro mě bylo, když mi
Jonathon po skončení výuky
nadšeně oznamoval, že to pro
něj byla velmi příjemná a vítaná změna v jeho lektorské
činnosti, jejíž náplní je výuka
angličtiny ve firmách. Nakonec se mě zeptal, zda naše
žáky devátého ročníku může
ještě před koncem školního
roku navštívit. Budeme se těšit!!!
Renáta Šindelářová

Rudnické noviny | 1/2020

Osvětim, nezapomenutelný zážitek
Auschwitz, 3. března 2020.
Článek je poskládán z myšlenek, postřehů a vzpomínek
našich žáků, kteří toto místo
navštívili...
„Ve chvíli, co jsme přišli do
Osvětimi I, mi první proběhlo
hlavou... právě jsem vešla na
místo zalité krví.“
„Nikdy bych nechtěla zažít
to, co ti lidé v Osvětimi. Nejvíce zajímavý tábor mi přišel
Birkenau. Strašně velký areál
plný lidského utrpení.“
„Mám z výletu dost smíšené
pocity. Nechápu, že byl někdo
schopen tohle udělat. Když
jsem si uvědomila, že jsem na
místě, kde umřelo tolik lidí,
chtělo se mi brečet. Nejhorší
bylo pro mě vidět fotky těch
lidí a jejich věci.“
„Když jsme vešli bránou do
Osvětimi, cítila jsem úzkost
a nebylo mi moc dobře. Přeci
jenom je hrozné být na místě,
kde umřely miliony nevinných
lidí. Když jsem ta místa viděla,
nutilo mě to představovat si ty
lidi, v té době, na stejném místě, kde jsme zrovna stáli my.“
„Bylo to takový drsný a pravdivý. Jak tam byly ty boty, hrníčky, zavazadla, fotky...“
„Najednou jsme byli před
bránou s nápisem Arbeit
macht frei, všude byly ostnatý
dráty, podkopat to nešlo, metr
pod povrchem byl beton.“
„Pak jsme šli do plynové komory, kde byly škrábance od
nehtů na zdech. Viděli jsme

i pece, kde spalovali mrtvá
těla. Popel, který z nich zbyl,
byl použit na pole, aby půda
byla úrodnější.“
„V dalším baráku byly zarámovány fotky obětí, spolu s datem příchodu a smrti. Někteří
vydrželi přes rok, jiní tři dny
a většina byla zplynována ihned
po výstupu z dobytčáků.“
„Jako poslední jsme měli
možnost se na Březinku podívat i ze strážní věže. Myslím,
že tento den si každý z nás
bude už navždy pamatovat.“
„Stáli jsme na kolejích, kam
oni kdysi přijížděli. Myslím
si, že je důležité, aby lidi na
takováto místa jezdili, aby se
nezapomnělo na to, co se tam
stalo.“

„Taky mě fascinovalo a zároveň znechutilo to, jaké zrůdnosti dělal doktor Mengele,
a až v té plynové komoře jsem
si uvědomil, jak sadistický
a krutý ty Němci byli.“
„Byl jsem překvapen, co
všechno byli nacisté schopni
udělat, bez sebemenších morálních zábran...“
„Když jsme přišli ke zdi smrti, tak jsem si představila, jak
tam ti kluci a chlapi stojí a oni je
jen tak zastřelí. Chtělo se mi na
některých místech fakt brečet.“
„Vidět spoustu těch věcí,
které tam po vězních zůstaly
a Němci je nestihli zničit, bylo
neuvěřitelné. Ten den jsem si
to moc neuvědomovala, ale
poté, co jsem přijela domů

Jak se máme v mateřské škole
A začal nám nový rok. Snad
jsme do něj všichni vstoupili
pravou nohou, vždyť je přeci
nejdůležitější mít ve svých životech pohodu, klid, hlavně
zdraví a spokojenost. U nás
ve školce začal lyžařským výcvikem pro přihlášené děti,
které jezdily za sněhem a sluníčkem do Černého Dolu.
Celý týden se ze svahu vracely s úsměvem na tváři a plné
krásných zážitků. Poslední
den výcviku byl zakončen
závody, po kterých byly dětičky odměněny diplomem
a medailemi. Pro ostatní děti,
které se neúčastnily výcviku, byly připraveny zimní
hry a sporty, které si užily
i ve školce. Mateřská školka
připravila pro předškoláky,
ale i pro děti mladšího věku
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naučný vzdělávací program
Malá technická univerzita.
Účast v nich zanechává nové
poznatky, které jsou pro život důležité a posouvají je
tou správnou cestou. Dále
nám začal další dlouhodobý
projekt – hodiny počítačů.
Každý týden je připravena
výuka na tabletu. V prvních
hodinách byly děti seznámeny s tablety, kde se zapnou,
vypnou, a hlavně byly děti
poučeny o bezpečnosti. Výuka úspěšně pokračuje s velkým nadšením. Myslím si,
že třídní učitelky mají veliký
zájem a snahu děti vzdělávat
a zdokonalovat je v nových
poznatcích a vědomostech.
Ve školce se připravuje spousta dalších zajímavých akcí,
jako je například projektový

den na téma Brouci a hmyz.
V tomto programu si hravou formou ukážeme úlohu
komára, mouchy, pavouka
a dalšího hmyzu s výkladem
odborníka. Pojede se také na
plavecký kurz, navštíví nás
loutkové divadlo a budeme
plánovat školní výlet. Vždyť
naše práce nás naplňuje a je
naším koníčkem. Když se
nad tím člověk zamyslí, stojí to třídní učitelky a ostatní
zaměstnance školky spoustu
práce, úsilí, zařizování a hlavně trpělivosti. Ale když se podíváte na tu radost dětí, rozzářené obličeje plné úsměvů,
musíme si říct, že to všechno
stojí za to a děláme to s láskou pro všechny dětičky.
Hana Sedláčková

a ukazovala fotky a povídala si
o tom, tak to bylo silnější.“
„Vůbec jsem nevěděl, že krysy tam běhaly velké jako kočky... a chudáci ti lidi, protože
pracovali 12 hodin denně a dostali jen shnilý chleba...“
„Nejnechutnější zážitek byl
vidět ty ostříhané vlasy, ze kterých dokonce šili koberce.“
„Když si uvědomím, co těm
lidem nacisté prováděli, tak mi
z toho bylo zle. Nejhorší místo
v Osvětimi byla plynová komora.
Z těch drápanců uvnitř na zdech
mi běhal mráz po zádech.“
A to jsou jen střípky všech
silných zážitků. Všem děkuji
za to, že byli skvělí a stateční.
Lucie Švábová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
zápis do budoucí 1. třídy šk.
r. 2020/21 bude ve středu
8. 4. a ve čtvrtek 9. 4. 2020.
Na našich stránkách brzy
naleznete formulář, který
rodiče budoucích prvňáčků,
ale také dětí, které budou
mít odklad školní docházky,
vyplní, podepíší a buď odešlou
poštou na adresu školy, nebo
přinesou osobně v čase, který
si domluví s vedením školy
telefonicky v následujících
dnech. Povinností školy je
předání registračního čísla,
proto bych uvítala krátké
osobní setkání, samozřejmě
s dodržením všech nutných
bezpečnostních pravidel.
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy
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HASIČI

https://sdharnultovice.estranky.cz

Pomůžeme tam, kde je to potřeba
Než se rozepíšu
o dění uplynulých
měsíců nového roku, chtěl bych
vás informovat o počtu událostí v roce 2019. V uvedeném roce
bylo 31 událostí, které byly zaznamenány operačním střediskem v Hradci Králové. Když rozeberu počet událostí, jednalo
se o 19 technických pomocí, 11
požárů a 1 planý poplach. Technických pomocí by bylo mnohem více. Při kropení komunikací, kterou jsme prováděli při
budování kanalizace, byla při
celodenním kropení nahlášena jedna událost v týdnu, a to
když teploty stoupaly hodně
vysoko při teplých dnech. Jiné
dny jsme byli připraveni na
výzvu na telefonech každého
člena výjezdové jednotky. To by
bylo krátce o roku 2019.
Něco z událostí už v novém
roce 2020. Již máme 9 událostí, kdy se vyjíždělo na výzvu
operačního střediska v Hradci
Králové, a to 2 plané poplachy, 6 technických pomocí, 1
ostatní pomoc. Když to trochu
rozepíšu, planý poplach byl jeden na EPS (elekrononická požární signalizace) a druhý na

nahlášený požár střechy u komína. Při příjezdu na místo
určení bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Technické
pomoci se týkaly odstraňování
následků silného větru, který
máte každý v dobré paměti.
V té době se jednotka rozdělila
na dvě družstva, jedno se prořezávalo komunikací Rudník–
Fořt a druhé Rudník–Čistá. Po
provedení prací a úklidu se
družstva rozjela na nahlášení
dalších událostí na komunikaci Javorník–Bolkov. Telefonátů
bylo dost i od vás, kteří jste
chtěli naši pomoc. Všechny
komunikace jednotka projela
a v rámci jejích sil vývraty stromů odstranila. Ostatní pomoc:
jednalo se o odstranění spadlého stromu na Bolkově, kde
jsme požádali o pomoc p. Romana Kuhn-Gabera s traktorem s rukou. Moc to pomohlo
a střecha se neponičila při řezání, jen při pádu došlo k proražení větvemi. Tuto pomoc
jsme přivítali ještě několikrát
při odstranění stromů ze stodoly, vytažení stromů, kořenů
z koryta potoka. Moc děkujeme za ochotu a pomoc a další

spolupráci. Také děkujeme kamarádovi Toníku Haladovi za
pomoc při odstraňování stromů v Arnultovicích.
Bohužel se nám porouchala
siréna, došlo ke spálení motoru, ale díky pomoci jeřábu je
siréna připravena na opravu.
Bohužel proto jsou členové
jednotky odkázáni na SMS,
které přicházejí z operačního
střediska. Chápu, že si někdo
oddechl, že zvuk sirény utichl,
ale pro nás je to první znamení o události. První impulz přichází k spuštění sirény a poslé-

ze začnou chodit SMS členům
výjezdové jednotky a toto
zpoždění je bohužel znát. Příjezd všech členů na základnu,
převléknutí do předpisové výstroje a výjezd prvního auta
(CAS-Tatra) – to vše se musí
splnit do deseti minut.
Rád bych pokračoval a určitě bude příležitost i v dalších
číslech. Teď bych popřál každému hezké slunečné dny.
Petr Birtus
velitel JPOIII
Rudník-Arnultovice

Novinky u SDH Arnultovice
Od ledna nového roku
2020 jsme se přes tradiční hasičský ples přehoupli
k výroční valné hromadě
SDH, na které proběhly po 5 letech plánované
volby do výboru SDH Arnultovice. Na vedoucích
pozicích se nic nezměnilo
a starostou je stále Michal Hronek, náměstkyní
starosty je Dana Čápová,
velitelem JPO III Petr Birtus a jeho zástupcem David Čáp. Menší změnou
je nový hospodář Zdeněk
Hamáček a odstupující dosavadní hospodářka Soňa
Procházková převzala post
kontrolní a revizní správy.
Touto cestou bych chtěl
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poděkovat našim dlouholetým členům Bohunce Kyselové a Pepovi Sahánkovi, kteří doteď tyto
funkce vykonávali s pečlivostí, aby se sbor nedostal
do problémů.
Takovou další novinkou je
z oblasti hasičiny plánovaná volba starosty 7. okrsku,
do kterého patříme s okolními sbory. Po hlasování na
valné hromadě okrsku byla
ze dvou kandidátů odhlasována na post starostky
okrsku Dana Čápová a na
velitele okrsku Petr Birtus,
oba z našeho sboru.
Od začátku února jsme
se chystali na ples a slavnostní otevření nově po-

stavené hasičské zbrojnice
u našeho spřáteleného
sboru dobrovolných hasičů v Kardašově Řečici. Vše
bylo naplánované a přespání zajištěné u místních
fotbalistů s ranní snídaní.
V době, kdy píšu tento článek, probíhá již Evropou
vlna zákazů a opatření, které jsou potřeba k ochraně
zdraví lidí. Z našich plánů
tedy bohužel sešlo.
Už jen čekáme, kdy začnou být pozitivnější zprávy, abychom se vrhli do
soutěžení a naplánovaných
akcí v roce 2020.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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Pět let Okami Teamu

www.okamiteam.cz
@okamiteam

A je to tady, první jubileum
– pět let existence klubu. Oslavili jsme to dortem a malou
party na vánočním tréninku.
Člověk by ani neřekl, jak rychle
to letí. Za tu dobu jsme potkali
a poznali spoustu skvělých dětí
a lidí. Zpočátku nikdo o Okami
dětech nic nevěděl. Ale postupem času jsme se díky pravidelným tréninkům vypracovali
a mohli být rovnocennými protivníky pro ostatní kluby. Za
poslední dva roky jsme získali
spoustu ocenění a jsme hrdí na
to, co naše děti dokázaly a jak
dobře si na tatami vedly. Podařilo se nám vychovat i šampiona
ČR. Ale nenechte se mýlit, nemluvíme jen o těch, které vždy
medaili přivezli, ale i o těch,
které se nevzdávají, stále trénují
a věří, že se mohou stát lepšími.
Letošní rok jsme zahájili závody „Prague open“, kterých
se účastnili závodníci z 11 států. My jsme tentokrát žádné
umístění nezískali, zkušenost
to ale byla moc dobrá. V příštích měsících nás čekají kempy na Šumavě, závody v polské
lize, Evropě (dva kluci se dostali do reprezentace), spousta seminářů a spolupráce s týmem
brazilského jiu-jitsu z Prahy.
Kromě toho také naše Bushido
kempy, které pořádáme.
Čeká nás tedy opět nabitý
rok a my se těšíme na nové
zkušenosti a příležitosti.
Okami Team

Silvestrovské penalty
Tradiční silvestrovská akce
TJ Rudník, která je přístupná
všem příznivcům fotbalu. Zazimované hřiště naše kopaní jen
lehce probudí ze zimního odpočinku. Sešlo se nás celkem
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12, rozlosovali jsme se do dvojic a mohlo se začít. V Rudníku
nemají míče klid ani na Silvestra, protože Rudník je místo,
kde to žije.
Jan Štemberka

Workoutové hřiště
Na začátku zimy bylo v areálu fotbalového hřiště postaveno workoutové hřiště. Cvičební
prvky stojí, ale ještě nemáme
hotovou dopadovou plochu.
Proto všechny příznivce posilování prosíme ještě o chvilku
strpení, než hřiště dotáhneme

úplně do konce. Pokud nevíte,
co na workoutovém hřišti dělat a jak cvičit, zde naleznete
tu pravou inspiraci:
– www.workoutspirit.cz/
workout.html
– www.rvl13.com/videa
Jirka Stuchlík
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

STATISTIKA 2019

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

K 31. 12. 2019 měla obec Rudník 2080 obyvatel (pouze občané
České republiky), z toho 1020 žen a 1060 mužů. Narodilo se
16 dětí, zemřelo 25 obyvatel.

NAROZENÍ: Jaroslav Koderič, Nela Špičková, Jakub Komín,
Václav Najman, Veronika Vrablíková, Maximilián Baierl, Josefína
Lhotová.
Vítáme tě na svět.

K trvalému pobytu přihlášeno 52 obyvatel. Z obce se odstěhovalo 47 obyvatel.

ÚMRTÍ: Jaroslav Havelka, Alena Jungová.
Zachovejme tichou vzpomínku.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová

Čarodějnice v Javorníku
Do přírody se opět nezadržitelně vkrádá jaro, což mimo jiné
znamená, že se blíží i filipojakubská noc. Tradiční pálení čarodějnic se jako každý rok uskuteční i v Javorníku, kde se organizace
ujmou místní hasiči.

Hranice s bosorkou vzplane 30. 4. v 16.30

Rád bych touto cestou poděkoval obci Rudník
a zvláště sociální komisi za přání a dárek k mému výročí.
Gerhard Hronek

na louce za bývalou hospodou.
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení.
Příjemná atmosféra sousedského setkání je samozřejmostí.
Všichni jsou srdečně zváni!
SDH Javorník

Kalendář společenských, zábavných a sportovních akcí 2020
termín
25.–26. 4.
30. 4.

akce

pořadatel

poznámka

Čarodějnický sabat

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

Pálení čarodějnic

obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

SDH Javorník

posezení u ohně

30. 4.

Pálení čarodějnic

TJ Rudník

fotbalové hřiště

Oslavy Svátku práce

SDH Arnultovice

přehlídka alegorických vozů od Bělidla k restauraci
U Soudku, sraz v 8:00 h na Bělidle

Favorit sraz

TJ - SKI Rudník

cyklistická vyjížďka z Rudníku

Den dětí

obec Rudník a MS Janovice Rudník

krátká procházka s připravenými úkoly pro celé rodiny,
soutěže a zábava pro děti

Arnultovický pohár

SDH Arnultovice

hasičská soutěž, za obecním úřadem

20. 6.

Akwel cup

TJ Rudník

27. 6.

Noční hasičská soutěž - memoriál SDH Arnultovice
Bohouše Martínka

za obecním úřadem

Vítání prázdnin

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

Tábor Rudňák

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

Den otců

obec Rudník ve spolupráci s o.s. Domov - soutěžní klání pro muže v netradičních disciplínách
pro náš Rudník

1. 5.
květen
30. 5.
6. 6.

20. a 21. 6.
6.–10. 7.
11. 7.

fotbalový turnaj

13.–17. 7.

Přívesnický tábor I. turnus

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

20.–24. 7.

Přívesnický tábor II. turnus

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

10.–14. 8.

Punk´s Pow-Wou (rodinný tábor)

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

17.–21. 8.

PO Punk´s Pow-Wou (tábor dospělých)

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

srpen

O pohár Rudnické rokle

SMX Racing team Rudník

motokrosový závod

srpen

Janovické slavnosti

Spolek Janovice z.s.

sousedské posezení na hřišti v Janovicích

23. 8.

Arnultovické šedesátky v Hostinném

SDH Arnultovice

soutěž dětí jednotlivců v hasičských disciplínách

Selské klání

o.s. Domov - pro náš Rudník

soutěžní klání pro muže i ženy (Lázně Fořt)

5. 9.
12. 9.

Den psích sportů

základní kynologická organizace Rudník

ukázka psích dovedností

19. 9.

Hasičská závěrečná

SDH Arnultovice

kulturní dům Arnultovice
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Nelze předvídat, jaká
opatření ohledně
koronavirové pandemie
budou v platnosti v době
plánovaných uskutečnění
jednotlivých akcí. Sledujte
prosím webové stránky
obce, sociální sítě, zprávy
aplikace Mobilní rozhlas,
InfoKanál a vývěsní tabule.

