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V

ážení přátelé!
Je tu letní číslo Rudnických
novin. Od posledního vydání
se situace nejen u nás v Rudníku, ale
v podstatě na celém světě změnila.
Opatření v souvislosti s nemocí covid-19 se samozřejmě nevyhnula ani
naší obci. Obecní úřad v době nouzového stavu fungoval v omezeném režimu a zaměstnanci
povětšinou pracovali z domova. Vedení obce prakticky
od začátku pandemie shánělo ochranné a dezinfekční prostředky pro své občany. Pomocnou ruku nám
podala spousta dobrovolníků, respektive dobrovolnic,
které okamžitě začaly šít doma roušky. Takto podomácku ušité roušky byly první okamžitou pomocí našim starším občanům. Moc si toho vážíme a děkujeme
za ně. Bylo to pro nás všechny velkou vzpruhou. Svou
pomoc nabízeli různí dobrovolníci z naší obce od nejmladších až po aktivní seniory. Poté následovaly objednané „profiroušky“ a 2000 litrů dezinfekce Anticovid. Prostřednictvím našich hasičů z Arnultovic jsme
tyto ochranné pomůcky distribuovali všem našim seniorům. V souvislosti s vládními omezeními vznikla
povinnost nosit zakryté dýchací cesty i na venkovních
prostranstvích. Moc všem děkuji za dodržování tohoto nařízení, i když dle vlastní zkušenosti vím, že je to
otrava. V současné chvíli došlo již k rozvolňování vládních opatření a život se pomalu dostává do normálu.
Doufejme, že prognózy o další vlně pandemie se již nevyplní. Pokud by se však situace opakovala, jsme dnes
již vybaveni dalšími ochrannými pomůckami a dezinfekcí. Zatím jsou tedy uskladněny, a pokud nebudou
potřeba, bude to jenom dobře. V souvislosti s opatřeními vlády jsme byli nuceni zrušit i některé kulturní
akce plánované pro letošní rok. Jako první jsme zrušili
Josefskou zábavu, potom pálení čarodějnic a bohužel
letos nebyl ani tradiční Den otců. Ostatní akce by se
měly uskutečnit v avizovaných termínech.
Pokračuje se i v běžném chodu obce a investičních
záměrech. Kanalizace je dokončená a začínají se realizovat domovní přípojky. Tady bych rád apeloval
na majitele nemovitostí v úseku nové kanalizace, aby
se skutečně začali napojovat. V souladu s dotačními
podmínkami bychom měli být napojeni do konce září
letošního roku. Více informací o kanalizaci a přípojkách naleznete uvnitř tohoto čísla. Další poměrně velké akce, které sice nejdou z rozpočtu obce, ale jejichž
realizace je potřebná, jsou rekonstrukce další části silnice z Arnultovic ke křižovatce u pošty. U pošty momentálně probíhá rekonstrukce mostu na křižovatce,
která má být hotová koncem listopadu. Nová křižovatka bude širší, celkově přehlednější a bezpečnější
a osazena chodníkem. Na chodnících i v dalších úsecích pokračujeme i nadále. Konečně se nám povedlo
doladit umístění chodníku ke škole. Realizovat však
budeme až příští rok, jelikož letos bychom to z technických důvodů již nestihli.
Začátkem června, když jsme si připomínali sedm let
od ničivé povodně, k nám dorazila zpráva o povodni
na Šumpersku. Neváhali jsme a oslovili starostu jedné z nejpostiženějších obcí a poslali jsme prostřednictvím našich hasičů humanitární pomoc přímo do
obce Oskava. Zastupitelstvo obce poté schválilo i finanční pomoc postiženým obcím ve výši 100 tisíc Kč.
Rada obce je přerozdělí mezi postižené obce. Věřím,
že pomoc od nás tamním obyvatelům pomůže alespoň trošku zmírnit dopady povodně, tak jako nám
před sedmi lety.
Vážení sousedé, všem vám moc přeji příjemné a pohodové prožití léta.
Aleš Maloch, starosta
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Kanalizace Rudník
Kolaudace I. etapy (Arnultovice)
byla zahájena 3. 3. 2020 závěrečnou kontrolní prohlídkou odboru
životního prostředí MÚ Vrchlabí.
Kolaudační rozhodnutí nabylo
právní moci 21. 4. 2020 a začaly se
připojovat první nemovitosti prostřednictvím připravených veřejných částí kanalizačních přípojek.
Ke dni uzávěrky Rudnických novin
máme připojeny první dvě desítky
nemovitostí, včetně obecního objektu – KD Arnultovice.
Kolaudace II. etapy byla zahájena 4. 6. 2020 závěrečnou kontrolní
prohlídkou téhož orgánu. Po vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho
nabytí právní moci oznámí OÚ
Rudník termín možného začátku
napojování jednotlivých nemovi-

tostí na kanalizaci v rámci II. etapy
(od zámku po poštu včetně celého
Terezína).
Obecní úřad má vybraného zhotovitele z výběrového řízení na
přepojení obecních objektů na II.
etapu kanalizace: dům č. p. 5 a 306,
č. p. 340, č. p. 406, č. p. 418, 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.
Pokud budou majitelé nemovitostí potřebovat zprostředkovat
kontakt na firmy provádějící kanalizační přípojky strojně nebo ručně, mohou se obrátit na majetkový
odbor obecního úřadu.
František Čejka

PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Jménem obce Rudník ze srdce děkuji všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na zmírnění dopadu nemoci covid-19 na naše občany. Velké díky
patří všem našim švadlenkám za dobrovolné a bezplatné šití roušek pro
ostatní. Bylo vás opravdu mnoho a moc si toho ceníme. Dále děkujeme
našim hasičům z Arnultovic za pomoc při distribuci roušek a dezinfekce
našim občanům. Děkujeme, že vás tady máme, a vážíme si vás.
Aleš Maloch, starosta

Nedoplatky občanů za odpady
K 31. 5. 2020 činil nedoplatek za
odpady v obci Rudník 144 329 Kč.
Starší dluhy se již vymáhají exekučně (dle daňového řádu), to znamená přímou exekucí na plat, důchod
nebo platební účet. Dle OZV lze
v tomto případě poplatek navýšit
až na trojnásobek.
Pokud jste ve finanční tísni
a máte starší neuhrazené poplatky, dostavte se na OÚ, kde můžete
požádat o uhrazení poplatku ve
splátkách.
Místní poplatek za odpady na
rok 2020 činí 500 Kč a splatnost
poplatku byla 30. 6. 2020.

Zaplatit můžete:
1) složenkou,
2) hotově v kanceláři
MO (budova pošty)
nebo na OÚ Rudník
3) na účet č.
1303691309/0800
v. s. dle složenky,
– případně po dohodě
na tel.: 499 440 281,
606 062 760.

Ivana Svobodová

Rudnické noviny | 2/2020

Kanalizační přípojky
Dne 25. 3. 2020 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí ke
stavbě kanalizace I. etapa s nabytím právní moci 21. 4. 2020.
Objekty v I. etapě část Arnultovice (od restaurace Soudek
až po zámek) je možné již
napojovat na veřejnou kanalizaci. Dne 4. 6. 2020 proběhla
závěrečná kontrolní prohlídka
stavby kanalizace II. část Rudník-Terezín – pošta. Kolaudační rozhodnutí mělo být vydáno nejpozději do 30. 6. 2020.
Od 20. 7. 2020 bude možné napojení všech objektů na veřejnou část kanalizace v II. etapě.
Realizace kanalizačních přípojek byla povolena územním
souhlasem. Přehled územních
souhlasů a seznam dotčených
nemovitostí je k dispozici na
https://www.rudnik.cz/obec1/kanalizace/pripojky.

Vzhledem k tomu, že na
výstavbu kanalizace poskytl
SFŽP dotaci, jsou nemovitosti
vázány termínem, do kdy musí
být všechny napojené na veřejnou kanalizaci. Termín byl stanoven do 30. 9. 2020.
Zastupitelstvo obce Rudník
na svém 15. veřejném zasedání dne 17. 6. 2020 schválilo
„Úlevu pro v řádném termínu
napojené nemovitosti“ pod
usnesením číslo 2c/15/2020
pro zajištění hladkého a včasného průběhu napojení objektů na veřejnou kanalizaci.
Objekty ve vlastnictví fyzických osob, které provedou
napojení objektů na kanalizaci realizovanou v I. a II.
etapě do 30. 9. 2020, nebudou
hradit stočné až do 31. 12.
2020. Na objekty napojené po
30. 9. 2020 se tato úleva dle
rozhodnutí
zastupitelstva
vztahovat nebude.
Úhradu stočného provede
obec Rudník na základě fakturace Vodárenské společnosti
Lánov.
Při realizaci kanalizační přípojky vždy kontaktujte pracovníka obecního úřadu Ing. Františka Čejku tel. 606 062 765,
který vám poradí s realizací
přípojky, zkontroluje přípojku
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před záhozem, vyplní s vámi
kartu přípojky a v případě odchylky od projektové dokumentace zakreslí skutečnou trasu
vedené kanalizační přípojky. Na
základě přípojkové karty s vámi
uzavře provozovatel vodovodu
a kanalizace Vodárenská společnost Lánov s.r.o. smlouvu
o odvádění odpadních vod.
VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Kanalizační přípojka je část
kanalizace, která odbočuje
z hlavního řadu a slouží k odkanalizování splaškových vod
z jednotlivých nemovitostí.
Dělí se na:
– veřejnou část, která je vybudována odbornou firmou,
leží zpravidla na obecním
pozemku, je placena obcí
a je v majetku obce,
– soukromou část, jež je dopojením nemovitosti zpravidla na soukromých pozemcích. Realizaci přípojky
platí majitel nemovitosti, je
v jeho vlastnictví a zodpovídá za provedení a údržbu,
– kanalizační odbočku, což
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 pří-

pojek vychází jednak z umístění
hlavních řadů splaškové kanalizace navržené v rámci akce, dále
pak umístění jednotlivých přípojek vychází 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.
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
pana Čejku.
Následovat bude uzavření
smlouvy o odvádění odpadních
vod s provozovatelem veřejné
kanalizace, a to Vodárenskou
společností Lánov 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

Vzhledem k neustále
se opakujícím dotazům
jsme pro občany obce
Rudník vypracovali
stručný návod, jak
postupovat při výstavbě
kanalizačních přípojek
k jednotlivým nemovitostem.

po vyčištění využít na dešťové vody, popřípadě odstranit.
Odstranění septiků je možné
se souhlasem odboru životního prostředí Městského úřadu
Vrchlabí, 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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Označení popelnic známkou
Důsledkem
připravované
změny zákona o odpadech
a následného zdražování skládkování komunálního odpadu
je vyvíjen velký tlak na svozové
firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného odpadu. Z tohoto
důvodu f. Transport s.r.o. zavádí nový systém, jehož součástí
bude označení všech odpadových nádob tzv. chytrou svozovou známkou, která bude
obsahovat potřebné informace
k přesnější evidenci odpadů.
V souvislosti s touto změnou je nutné, aby občané
nahlásili na OÚ (telefonicky,
e-mailem nebo osobně) typ,
velikost a počet používaných

odpadových nádob, a to nejpozději do 30. 9. 2020. Následně budou občanům na OÚ
vydány známky, které si nalepí
na nádobu.
Nádoby bez známky nebudou od 1. 1. 2021 vyváženy.
Nahlásit je můžete:
1) telefonicky
na
čísla:
606 062 760, 606 062 764,
499 440 281, 499 440 201,
2) e-mailem na adresu: svobodova@rudnik.cz,
3) osobně na podatelně OÚ (č.
p. 51), nebo v kanceláři MO
(č. p. 56).
Ivana Svobodová

Novinky v sociálním
zabezpečení
Nařízení vlády č. 61/2020 Sb.
ze dne 17. února 2020, o zvýšení částek životního minima
a existenčního minima
– Částka životního minima
jednotlivce činí měsíčně
3860 Kč.
– Částka životního minima
osoby, která je posuzována
jako první v pořadí, činí měsíčně 3550 Kč.
– Částka životního minima
osoby, která je posuzována
jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:
a) 3200 Kč u osoby od 15 let
věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let
věku,
c) 2420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let
věku,
d) 1970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
– Částka existenčního minima
osoby činí měsíčně 2490 Kč.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.
Nařízení vlády č. 62/2020 Sb.
ze dne 17. února 2020, kterým se mění nařízení vlády č.
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která
nesmí být sražena povinnému
z měsíční mzdy při výkonu
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení
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(nařízení o nezabavitelných
částkách), ve znění nařízení
vlády č. 91/2019 Sb.
Nařízením se zvyšuje nezabavitelná částka, a to tak, že základní částka, která náleží plně
povinnému, bude činit úhrn tří
čtvrtin (dosud dvou třetin) součtu částky životního minima
jednotlivce a příslušné částky
normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. U povinného, který poskytuje výživné jiné
osobě, se zvyšuje základní částka na jednu třetinu (namísto
dosavadní jedné čtvrtiny) nezabavitelné částky. Dále se zvyšuje
zápočet nezabavitelné částky na
manžela povinného a na dítě,
které manželé spolu vyživují,
z jedné čtvrtiny nezabavitelné
částky na jednu třetinu.
Přechodné ustanovení: V řízeních zahájených přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají
být prováděny srážky ze mzdy,
plátce mzdy uplatní základní
částku, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy,
vypočtenou podle § 1 nařízení
vlády č. 595/2006 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé
za výplatní období, do něhož
připadne den nabytí účinnosti
tohoto nařízení.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
Sociální komise

Chytrá svozová známka
Samolepka o rozměrech
100 × 120 mm
Laminovaná fólie, voděodolná,
světlo stála, tepelně odolná
-40 °C až 150 °C
Dlouhodobá životnost
Min. teplota pro aplikaci 5 °C

Nové označení

Popelnice
na drobné kovy
Protože občané neměli kam
vyhazovat drobný kovový odpad a plechovky, alobaly a další kovové předměty končily ve
směsném odpadu, rozmístila
obec po obci černé popelnice
s nálepkou kovy, viz foto.
Tyto popelnice na drobný
kovový odpad najdete na těchto místech:
– Arnultovice (u hasičárny)
– Bělidlo (u garáží)
– Terezín (sídliště)
– pošta (před mostem k OÚ)
Žádáme obyvatele, aby tyto
nádoby využívali opravdu jen
k odkládání obalů a menších
kovových předmětů a aby dodržovali základní pravidla. To

znamená,
aby například
nenechávali v obalech
zbytky
potravin, neodkládali
velké
předměty jako
hrnce či sušáky
na prádlo vedle
kontejnerů a nevhazovali ani plechovky s barvami. To vše patří do sběrného
dvora.
Pokud se tato praxe osvědčí,
obec počítá s rozšířením nádob i do dalších částí obce.

Hřiště v Javorníku

Ivana Svobodová

Pro nejmladší obyvatele Javorníku jsme nově otevřeli
dětské hřiště. Je určeno pro věkovou kategorii do 10 let. Najdete ho 300 m od křižovatky
s hlavní silnicí na Trutnov po
levé straně za potokem. V brzké době bude hřiště doplněno
pískovištěm a lavičkami. Přejeme příjemnou zábavu a spoustu hezkých chvil.
Vedení obce
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Ocitli jste se v souvislosti
s COVID-19 v tísnivé
životní situaci?
Pomoc rodinám s dětmi

tel: 730 595 793, 733 741 659

• Pomoc s podáním žádosti o finanční
pomoc z aktuálních veřejných sbírek
• Dlouhodobé doprovázení celých rodin

Pomoc jednotlivcům

tel.: 731 598 850, 739 685 113

• Pomoc s podáním žádosti o finanční
pomoc z aktuálních veřejných sbírek
• Odbornou pomoc v pracovní,
sociální, dluhové oblasti

www.dk.charita.cz

Nové ordinační hodiny
Lékař: MUDr. Svobodová Jana
Sestra: Mošková Slávka
ORDINACE PŘESTĚHOVANÁ
do DPS Rudník 75, 543 72 Rudník
tel. 499 440 344, IČO 02088487
POŘADÍ PACIENTŮ URČUJE LÉKAŘ
Pondělí
7:00–8:00 / odběry krve 7:30–8:30 / akutní
9:00–12:00 a 14:00–18:00 / na objednání

Služba spoluobčanům
Od 1. 1. 2020 funguje v Rudníku nová služba pro místní
občany. Jde o terénní službu,
která je poskytována na celém území obce, v pracovních
dnech od 7 do 15 hodin.
NÁPLNÍ TÉTO SLUŽBY JE:
– odvoz k lékaři včetně specialistů (Vrchlabí, Trutnov),
– zajištění a dovoz léků a speciálních zdravotních pomůcek,
– pomoc potřebným v domácím prostředí,
– v době koronavirové nákupy
pro ohroženou skupinu oby-

vatel (senioři, nemocní lidé).
Tato služba bude v případě
zájmu poskytována nadále.
Po telefonické domluvě si
lze objednat dané služby, popřípadě domluvit další postup
řešení vašich problémů (tel.:
731 231 992). Během prvních
měsíců byla služba poskytována převážně seniorům v DPS,
ale postupně se rozšiřuje do
celé obce. Je to služba nová
a všichni se učíme, budeme
tedy rádi za vaše podněty
k dalšímu zlepšování (tedy co
vám v této oblasti chybí).
Sociální komise

Pomoc pro Oskavu
V neděli 7. června večer postihla mikroregion Uničovsko
v Olomouckém kraji blesková
povodeň. Jednou z nejpostiženějších obcí byla Oskava, kterou se prohnala voda ze stejnojmenného potoka.
Všichni máme ještě v živé
paměti rok 2013, kdy velká
voda prošla naší obcí. Proto
hned v pondělí rozhodlo vedení naší obce vyslat do Oskavy
posádku hasičů z SDH Rudník-Arnultovice. Smyslem bylo
samozřejmě doručení humanitární pomoci.
V odpoledních hodinách
jsme se ve složení Jirka Kopal,
Petr Birtus a Anděla Veselá
vydali směrem na Moravu.
Hasičské auto bylo naložené
dezinfekcí, košťaty, lopatami,
rukavicemi, kolečkem a wap-

kami. Cestou jsme dokoupili
ještě potřebné holínky a několik kanystrů sava.
Obecní úřad v Oskavě, která čítá zhruba 1300 obyvatel,
jsme našli celkem snadno. Starosta Stanislav Hýbner byl rád
za každou pomoc, která k nim
dorazila.
Pro ilustraci jsme pořídili
několik fotek inkriminovaného potoka a zahrad zanesených bahnem – stejně jako
u nás před sedmi lety tady totiž voda tekla nejen korytem
Oskavy, ale i ze strání a kopců.
Nakonec jsme se stavili ještě
u místních hasičů, jejichž základnu povodeň rovněž neušetřila, a spěchali zase na dvousetkilometrovou cestu domů.
Anděla Veselá, Petr Birtus

Úterý
7:00–8:00 / odběry krve 7:30–8:30 / akutní
9:00–12:00 / závodní prohlídky
Středa
7:00–8:00 / odběry krve 7:30–8:30 / akutní
9:00–13:00 / na objednání
Čtvrtek
7:00–8:00 / odběry krve 7:30–8:30 / akutní
9:00–12:00 / závodní prohlídky
Pátek
7:00–8:00 / odběry krve 7:30–8:30 / akutní
9:00–12:00 / na objednání
Akutní stavy hlaste sestře!
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TÉMA

O vodě
Obec Rudník leží v povodí
řeky Čisté. Toto povodí je
charakteristické výskytem
mnoha drobných vodních
toků (Bolkovský potok, Janovický potok, Javornický
potok, Luční potok, Žabí
potok a další bezejmenné).
Všechny toky se postupně
stékají do toku Čistá, který
se v Hostinném vlévá do řeky
Labe.
Luční potok pramení východně od Hertvíkovic, vlévá
se zleva do říčky Čistá v obci
Rudník a je tokem III. řádu.
Jedná se o vodohospodářsky
významný tok s pstruhovou
vodou a čistotou vody II. třídy. Luční potok je v celé délce
9,5 km vyhlášen jako přírodní památka a zároveň evropsky významná lokalita (ev. č.
CZ0523823). Vyskytuje se zde
rak kamenáč a vranka obecná.
Významnými
pravostrannými přítoky Lučního potoka
jsou Javornický potok (délka
4,2 km), Janovický potok (5,5
km), Bolkovský potok (6,5
km).
Javornický potok pramení
pod Zlatou vyhlídkou a vlévá
se u pily v Javorníku do Lučního potoka. Janovický potok
pramení pod Šibeničním vrchem. Luční potok pramení
v Hertvíkovicích kousek pod
golfovým hřištěm. Bolkovský
potok pramení pod Šibeničním vrchem a vlévá se na křižovatce u obecního úřadu do
Lučního potoka.
Řeka Čistá pramení pod Liščí horou (ve výšce 1260 m n.
m.) u Lyžařské boudy. Protéká městysem Černý Důl a obcí
Čistou. V Rudníku na Bělidle
je soutok Lučního potoka do
Čisté a dále teče přes Arnultovice do Hostinného. Po 19,5
km ústí zleva u Hostinného do
řeky Labe v nadmořské výšce
348 m n. m. O všechny toky se
stará Povodí Labe, státní podnik. Po povodních v roce 2013
došlo k významným úpravám
koryt toků a byly opraveny
nebo znova vystavěny mosty,
které voda poškodila. Zde asi
po sedmi letech můžeme hovořit o tom, že něco špatného
je i pro něco dobré. Na tocích
máme od roku 2013 instalované čtyři automatické měřiče
výšky hladiny. Data z těchto
měřičů jsou volně dostupná
na stránkách obce nebo v digitálním povodňovém plánu.
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Nahlédnout do digitálního
povodňového plánu obce Rudník můžete na adrese https://
www.vop-povodnovyportal.cz/
povodnovy-plan/rudnik-287.
Pro doplnění dat o srážkách
je v Janovicích umístěn i měřič
srážek.
PITNÁ VODA
Pitnou vodu stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, a vyhláška č.
252/2004 Sb., hygienické požadavky na pitnou vodu, a je to
taková voda se zdravotní nezávadností, která ani při trvalém
užívání nevyvolá onemocnění
ani jiné zdravotní poruchy.
Pitnou vodu lze získat buď
čištěním, pomocí přidávání
chemie nebo získáním z nekontaminovaných chráněných
přírodních zdrojů.
Zdrojem pitné vody pro
Rudník jsou prameniště Bolkov a Leopoldov a dle potřeby
je spotřebiště doplňováno vrtem v Leopoldově. Tyto zdroje
jsou navzájem propojeny přes
vodojemy.

Vodojemy

Objem
v [m3]

VDJ Bolkov 1

50

VDJ Bolkov 2

100

VDJ DPS

50

VDJ Avon

300

VDJ Javorník starý
VDJ Lípa

4
300

Vodovodní řad v Rudníku je
různého stáří (viz přehled níže).
Celková délka potrubí je cca
40,6 km. O vodu a celý vodovodní řad se nám stará Vodárenská
společnost Lánov. Spotřeba pitné vody v Rudníku za rok 2019
byla 94 980 m3 (94 980 000 litrů). Pro porovnání v roce 2009
byla spotřeba pitné vody v Rudníku 85 448 m3 (85 448 000 litrů). Za 10 let je nárůst spotřeby
pitné vody o 9 532 m3. Průměrná denní spotřeba pitné vody
v roce 2019 byla zhruba 261 m3
(261 000 litrů).
Víte, že se můžete kdykoliv podívat na rozbory pitné
vody? Rozbory pitné vody
pro Rudník umísťuje pravidelně na své stránky Vodárenská společnost Lánov zde:
https://www.vodalanov.cz/
index.php/dokumenty/rozbory-pitne-vody-rudnik/

název

délka m

materiál

realizace

PE

1985

Výtlak Leopoldov

1490

Vodovod Bolkov

3505

LIT

cca 1980

6800

PVC

2008

2511

PVC

cca 1982

Přivaděč Fořt
Vodovod Rudník

1422

LIT

cca 1980

17250

PVC

2008

1885

PVC

1995

Vodovod Arnultovice

2455

PVC

2008

Vodovod Javorník nový

2244

PVC

2008

Vodovod Javorník starý

1003

PE, Fe

1950?

VODA – ZADRŽOVÁNÍ
V PŘÍRODĚ
V posledních letech se potýkáme v létě s nedostatkem
vody v přírodě. Naštěstí Rudník nemá ani v letních měsících významnější problém
s nedostatkem pitné vody, na
rozdíl od jiných obcí v ČR.
Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních
vrtech byl v prvním kvartálu roku 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na
území České republiky méně
srážek a průměrná teplota je
přitom o 1 stupeň Celsia vyšší.
To způsobuje vyšší výpar vody
z krajiny, méně srážek a stále
větší, až prohlubující se sucho.
Situace se v současné době zlepšila až po červnových deštích.
V rámci návrhu studie protipovodňových opatření pro Rudník v roce 2019 Společnost Natura Servis s.r.o. zpracovala pro
Rudník zvýšení retenční schopnosti území. To obnáší zabránit vzniku povodňových škod,
zadržovat vodu z tání sněhu
a přívalových dešťů a nepouštět

ji do toku, odebírat vodu z toku
při zvýšeném průtoku, získat
časový prostor pro ochranu
osob a majetku, vytvořit vhodné biotopy pro živočichy a rostliny. V letošním roce už probíhá
realizace tohoto projektu.
VODA – ZDROJ ENERGIE
Voda vždy sloužila i jako
zdroj energie. V dobách minulých vodu jako zdroj energie
využívaly v Rudníku například
vodní mlýny. Těch bylo v obci
několik. Bohužel se nám nezachoval žádný mlýn. Popisy
a povídání o náhonech a mlýnech v Rudníku psala Olina
Hájková v Rudnických novinách č.1/2019. V současné době
máme v Rudníku tři malé vodní
elektrárny, které vyrábí a dodávají elektřinu do rozvodné sítě.
U těchto elektráren je vždy postaven jez, který vodu zadržuje
a přivádí na turbínu.
Jiří Stuchlík

Zdroje: Vodárenská společnost
Lánov spol. s r.o.,
NaturaServis s.r.o., Envicons s.r.o.

Vodní elektrárna

Výkon

Turbíny

MVE Arnultovice

15 kW

2

MVE Rudník II

10 kW

1

MVE Rudník I – Terezín

15 kW

3
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#rudníkmístokdetožije

Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Dotkni se křídel

Letní kino

Dne 4. 7. U Křížku proběhla ukázka dravého ptactva pro děti.

Po roce se zase promítalo na louce u OÚ.
Bylo možné vidět film Přes prsty.

KRONIKA

Globalring
Dne 13. 6. se uskutečnil trénink Globalringu,
který se nesl v závodním duchu.

Favoritsraz
Dne 1. 8. proběhl už 7. ročník
Krkonošského favorit srazu.
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KRONIKA

Kuráž (Josef Šír)
V květnu letošního roku
uplynulo 100 let od úmrtí
„spisovatele Krkonoš“
Josefa Šíra (1859–1920).
Ačkoli jsou jeho život
i tvorba spjaty s krajem
pod Žalým, a tedy s tehdy
českým koutem Krkonoš,
v několika svých povídkách zmiňuje také „Zejfy“
(tj. Hermannseifen). Sem
totiž tamní tkalci nosili
(vedle častěji zmiňovaného Vrchlabí) faktorům
k prodeji své výrobky.
Od Vrchlabí veze tkadlec po
zasněžené cestě rohačky. Má na
nich ranec a dva kusy uhlí. Cesta je neujetá, jde mu to těžce do
vrchu ke kapličce. Chlapec asi
desítiletý vzadu tlačí, co může.
Za nimi běží chundelatý, rezavý pes s bílými tlapkami. Tkadlec se kloní při každém kroku.
Jest zamyšlen, počítá v duchu,
jak naloží s devíti zlatkami, jež
stržil za dva kusy šátků. „Dva

zlaté na školní plat, to musím,
už je exekuce. Za uhlí jsem dal
60 kr. a něco se ještě rozejde, to
bude zlatka a pak pekaři na
dluh aspoň 3 zlatky, jináč už
nebude chtít nic uvěřit, a teď po
novém roce toho bude hodně
potřeba! Hochovi přinese švec
boty, to budou nejmíň 4 zlatky.
Dva zlaté mu dám, ostatní až
zase později. U kupce toho je
taky hodná šňůra, aby se taky
aspoň 2 zlatky urazily. — Je to
zatrachované! Předešle jsme
koupili bandory. — To už máme
dva a jeden, to jsou tři a tři, to
je šest — deset zlatých; zlatka
chybí. Žena bude chtít ještě na
mlíko a kdesi cosi. Počkejme,
jak pak by to takhle: 2 a 2 a 3
a 2 a 1 — je to tak, zlatka chybí,
ať se to počítá, jak chce.“
Chlapec tlačí, dívá se na ranec a myslí si: „Tatínek veze
osnovu, to bude zas soukání!
Ach, soukání! To je nejhorší na
světě! — Tam měli ve Vrchlabí
u knihaře za sklem panáky

do betlema. Kdyby byl asi jen
jeden arch! — Frantík pekařů,
ten má panáků! Co pak ten, on
má taky Květy Mládeže a všelicos a já nemám nic.“
Zastavili se, oddychují a měří
zrakem vzdálenost do vrchu.
Jen co budou tam nahoře, co
je vidět tu špičku od kapličky,
pak bude vyhráno. Pes se otřel
chlapci o nohy. „Aha, Kuráž!“
pomyslil si hoch a zrak se mu
vyjasnil. „Tebe nebolí nohy, že?
Mne už bolí. Taky jsi se mohl
naučit tahat a tuhle bys nám
pomohl, ale to ty nic! Víš, ty
chlape,“ domlouvá mu chlapec
dobrácky, „ledacos umíš, skákat přes hůl, stát na stráži, kočky prohánět, ale tahat neumíš!“
Pes se dívá na hocha a vrtí ocasem. „Když jsem tě v létě učil,
víš, cos vyváděl? Vždycky jsi se
převalil na záda, zamotal se
do prostraňků a všecko jsi mně
potrhal! No, no, jsi hodný, já tě
mám rád! — Až já řeknu zejtra
Frantíkovi, že Kuráž byl s námi
v Zejfě, to se bude divit!“
Kuráž byl chloubou chlapcovou. Když o něm začal ho-

chům vypravovat: „Náš Kuráž“
— tu všichni poslouchali, ani
nedutali. Znali Kuráže dobře,
běhávalť s nimi, když si hráli,
dával na všecko pozor, a když
se prali, štěkal a skákal s jednoho na druhého, jako by je
chtěl smířit. Když si hráli na
pašeráky, stával na stráži s finančníky a neutekl nikdy, leda
když shlédnul někde kočku. On
nebyl jako jiní hloupí psi a neběžel za Pepíkem až do školy,
ani do kostela, ale ode dveří se
vždycky způsobně vrátil a pak
přiběhl zase Pepíkovi naproti.
A jak poslouchal! Pepík řekl:
„Jdi domů!“ a on šel; řekl mu:
„Lehni!“ a on lehl. Pepík jeho
cenu znal nejlépe a zakládal
si na něm mnoho, bylť Kuráž
jeho první i poslední radostí
v chudičkém životě plném práce a odříkání. Nahražoval mu
Květy i knihy i panáky a oslazoval mu nudné soukání. Znali
se spolu již dávno, již od těch
dob, když Pepík ještě lezl po
zemi. Již tenkrát dal se Kuráž
škubat, převalovat, tahat za
ocas i za uši.

DŘÍVE A DNES
V době, kdy se odehrává Šírova povídka, vlastnila Heřmanovy Sejfy (spolu s Bolkovem, Leopoldovem, Terezínem, Janovicemi, Lázněmi Fořt
a Javorníkem) podnikatelská rodina Klugových, která časem vybudovala jeden z nejvýznamnějších lnářských podniků v Evropě. V naší obci
provozovala bělidlo a mechanickou tkalcovnu (vedle dnešního obecního úřadu). Další textilku měla v Trutnově – Horním Starém Městě.

Bělidlo se zámkem na výřezu historické pohlednice a na současné fotografii Anděly Veselé. Za pozornost stojí nejen proměna samotného
areálu textilky, ale i nová zástavba na křižovatce do Terezína a v samotném Terezíně.
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VÝLETNÍK
Doplížili se s nákladem na kopec. Unavili se velmi a šlo jim to
i potom dosti bídně. V nejbližší
vesnici zastavili se v hostinci, aby
se posilnili chlebem a syrečky.
I půllitr piva poručil si tkadlec, ale
počítal hned, mnoho-li bude útrata stát. Osudné počty ho ustavičně sužovaly. V hostinci byl jeden
člověk a ten díval se stále na Kuráže. „Takového chundeláče jsem
jednou měl, zrovna takového, a to
byl dobrý hlídač! Tenhle je taky?“
„Mh,“ odpovídal tkadlec.
„Já takovým psům přeju, vidíte, on nečumí na člověka, když se
jí, ale leží. Vždycky jsem si myslil,
abych se zas takového psíka dodělal. Což, neprodal byste ho?“
Tkadlec se probral ze svých
počtů a po krátkém váhání řekl:
„Proč ne? Prodám!“
Smluvili Kuráže za dvanáct desetníků a hned mu dal kupec na
krk provázek a uvázal ho u stolu.
Chlapec byl jako zařezán. Díval
se smutně na Kuráže a Kuráž na
chlapce.
Když odcházeli z hospody, bylo
chlapci do pláče. Měsíček již svítil
na nebi a hvězdy se chvěly kolem
něho, když tkadlec se synkem
blížili se k domovu. Sníh třpytil
se nespočetnými démanty a vrzal pod rohačkama. Chaloupka
roštím obložená kynula již z dáli
příchozím osvětlenými okénky,
ale chlapec dnes domů nechvátal. V očích měl slzy, tak mu bylo
Kuráže líto.
V tom přihnal se za nimi pes
a vrazil do hocha, div že ho neporazil. Provázek měl na krku a táhl
ho po sněhu. Frkal, kňučel radostně, třel se chlapci o nohy a vyskakoval mu k obličeji.
„Kuráž, Kuráž!“ jásal hoch
a hladil psa. Všecko bylo mu
hned veselejší.
„Tak on mu utekl, slota slotovská!“ hněval se tkadlec. „Však on
si pro něj přijde!“
„Ale nedávejte ho, tatínku, prosím vás!“ žadonil hoch zajíkavým
hlasem.
„No — myslíš? Jak chceš, ale to
jsem ho neměl ani prodávat. —
No co? Však on o něj nebude tak
stát, vždyť už je starý. Já mu dvanáct šestáků vrátím a bude to!“
Hoch byl jako na koni. Zdálo
se mu, že náhle jaksi velmi zbohatnul. Těšil se, jak bude hochům
vypravovat: „Tak my jsme byli
v Zejfě a Kuráž byl s námi. A co
on vyved?“ Hoši se budou divit,
až jim to všecko vypoví. „Ó, to je
chlapík, ten náš Kuráž!“
(Z knihy V horské škole, Nakladatelství
Josef Krbal, Vrchlabí 1934)

Olga Hájková
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Orchidejovou stezkou

Naší obcí vede jedna
z Krkonošských farmářských stezek, vytyčených
Správou KRNAP za účelem
zvýšení povědomí o jedinečném fenoménu Krkonoš – květnatých loukách
– a zároveň propagace
místních farmářů. Možná
vám už sám název napověděl, že jejím cílem jsou
bolkovské louky, na nichž
začátkem července rozkvétají vzácné orchideje.
Trasa začíná i končí v horním Rudníku u Trejbalovy
boudy (1). Tady se asfaltka
mění v pro chůzi příjemnější
nezpevněnou cestu. Pomalu stoupá údolím Bolkovského potoka již vlastním
Bolkovem, který býval dříve
samostatnou obcí s vlastní
samosprávou a školou. Jeho
zástavba je řidší než v minulosti a původní obyvatele připomíná už jen pomníček obětem 1. světové války na jeho
začátku. Dnes je domovem
především chalupářů. Kromě
udržovaných chalup, rozesetých podél potoka, stojí za
povšimnutí vodojem z roku
1910 (2) a o něco výše replika
původní zvoničky (3) z dílny
spolku Přátelé Bolkova. Na
přelomu března a dubna je
údolí zaplaveno bledulemi.
V pozdějším čase rozkvétá
v listnatých remízcích olší, jasanů a javůrků „zlatohlávek“
– lilie zlatohlavá. Ve svém
závěru se cesta prudce zvedá

až k nejvyššímu bodu trasy,
kótě 753 zvané Vyhlídka nad
Bolkovem(4). Je odtud nádherný panoramatický výhled
na Podkrkonošskou pahorkatinu, Novopackou vrchovinu
a na Táborský hřbet.
Kolem se rozkládají bohatě kvetoucí louky, které jsou
v péči místních hospodářů,
čisteckého Jana Chmelíka,
rudnického Jiřího Vondráka
a javornické NERZ, s.r.o. Louky byly povětšinou dříve poli,
později
intenzifikovanými
loukami s neblahými dopady
přesévání a zřejmě i minerálního hnojení. Pouze v méně
dostupných koutech se dochovaly střípky dříve pestré
luční mozaiky. Za posledních
20 let extenzivní péče je již
dobře patrné celkové zlepšování stavu luk, které jsou zdejší chloubou a vyhledávanou
destinací fotografů.
Trasa pokračuje podél lesa
východním směrem, kde se
po asi 500 metrech nachází
zhruba čtvercová loučka (5)
„zakousnutá“ do lesa. Před
sečí, tj. cca před polovinou
července, na ní kvetou vzácné orchideje vemeník dvoulistý a pětiprstka žežulník.
Loučka nebyla na rozdíl od
luk v okolí přeorána a doseta
kulturními druhy trav. Proto
si uchovala svoji historickou,
vyváženou skladbu bylin. Neméně významný je nedaleký
mokřad (6), který se obchází na zpáteční cestě. Jedná
se o jediný nezmeliorovaný

mokřad s výskytem prstnatce májového. Je dlouhodobě
udržován Správou KRNAP.
Sestup zpět k Trejbalově
boudě vede loukami a nabízí
nádherné výhledy jednak do
podhůří a jednak, při pohledech zpět a do stran, na Černou horu, Žalý a další krkonošské dominanty.
Putování za orchidejemi si
můžete zpestřit níže v údolí
nákupem ovčích produktů na
rodinné farmě Ovcheese (7),
jejíž ovečky spásají louky bolkovského údolí. Od července
do října si můžete zakoupit
čerstvé ovčí mléko a sýr nebo
jogurt. Od listopadu do června pak polotvrdé a tvrdé sýry.
Orchidejovou stezku lze
absolvovat i na horském kole
nebo s terénním kočárkem.
Vřele doporučujeme vaší pozornosti stránku https://life.
krnap.cz/krkonosske-farmarske-stezky s poutavým čtením
o krkonošských loukách, nádhernými fotografiemi a tipy na
nákupy přímo ze dvora. Jejich
tvůrci vás v jejich úvodu zvou
za loukami těmito krásnými
slovy: „Pestrý živý koberec. Jemný, svěží, barevný… Domov kobylek, motýlů i mravenců upletený z jemných i drsných travin,
modrých zvonků, červených
knotovek, žlutých a oranžových
jestřábníků a léčivých hořců…
Ukažte živé klenoty dětem!“
Vždyť je máme za humny!
Chtělo by se dodat...
Olga Hájková

9
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O škole
Stalo se nečekané. Dne 11.
března jsme ráno neotevřeli
školu našim žákům. Důvodem
nebyla ztráta klíčů, ale pokyn
z „vyšších míst“. Už 10. března
se média postarala o bleskurychlé informování o tomto
nevídaném rozhodnutí ministerstva zdravotnictví – uzavřít
školy. Přiznám se, že jsem na
první telefonát starostlivé maminky odpověděla zděšeným
pochybováním a považovala
novináře za senzacechtivé.
Rozpaky a nevěřícné pohledy
se postupně objevovaly na tvářích učitelů i samotných žáků.
Ti více předvídaví si s sebou
vzali všechny učebnice i sešity, nebo aspoň většinu. Druhý
den jsme se ve škole sešli už
bez žáků a domlouvali jsme se,
jak budeme učení zajišťovat
dál. Bylo jasné, že bez pomoci rodičů se především mladší
žáci neobejdou. Třídní stránky
1. stupně se v tu chvíli ukázaly
být obrovskou výhodou. Navíc
tento způsob sledování učiva
už rodiče znali při nemoci dítěte. Pro jednotnost ve formě ko-
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munikace se zdálo nejvýhodnější vytvořit třídní stránky
i třídám 2. stupně. Být se žáky
v kontaktu si přáli nejen třídní
učitelé. Všichni jsme počítali
s pár dny, než se nám děti do
školy vrátí. I proto jsme zaseli semínka léčivých rostlinek,
koření i zeleniny, aby mohly
hlavně dívky 2. stupně na školní zahradě v péči o ně pokračovat. Mimořádné opatření se
však nechýlilo ke konci a výuka na dálku už se nemohla
točit jen kolem opakování probraného učiva. Učitelky na 1.
stupni si zvolily různé způsoby
komunikace se žáky i rodiči
– WhatsApp, Skype, telefonování, dodržování každodenního učení se podle rozvrhu
prostřednictvím třídních stránek, pracovní listy. Tomu také
odpovídaly zpětné vazby a odpovědi žáků. Některé paní učitelky děti úspěšně motivovaly
i školním hodnocením. Rodiče
prvňáčků určitě uvítali namluvený postup čtení od paní učitelky. Zapojení členů rodiny
při plnění školních povinností

na dálku bylo a je ceněno nejen
učitelkami 1. stupně. Bylo nám
jasné, že nelze nové učivo na 2.
stupni a cizí jazyky ponechat
na samotném zadání v učebnici a e-mailové korespondenci.
Tím se zahájilo natáčení učitelských videí, které si mohli
žáci zhlédnout opakovaně,
a tím si učivo osvojit ještě líp
než při hodině ve škole. Jsem
moc ráda, že výuková videa
kolegové natáčeli, a jsem přesvědčena o jejich velkém užitku nejen pro žáky. Systém
výuky na 2. stupni jsme nastavili tak, že v pondělí se zadalo
učení s očekáváním splnění
do pátku. Tím jsme se snažili
udržovat žáky v jistém režimu
pracovního týdne a ponechat
volný víkend. Jestli se aspoň
nějaký režim, řád, systém a do
té doby naučený způsob učení
dařil, to je pro mě významná
otázka. Někteří žáci budou mít
v září více než pětiměsíční pauzu. V životě lidském chvilička,
ve školní docházce žáka doba,
která může mít vliv. U většiny
z nich se posílily metody se-

bevzdělávání, žáci si nastavili
každodenní režim podobný
škole, snažili se plnit úkoly postupně, neutíkali před tím, co
se jim nechtělo. Zvyšovali svoji
čtenářskou gramotnost. Učili se učit, což je jedna z mála
zkušeností této doby, zato ale
důležitá. Dojmy negativní určitě brzy zapomeneme. Říká
se, že všechno zlé je k něčemu
dobré. A mě napadá to dobré
pro školu i jedince. V převážné
části rodin došlo ke sblížení
s učiteli i členů samotných.
Žáci zjistili, že bez školy může
být i nuda. Mnozí se učením
posílili v tréninku překonávání
překážek. Učitelé zdolali vyšší
laťku techniky.
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Moc rádi jsme umožnili dvanácti žákům 9. třídy konajícím
přijímací zkoušky na střední školy výuku od 11. května
v rozsahu tří vyučovacích hodin. Procvičili si český jazyk,
matematiku a jeden den se
věnovali také angličtině. Od 25.
května přišli do školy někteří
žáci 1. stupně a 8. června jsme
se přivítali i s mnoha žáky 6., 7.
a 8. třídy. A setkání bylo příjemné. Role učitele, ač ji pojmeme
jako průvodce vzděláváním, je
naživo nenahraditelná.
Domnívám se, že třídní schůzky budou mít mnohem bohatší
výměnu zkušeností i postřehů.
Tato zvláštní doba školy bez
školy potvrdila výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY,
uskutečněného v únoru. Z do-

tazníků jsme se dozvěděli, že
naše škola je svojí atmosférou
místo, kde si lidé pomáhají a zaměstnanci školy budí
důvěru rodičů i žáků. A tomu
zůstaneme věrni i v dobách následujících.
Zájem o prostředí kolem nás
neustal ani v době pandemie.
Podařilo se dokončit finální
úpravu svahů podél běžecké
dráhy zahradnicí Romanou
Kalouskovou. Provedli jsme
kontrolu a částečnou modernizaci technického stavu zařízení
v učebnách. Rozšířili jsme kamerový systém u školy o další
monitorování dosud nepokrytých míst školního areálu. Proběhla kolaudace venkovní učebny a v současnosti se k ní buduje
přístupová bezbariérová cesta.

Po ní se v příštím školním roce
projdou i budoucí prvňáčci, jejichž zápis proběhl netradiční
formou dne 8. dubna.
Doufáme, že příští školní
rok si společně užijeme ve ško-

le i na naší zahradě, kde plánujeme zahradní slavnost za
účasti veřejnosti.
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka

Návrat do naší školky
V pondělí 11. 5. jsme opět
otevřeli naši mateřskou školu.
Čas strávený mimo ni byl kvůli
mimořádné situaci dlouhý, ale
jsme rádi, že to uteklo a zase
jsme se tu spolu mohli sejít.
Situace nebyla lehká, obnášela
spoustu hygienických opatření, která jsme museli důsledně
dodržovat, ale šlo nám všem
přece o to, abychom ochránili zdraví především dětí, nás
zaměstnanců školky, ale i vás
rodičů. Jsme velice rádi za spolupráci s rodiči a touto cestou
bychom vám chtěli poděkovat.
Mateřská škola byla sice
uzavřená, ale stále jsme se snažili připravovat pro děti aktivity pomocí webových stránek,
abychom zpříjemnili rodičům
čas strávený doma s dětmi.
Na tyto stránky se ukládala 14denní témata například
o
velikonočních
svátcích,
o květinách, o jaru, zvířátkách
a pálení čarodějnic. Děti moh-
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ly plnit zadané úkoly, pracovní listy. Mohly se též naučit
básničky, vybarvovat obrázky,
vystřihovat a vyrábět. Snažili
jsme se děti namotivovat a zabavit v této obtížné situaci.
Po návratu dětí do naší školky jsme měli radost z krásně
vypracovaných úkolů, které
nás dojaly k slzám. Je to nádherný pocit, když člověk projeví snahu a je za to odměněn.
Po znovuotevření proběhl zápis nových dětí, který se sice
uskutečnil bez jejich přítomnosti, ale vše proběhlo v dobré
náladě a s úsměvem na tváři.
Dětem se poslaly dárky po rodičích.
Tato situace nebyla jednoduchá, ale je to jedna z dalších
zkušeností, kterou jsme myslím zvládli na jedničku a ještě
víc nás to přimělo držet spolu
a být jeden druhému oporou.
Hana Sedláčková
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SALON

František Jirásko – historik a turista
odešel na nejdelší cestu
Ve věku nedožitých 87 let
tiše odešel pan František
Jirásko. Profesí kantor,
srdcem muzikant, turista a milovník Krkonoš.
A také znalec regionální
historie a pilně publikující autor.
Každý učitel, který dokáže
svoji profesi vykonávat po celý
život, si zasluhuje velké uznání. Tím spíš, učil-li v nelehkých podmínkách horských
a podhorských malotřídek
v Krkonoších. František Jirásko mezi takové vytrvalce patřil
– svému povolání zůstal věrný téměř půlstoletí, ve škole
v Prosečném dokonce několik
desetiletí (1960–2005) bydlel;
nejdéle učil v Lánově u Vrchlabí, pedagogické působení
ukončil v Rudníku v roce 1998.
Jako u správného venkovského kantora ale byl rozsah jeho
zájmů a aktivit širší, neomezoval se jen na pedagogickou činnost. Jako zdatný klarinetista
působil v 60. a 70. létech v populární zábavní kapele z Čisté
(humorně přezdívané Horská
bída) i jiných příležitostných
formacích. Mnoho let byl také
dobrovolným strážcem Krkonošského národního parku
a své kolegy školil ve zde nejpotřebnějším cizím jazyce – němčině, kterou velmi dobře ovládal. Němčinu uplatňoval i při
průvodcování zájezdů zahraničních turistů. Této „přidružené činnosti“ se věnoval hlavně
na přelomu tisíciletí, tedy po
odchodu do důchodu. Finanční
stránka věci nebyla tím nejdůležitějším motivem k harcování se zájezdovými autobusy.
František potřeboval mít – podobně jako ve škole – kolem
sebe posluchače a měl nutkavou potřebu předávat dál své
vědomosti o širokém regionu
Krkonoš a Podkrkonoší a slezského podhůří až po Kladsko.
Z celé historie regionu ho
snad nejvíce zaujalo období
reformace a z ní osudy evangelíků v přilehlém Dolním
Slezsku. Ať už to byli čeští
exulanti z doby pobělohorské, výstavba protestantských
kostelů v době náboženského
uvolnění na počátku 18. století, nebo tyrolští přistěhovalci, přibyvší na severní úpatí
Sněžky roku 1837. Životním
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paradoxem Františka Jiráska
byla skutečnost, že on sám byl
vždy levicově smýšlejícím člověkem, a je mu ke cti, že barvy
neměnil dle potřeby ani po sametové revoluci. Přitom snad
nejmilejším cílem jeho zájezdů bylo několik evangelických
„svatostánků“ (jak pan František s oblibou označoval kostely), postavených ve Slezsku po
r. 1809. Možná proto, že protestanty vnímal jako jisté revolucionáře, vzpírající se tehdy
dominantní a všemocné katolické církvi. Ostatně asi nejvýznamnější odbornou publikací
Františka Jiráska byla knížka
Reformace a rekatolizace ve
Slezsku a Kladsku v 16.–18.
století, vydaná v roce 2018.
Kombinaci vědomostí o regionu i zkušeností turistických
uplatnil při přípravě turistického průvodce Krkonoše (vyšel v několika jazykových mutacích v r. 1996) nebo knížky
Špindlerův Mlýn na dobových
pohlednicích (2002, obojí vydala Gentiana), podílel se také na
drobnějších publikacích vydávaných podhorskými obcemi
(např. Krkonoše, hradba i pojítko – Lánov, 2010). Historicko-vlastivědnými pracemi přispíval do oblastních sborníků
Krkonoše–Podkrkonoší,
Pod
Zvičinou nebo Z Českého ráje
a Podkrkonoší. V trutnovském
sborníku
Krkonoše–Podkr-

konoší č. 21 (2013), který mu
byl při příležitosti osmdesátin
dedikován (spolu s dalším jubilantem, montanistou Václavem Jiráskem) najdete jeho
výběrovou bibliografii.
Do Krkonoš (od r. 2002 Krkonoše– Jizerské hory) přispíval
už od roku 1970 a postupem let
se stal nejpilnějším externím
přispěvatelem, který v počtu
publikovaných článků nebude
jen tak překonán. Jeho články s tematikou historickou,
vlastivědnou, nabídky turistických tras nebo recenze knih
a periodik dosáhly počtu 650.
Posledním byl článek K historii
boudy Prince Jindřicha v K+JH
č. 8/2019. Velmi záslužné bylo,
že mnohé z nich pojednávaly
o slezské straně Krkonoš a Jelenohorské kotlině a ve své době
(v 80. a 90. letech) pro naše
čtenáře doslova objevovaly do
té doby prakticky neznámou
stranu pohoří. Ale psaním příspěvků spolupráce Františka
Jiráska s redakcí Krkonoš nekončila. V letech 1991 až 1999
organizoval pod hlavičkou
časopisu série zájezdů, nazvaných Šance pro 45 (to podle
počtu míst v autobusu Karosa).
Výlety do Krkonoš a polského
Slezska (první se uskutečnil 25.
5. 1991 na západě polských Krkonoš) se postupně rozrostly
v aktivitu připomínající malou
cestovní kancelář, jejíž zájezdy

směřovaly i na Slovensko nebo
do Rakouska.
To vše mohl realizovat díky
zázemí, které mu poskytovala
manželka Jana (při výpravách
za historií mu často byla osobním šoférem), se kterou dobře
vychoval dceru a syna.
Přínos Františka Jiráska pro
krkonošský region byl vyzdvižen udělením Ceny ředitele
Správy KRNAP za rok 2018,
jeho zásluhy o rozvoj česko-polské spolupráce na poli
turistiky a vlastivědy byly oceněny medailí polské turistické
organizace PTTK.
S panem Františkem Jiráskem (23. 8. 1933 Chudonice
u Nového Bydžova – 10. 7. 2020
Trutnov) jsme se rozloučili
v pátek 17. července v klášteře
ve Vrchlabí. V sousedství muzea, v jehož knihovně tak často objevoval a následně našim
čtenářům představoval zajímavé útržky z historie Krkonoš.
My z K+JH si budeme těžko
zvykat, že se už nikdy nerozloží na redakčním stole s novým
příspěvkem, ještě donedávna
tradičně naťukaným na psacím
stroji. Článků a výletů bylo tolik, že se na tohoto kantora, turistu, historika a literáta v regionu nikdy nezapomene.
Jiří Dvořák
psáno pro časopis
Krkonoše – Jizerské hory
Foto: archiv KRNAP
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HASIČI

https://sdharnultovice.estranky.cz

SDH Arnultovice
Dříve nežli
začnu popisovat dění ve sboru SDH
Arnultovice, chtěl bych
v první řadě vzpomenout
na našeho zesnulého
dlouholetého člena Standu Kyselu, který náš sbor
náhle opustil a na kterého
budeme všichni dlouho
vzpomínat. Stando, nikdy
nezapomeneme!
Díky událostem celosvětového dění týkajícího se nemoci
covid-19 jsme letos byli nuceni
odložit denní soutěž Arnultovický pohár, pořádaný vždy na
začátku června. S velkým očekáváním jsme ukrajovali a hltali zprávy z médií, které nás posouvaly k přípravě naší druhé
soutěže v červnu, a to nočnímu
Memoriálu Bohumila Martínka. Když nám naši zákonodárci
oznámili, že už může být akce
pro 500 lidí, začali jsme připravovat strategii, abychom
soutěž uspořádali a neporušili
pravidla vydaná ministerstvem
zdravotnictví. Chci moc poděkovat všem členům SDH, kteří
pomáhali už před soutěží připravovat trať, buňky na občerstvení, lavice, stoly atd.
Je radost pohledět, když celý
„stroj“ funguje bez upomínání
a honění lidí do práce, když lidé
mají zájem a chuť něco o víkendu udělat pro ostatní. Jsem
velmi rád, že stávající parta lidí
drží při sobě a vzájemně si pomáhají. Z jednotlivců děkuji našemu veliteli za přípravu tratě,
Martinu Birtusovi za bezchybnou přípravu a provoz elektro-

nické časomíry, Janu Štěpovi
za kompletní servis po stránce
elektřiny, protože vše bylo perfektně rozfázované a nic nám
nepadalo. Také chci poděkovat
hospodské Petruši Vrkoslavové
z Bolkova, která nás v určitou
chvíli zachránila. Velký dík patří obci Rudník a jejím zaměstnancům, kteří nám pomáhají
již od tisku plakátů po vytvoření zázemí a následně úklid
pytlů připravených u sběrného
dvora. Nesmím zapomenout
ani na lidi, kteří k nám jezdí
dělat rozhodčí, jelikož vše probíhá bez stresů a hádek a díky
jejich přístupu se dostává tato
soutěž mezi nejnavštěvovanější v regionu. Návštěvnost letos
byla vysoká hlavně na dětské
soutěži – dlouho jsem neviděl

tolik diváků, i když dětských
družstev bylo méně. Dospělých bylo více a návštěvnost na
8 družstev žen a 15 družstev
mužů, která běhají do ranních
hodin, už po druhé hodině ranní pomalu opadávala.
Výsledky ze soutěže SDH Arnultovice:
Ml. žáci........................... 2. místo
St. žáci............................ 5. místo
Ženy................................ 8. místo
Muži A............................ 5. místo
Muži B.......................... 12. místo

Nicméně na to, že nás zastihla bouřka (zrovna na vyhlášení dětí) a pak to přestalo,
byla soutěž velice vydařená.
Dne 19. 9. 2020 se bude konat na louce u ovčína celodenní
akce, branný závod mladých hasičů okresu Trutnov, oslavy 125
let založení SDH Arnultovice
a tradiční Hasičská závěrečná.
Na tuto akci jste srdečně zváni
a info o ní určitě včas proběhne
i obecními médii.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice

Náhle nás opustil dlouholetý člen hasičské rodiny Stanislav
Kysela. Děkujeme za práci pro náš hasičský sbor.
Stando, nikdy nezapomene!
SDH Arnultovice

Mladí hasiči
SDH Arnultovice
Zimní příprava mladých hasičů probíhala
v rudnické škole. Děti
se připravovaly na soutěž v uzlování. Trénovaly a soutěžily mezi
sebou v rychlosti vázání
uzlů. Kvůli pandemii
koronaviru byly veškeré
soutěže zrušeny, a tím
jsme byli nuceni zrušit i kroužek mladých
hasičů.
Předpokládali
jsme, že kroužek bude
náročné po takové dlouhé pauze znovu obnovit

v tak velkém počtu dětí.
Přípravy a trénink dětí
na soutěže jsme zahájili
v malém počtu. Doufám,
že i přes malé problémy
se nám postupně počet dětí bude navyšovat
a opět budou mít zájem
o požární sport a podaří
se nám i zúčastnit se některých soutěží.
Všem přeji v nelehké situaci pevné zdraví
a nervy.
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Dana Čápová
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Fotbalové novinky
Omílat neustálou propagaci medií ohledně následků snad již utichající pandemie, která zasáhla celý
svět, takže i nás Rudnické,
asi nemá smysl.
Příprava pro jarní část fotbalové sezony 2019/2020 byla pro
všechna mužstva přerušena
v poslední fázi, s tím se nedalo nic dělat. Konečné výsledky
zůstaly jako na podzim. Jen pro
připomenutí: starší přípravka
v klidném středu tabulky, dorost na prvním místě v krajské soutěži, mužstvo mužů na
druhém místě v okrese a naši
nejmenší se těšili na jarní část
turnajů, pro kterou trénovali
celou zimu. Tím by mohlo krátké shrnutí a článek skončit.
Jenže pokles ekonomiky a vyhlášení nouzového stavu zapříčinily, že mnoho z nás muselo
nedobrovolně zůstat doma na
několik týdnů, ba i měsíců. Jenže být doma víc než dva týdny
je pro některé neuvěřitelně ubíjející. Takže nás napadlo, proč
nevyužít „volný čas“ k dokončení prací, které jsme plánovali
v areálu rudnického hřiště na
letošní rok.
Obecní zastupitelstvo schválilo druhou etapu renovací kabin
hostů a rozhodčích. Tyto práce
se rozjely ještě před pandemií
a nezastavily se, dokud nebylo
hotovo. V tuto chvíli mají krás-
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né zázemí i hosté a rozhodčí.
Nová okna jsme samozřejmě
osadili mřížemi z důvodu jejich
ochrany před případným zatoulaným balonem.
Dala se dohromady parta
chlapů, kteří neseděli doma.
Místo chození do zavřených
firem chodili do našeho areálu po dobu šesti týdnů každý
den a pracovali na dokončení
velkého projektu „zastřešení
kolem kiosku“, který byl započat v loňském roce. Areál
byl pro veřejnost samozřejmě
uzavřený, museli jsme dodržovat přísná hygienická opatření, mnohdy jsme bojovali
s nepřízní počasí, ale myslím,
že máme být na co pyšní. Přes
plánované dokončení na podzim tohoto roku je tato stavba
dokončena a zkolaudována už
teď a je k dispozici pro vás, rodiče a fanoušky. Aby byl váš pobyt v areálu co nejpříjemnější,
bude nainstalováno ještě několik doplňků.
Chtěl bych všem, kteří přispěli k realizaci a dokončení
této velké stavby, ze srdce poděkovat a určitě to nějak slavnostně oslavíme.
K dokončení této stavby
samozřejmě patří terénní
úpravy atd. Proto nás napadlo
využít i tento čas k renovaci
dětského koutku a odstranění
odstrašujících a nebezpečných
železných houpaček.

Myslím, že výsledek hovoří
za vše. Za nemalého finančního přispění naší obce a sponzorů se povedlo tuto část areálu změnit k nepoznání a jsem
si jist, že je daleko příjemnější
a bezpečnější než původní
stav. Jen trochu apeluji na rodiče ohledně dodržování pravidel používání.
V červnu byla na workoutovém hrišti dodělána dopadová
plocha z kačírku. Na bývalém
škvárovém hřišti bylo uděláno
malé parkovací místo. Tím by
měl být plán stavebních úprav
v areálu pro tento rok dokončen.
Nouzový stav je odvolán, hygienická opatření se postupně
uvolňují, a tak zpátky ke sportu. Starší i mladší přípravka
začaly pravidelně trénovat.
Zrušenou sezonu nahradil Český fotbalový svaz Královéhradeckého kraje červnovým turnajem jak pro dospělé , tak pro
děti. Takže hurá na fotbal. Dáváme dohromady nové týmy
na sezonu 2020/2021. Pokud
má vaše ratolest ve věku 4–12
let zájem (nerozhoduje, zda
chlapec, či děvče), určitě se s ní
přijďte podívat a zaregistrovat.

Na závěr musím ještě jednou poděkovat všem, kteří pomohli a nadále dobrovolnicky
pomáhají ve všech činnostech,
které jsou nutné pro chod
fotbalového areálu a soutěží
v něm probíhajících (není to
vůbec lehké.) Lidí samozřejmě
není nikdy dost, takže pokud
máte kdokoli z řad rodičů či
fanoušků zájem nějak pomoci
hlavně v rozvoji dětí, jsme tady
a každá pomoc je vítaná.
Samozřejmě bez sponzorů
i menších by to nešlo a jejich
výčet by byl trochu delší, za
což jsme samozřejmě moc
vděční. Opět zmíním jen ty
nejhlavnější: obec Rudník,
AKWEL RUDNIK CZECH REPUBLIC a.s., Dražické závody
– člen skupiny NIBE, pivovar
Krakonoš a další. Budeme rádi,
když nám budete nakloněni
dál minimálně jako doposud.
Přeji všem příjemné prožití
zbytku léta a případné dovolené, abyste měli dostatek sil
a zdraví k překonání současné
krize.
Jan Štemberka
předseda TJ Rudník
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Florbalová sezona 2019/2020 – doba bronzová
V březnu skončil již 11.
ročník HFL – Hostinské
florbalové ligy, které se
účastní florbalový tým
TJ FBC Rudník. Již dvakrát
se nám podařilo v minulosti tuto soutěž vyhrát
a několikrát jsme se
probojovali mezi poslední
4 týmy a získali medaile.
Po loňské, bronzové sezoně jsme nastupovali v listopadu do soutěže s cílem
vybojovat semifinálové
boje a odměnit se našim
fanouškům atmosférou
vyřazovacích bojů.
Začátek soutěže nebyl zrovna ideální. Po dvou odehraných kolech jsme měli nulový
počet bodů. Od třetího kola,
kdy se již naše obrana vrátila
do plného počtu hráčů, a tím
se vrátily i zkušenosti, jsme dostali nový impulz a opět začali
sbírat body, jak jsme byli zvyklí
z minulých ročníků. Po dvou
měsících bojů v základní skupině jsme nastupovali do play off
ze čtvrté pozice za týmy Dolní
Branné, Trutnova a Vrchlabí.
Tak jak tomu víceméně v posledních letech bývá. V prvním
kole vyřazovací části jsme narazili na soupeře z Hostinného

– na tým Good Mood. S tímto
týmem jsme se ve čtvrtfinálových bojích setkali za poslední
tři roky již potřetí. Před dvěma
lety jsme byli tímto týmem poraženi, před rokem jsme jim
vyřazení oplatili. Tento rok
byl pro nás opět úspěšný a po
výsledcích 7 : 6 a 4 : 1 jsme
postoupili do semifinále. Tam
jsme narazili na velice silný
a kvalitní tým z Dolní Branné,
který se rok od roku zlepšuje,
a tento rok dokonce vyhrál základní část. Po výsledcích 6 : 8,
7 : 6 a 4 : 10 jsme bohužel sérii
1 : 2 na zápasy prohráli a začali jsme se připravovat na boje
o bronzové medaile. V bojích
o třetí místo na nás již čekal
soupeř z Vrchlabí, několikanásobný vítěz soutěže, který byl
vyřazen mužstvem FBT Trutnov. Sérii jsme začali dobře
vítězstvím 10 : 6 a ujali se vedení, druhý zápas jsme bohužel prohráli v prodloužení, kdy
po základní hrací době byl výsledek 6 : 6. Z důvodu nemoci
covid-19 a následných restrikcí
jsme poslední zápas sezony již
neodehráli, obsadili jsme tedy
3. místo a získali opět medaile.
Finálovou sérii vyhrál tým
Trutnova, který porazil Dolní
Brannou 2 : 0 na zápasy.

Horní řada: Jakub Víšek, David Čáp, Marián Jindra,
Jakub Šejnoha, Michal Parasič; Dolní řada: Tomáš Zeman,
Jan Štemberka, Milan Hloušek, Martin Jakoubek, Matěj Pecold,
Martin Kučeravý
I tak tuto sezonu hodnotím
pozitivně. Opět jsme se účastnili bojů o medaile, kde jsme
byli rovnocenným protivníkem
pro všechny týmy z top čtyřky.
Chtěl bych poděkovat našim
věrným fanouškům, kteří každý víkend jezdí náš tým podporovat do haly v Hostinném
a vždy vytvoří bouřlivou atmosféru. Velké díky patří i obci
Rudník za podporu TJ.

Okami Team opět v akci!
A je to tu! Začátkem
května začal Okami Team
znovu trénovat. Po dvouměsíční přestávce jsme se
s velkým nadšením vrátili
k pravidelným tréninkům
plnokontaktního karate, thai boxu, graplingu
a brazilského jiu-jitsu.
Ani v dubnu jsme ovšem
nezaháleli. Díky videím, která pro nás natáčel náš trenér,
jsme mohli cvičit sami doma.
To ale není úplně ono, naživo
je to přece jen lepší. Všichni
jsme se do toho vrhli na plné
pecky. V Rudníku i ve Vrchlabí
jsou tréninky v plném proudu
a už to znovu jede a makáme,
seč můžeme. Vylepšili jsme, co
jsme přes dobu koronavirovou
zanedbali. Na trénincích se
scházíme téměř v plném počtu, někteří začali po dlouhé
době znovu trénovat a přidali
se k nám i nováčci.
Poslední víkend v květnu
jsme strávili spolu s dalšími
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dvěma týmy z Prahy v Janských Lázních na soustředění
„Bushido camp 9“. I zde se projevila touha setkat se a začít
znovu trénovat, protože bylo
úplně plno, sešlo se nás skoro
40. Zažili jsme sedm intenzivních tréninků v přírodě, včetně jednoho nočního a ranního otužování v potoce. Kemp
jsme uzavřeli zkouškou, ve které mnozí z nás obstáli a získali
vyšší stupeň dovednosti (kyu).
V současnosti bohužel ještě
neprobíhají závody a my pevně doufáme, že nejpozději na
podzim opět začnou, abychom
mohli změřit síly a snad si přivézt i nějaké trofeje. Začátkem
letošního roku jsme ještě stihli
závody v Praze a v polské Legnici. Na mezinárodních závodech Prague Open, kterých se
zúčastnilo bezmála 300 závodníků z 11 zemí od 5 do 43 let,
jsme bohužel žádné umístění
nezískali. Hlavně jsme ale nabrali spoustu zkušeností a posunuli se zase o krok dál v naší

životní cestě karate. Okami
Team tam reprezentovali Antonín Kašpar, Matyáš Lukeš a Matěj Mach, kteří svým soupeřům vítězství rozhodně nedali
zadarmo. V Legnici se od nás
bohužel zúčastnili jen dva závodníci. Matyáš Lukeš přivezl
stříbro a Kryštof Pomahač získal bronz. I na těchto závodech
prokázali zápasníci bojového
ducha a skvělou techniku. Za
podporu při závodech patří
velký dík rodičům i trenérovi.
Zvláště významný pro nás
byl seminář v polském Łasku,
kam přijel zakladatel šidókan
karate Yoshiji Soeno. Zúčastnili jsme se i semináře brazilského jiu-jitsu s Láďou Rybníčkem
v Praze, mistrem v brazilském
jiu-jitsu. Na podzim s ním
plánujeme zorganizovat další, v pořadí už druhý seminář
v Rudníku. Bude otevřen pro
veřejnost, začátečníky, laiky i pokročilé, no prostě pro
všechny, kdo by se chtěli zúčastnit a zlepšit svou kondici

Závěrem bych dodal, že pokud by někdo měl zájem florbal si vyzkoušet nebo si zahrát
v našem týmu, budeme rádi.
Minimální věk je 15 let a všichni zájemci jsou vítáni. Najdete
nás od začátku listopadu do
konce března každou neděli ve
sportovní hale v Hostinném.
Za TJ Rudník
Michal Parasič
www.okamiteam.cz
@okamiteam

či své bojové schopnosti. Zájemci mohou sledovat náš týmový Facebook, kam budeme
postupně přidávat informace.
Protože jsme téměř dva měsíce netrénovali, budou letos
tréninky probíhat i celý červenec. Přidat se k nám může
kdokoli, kluci i holky, teenageři, děti i dospělí. Rádi vás přivítáme v Rudníku i ve Vrchlabí.
Více informací najdete na našem Facebooku Okami Team.
Antonín Kašpar, 12 let
člen Okami Teamu
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Děkujeme všem přátelům, známým a sousedům
za projevenou soustrast a květinové dary ve dnech odchodu
pana Františka Jiráska.
Jménem pozůstalých zarmoucená rodina

Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Ema Abelyová, Lukáš Mrázek, Matyáš Janda,
Evelína Bauerová
Vítáme tě na svět.

Děkuji za celou rodinu za upřímné vyjádření soustrasti v těžké
chvíli při odchodu mého manžela.
Bohumila Kyselová

ÚMRTÍ: Stanislav Hyška, Jozefa Szeidermannová, Mária Štěpová,
Vojtěška Viková, František Jirásko, Stanislav Kysela
Zachovejme tichou vzpomínku.

Dne 1.srpna 2020 obnovili svůj svatební slib
po 32 letech manželé Jarmila Gonzálezová a Pedro Manuel
Gonzalez Desdin. Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví
do dalších společných let.

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI: Jana Štemberková a Rostislav Vitík
Šťastným novomanželům srdečně blahopřejeme.
Počátkem května oslavila své životní jubileum 98 let
naše nejstarší občanka paní Hana Brádlová.
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!
Zpracovala: Kateřina Lukavcová

Dne 20. 6. 2020 obnovili manželé Hana a Ladislav Sedláčkovi
svůj svatební slib po 50 letech. Gratulujeme a přejeme hodně
štěstí do dalších let.

Manželé Vitíkovi

Kalendář společenských, zábavných a sportovních akcí 2020
termín
23. 8.

akce

pořadatel

poznámka

Arnultovické šedesátky v Hostinném

SDH Arnultovice

soutěž v hasičských disciplínách

4. 9.

Slavnostní odhalení zrekonstuovaného Lathova kříže Spolek přátel Janovice

na stezce od bytovek na Janovice

5. 9.

Selské klání

o.s. Domov - pro náš Rudník

Lázně Fořt

12. 9.

Den psích sportů

základní kynologická organizace Rudník

ukázka psích dovedností

19. 9.

Hasičská závěrečná

SDH Arnultovice

kulturní dům Arnultovice

26. 9.

Svatováclavské slavnosti 2020

Obec Rudník

u obecního úřadu

3. 10.

Rudnickej vejšlap

TJ-Ski Rudník

start u obecního úřadu

říjen

Drakiáda

MŠ Rudník a Jana Stuchlíková

pouštění draků, opékání buřtů

říjen

Halloweenská stezka odvahy

Obec Rudník

les plný strašidel a dýní
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