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RADNICE

Kanalizace Rudník

Slovo starosty
Přátelé a kamarádi!
Máte před sebou nové číslo našich novin. Tentokráte jste na
něj čekali poněkud delší dobu.
Ne že by snad nebyla náplň do
podzimního čísla, ale bohužel období letošního
roku bylo v mnohém úplně jiné než kdykoli předtím a bylo to znát i na společné práci na novinách.
Ze známých bezpečnostních důvodů jsme se tak
často nestýkali a podzimní číslo jsme zkrátka, jak
se říká, „odpískali“. Pevně věřím, že o to lépe si
vychutnáte toto vánoční číslo. Právě probíhající
pandemie covidu-19 nám všem, kromě spousty
špatného, přináší i malá pozitiva. Ukazuje nám,
že výdobytky naší doby, jako je svoboda pohybu,
pohodlí, zábava, nejsou automatické a že o ně
můžeme jako mávnutím kouzelného proutku přijít. Ukázalo se, že pokud je to opravdu potřeba,
dokážeme se omezit ve svých návycích, ustoupit
od pohodlnosti a hojnosti a přizpůsobit se momentální krizi a na maličký moment se přiblížit
lidem, kteří tu žili před námi a prožívali mnohem
těžší a složitější život. Všem vám, kteří dodržujete vládní nařízení, moc děkuji. Ať si o současné
situaci s koronavirem myslíme cokoli, nejdůležitější je lidské zdraví, a pokud si ho budeme chránit, je to dobře.
Jistě jste si všichni všimli, že je od konce října
v provozu nově opravená silnice II/325 z Hostinného k poště. Po dvou letech prací jsme se konečně dočkali a krom silnice na Bolkov, na jejíž stav
Královéhradecký kraj jakožto majitele dlouhodobě upozorňujeme, a cesty za Akwelem máme
v celém Rudníku silnice nové. Vedle zmíněné
čerstvě opravené silnice vyroste během příštího
roku nový chodník v úseku od pošty pod školu,
kde naváže na další připravovaný chodník nahoru ke škole. Další úleva v dopravě přišla začátkem
prosince, kdy byl uveden do provozu kompletně
nový most u železářství. S touto akcí Ředitelství
silnic a dálnic se zároveň povedlo obci vybudovat
chodník od mostku ke kurtům u hlavní silnice
po budoucí autobusový terminál u pošty a nové
veřejné osvětlení křižovatky. U železářství vznikl
nový přechod pro chodce, respektive tedy místo
pro přecházení. Touto stavbou jako celkem se
zase o něco zvýšila bezpečnost chodců v centru
obce. Zmíněný autobusový terminál, na který
jsme dostali dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, bychom měli začít budovat také
příští rok. Další větší investicí příštího roku by
měl být zcela nový moderní sběrný dvůr, na který
jsme rovněž dostali dotaci. Po dořešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům plánujeme v příštím roce prodloužení vodovodního řadu
v Javorníku od Vysněného domu výše. V rozpočtu
na příští rok počítáme i s dalšími investicemi, se
kterými se v průběhu roku postupně seznámíte.
Letos jsme neměli mnoho příležitostí se potkávat
při nejrůznějších společenských a kulturních akcích. Mnoho z nich jsme byli nuceni zrušit. Doufejme, že příští rok bude z tohoto hlediska lepší.
V rozpočtu na rok 2021 počítáme i nadále s jejich
pořádáním. Byla by totiž velká škoda, kdyby kulturní život v naší obci zanikl.
Vážení přátelé, chci vám všem jménem svým
i jménem členů zastupitelstva naší obce popřát
příjemné prožití vánočních svátků v kruhu vašich
nejbližších a v příštím roce hlavně zdraví.
Aleš Maloch, starosta
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Začátkem letošního roku byla
provedena kolaudace obou nově
vybudovaných částí kanalizace. Kolaudační rozhodnutí I. etapy (Arnultovice) nabylo právní moci 21. 4.
2020 a v tentýž den byla propojením
soukromé části kanalizační přípojky
na vybudovanou část veřejnou připojena první nemovitost v Arnultovicích. Majitelé nemovitostí v rámci
II. etapy měli možnost připojovat své
objekty teprve po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí v červenci.
První nemovitost v Terezíně tak byla
připojena až 3. 7. 2020. Na připojení
nemovitostí do termínu uvedeného
v dotaci na kanalizaci, tj. 30. 9. 2020,
zůstalo pouze čtvrtletí. Vedení obce
proto vyhlásilo jako motivaci k včasnému připojování nemovitostí, že objekty připojené do 30. 9. 2020 budou
pro další období do konce letošního
roku osvobozeny od stočného. Tento
termín později zastupitelé na svém
jednání prodloužili do 15. 11. 2020
z důvodu objektivních příčin (korona
omezení, uzavírky silnice II/325 na
Hostinné apod.)
K tomuto prodlouženému termínu
byla provedena rekapitulace počtu

objektů připojených na novou kanalizaci podle částí:
I. etapa: Arnultovice – připojeno 80
z 98 (81,6 %).
II. etapa: od zámku k poště připojeno 63 z 91 (69,2 %) a od Bělidla na
Terezín připojeno 74 z 86 (86,0 %).
Obec tedy má celkově k tomuto termínu připojeno 217 z 275 možných
nemovitostí, což vyjádřeno procenty
je 78,9 %. Všem, kteří využili vhodných klimatických podmínek a v daném termínu připojili nemovitosti na
novou kanalizaci, děkujeme.
Obec má na novou kanalizaci připojeny všechny své objekty: KD v Arnultovicích (č. p. 32), bytový dům č. p. 5
a 306, č. p. 406, č. p. 418, bývalé zdravotní středisko (č. p. 340), ZŠ + MŠ,
OÚ (č. p. 51), poštu (č. p. 56) a DPS
(č. p. 75). Zbývá zrušit septik u pošty
a přebudovat ČOV u DPS na objekt
k jinému užívání. Centrální septik pro
část Terezín bude rušen až v r. 2021
po prodloužení nové kanalizace a připojení paneláku č. p. 435–437. Do té
doby musí být přepojeny zbývající objekty v Terezíně ze staré kanalizace na
novou.
František Čejka

Provozovatel vodohospodářské
infrastruktury obce Rudník
Dne 21. 9. 2020 bylo zahájeno koncesní řízení dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů. Administrátorem koncesního řízení se
stala firma Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. Potřeba zahájení koncesního řízení vyplynula z podmínek
poskytnuté dotace na výstavbu kanalizace v naší obci.
Co vlastně koncesní řízení je? Charakteristickým znakem koncesní
smlouvy je protiplnění spočívající
v právu využívat stavbu či služby,
v našem případě tedy stavby nové
kanalizace, stávajících lokálních čistíren a vodovodní sítě. V podstatě se
jedná o uzavření smlouvy stejného
druhu jako veřejná zakázka na služby. Koncesní řízení bylo dvoukolové.
V prvním kole účastníci podávali žádost o účast v koncesním řízení, ve
kterém prokazovali základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. V termínu pro podání
žádostí o účast byly podány dvě žádosti, které podaly firmy Vodárenská
společnost Lánov, spol. s r. o., a firma AQUA SERVIS a.s. Jejich žádosti
o účast splnily všechny požadavky
dané zadávací dokumentací. Následně bylo vyhlášeno druhé kolo koncesního řízení, kde účastníci měli podat
konkrétní cenovou kalkulaci pro vodné a stočné pro konečného odběra-

tele. Termín pro podání nabídek byl
dán dnem 7. 12. 2020. Nabídku podal
jediný účastník, a to firma Vodárenská společnost Lánov, spol. s r. o.
Hodnotící komise konstatovala,
že podaná nabídka je po obsahové
stránce úplná a splňuje podmínky
zadavatele.
Zastupitelstvo obce Rudník na
svém 18. veřejném zasedání dne
9. 12. 2020 schválilo nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Rudník firmu Vodárenská
společnost Lánov, spol. s r. o. Koncesní smlouva bude uzavřena na dobu
10 let. Cena vodného a stočného, která vzešla z tohoto koncesního řízení,
bude jednotná pro všechny koncové
odběratele. Tato cena je pevně stanovena a bude se upravovat pouze
podle průměrné roční míry inflace.
Martina Jirásková
Cena vodného s DPH:
32,33 Kč
Cena stočného s DPH:
64,91 Kč
Cena vodného a stočného s DPH:
celkem 97,24 Kč
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Dotační okénko – ohlédnutí za rokem 2020
V roce 2020 jsme získali
dotace na realizaci následujících akcí...
Projekt „Technické vybavení
obce Rudník“, poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní
rozvoj, program Podpora rozvoje regionů. Celkové náklady
projektu 926 884,30 Kč. Výše
poskytnuté dotace 700 000 Kč.
V rámci projektu bylo pořízeno pět kusů kontejnerů na bioodpad, tři kusy elektrocentrál
a technické vozidlo.
Projekt „Revitalizace sběrného dvora“, poskytovatel dotace: Ministerstvo životního
prostředí, operační program
Životní prostředí 2014–2020.
Celkové náklady projektu
10 766 461 Kč. Výše poskytnuté dotace 9 151 491,85 Kč.
Revitalizace sběrného dvora
by měla proběhnout od března 2021 do listopadu 2021.
Od prosince 2021 by měl být
v provozu nový sběrný dvůr.
Projekt „Venkovní učebna“,
poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program. O dotaci jsme požádali
prostřednictvím MAS Krkonoše. Celkové náklady projektu
1 312 295,75 Kč. Výše poskytnuté dotace 1 246 680,96 Kč.
Výstavba venkovní učebny proběhla v roce 2019, v roce 2020
byla dokončena přístupová cesta k učebně.
Projekt „Zaměstnanost Rudník“, poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních
věcí, operační program Zaměstnanost. Prioritní osa 2 – Sociál-

ní začleňování a boj s chudobou. Celkové náklady projektu
1 448 875 Kč. Výše poskytnuté
dotace 1 376 431,25 Kč. Doba trvání projektu je 2,5 roku, tedy do
31. 12. 2022. Projekt umožnil zaměstnat dvě osoby na 0,5 úvazku na pomocné práce při údržbě
majetku obce a veřejné zeleně.
Projekt „Přestupní terminál
v obci Rudník“, poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program. Celkové náklady
projektu 9 888 136,67 Kč. Výše
poskytnuté dotace 7 989 139,30
Kč. Realizace projektu by měla
započít koncem roku 2021. Termín dokončení: rok 2022.
Projekt „Lesní technika“, poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond. Celkové náklady projektu 799 458,90
Kč. Poskytnuté dotace ve výši
50 % způsobilých nákladů.
V rámci projektu byla pořízena
vyvážečka dřeva, čelní rampovač na traktor a špalíkovač pro
zpracování dřevní hmoty.
Prostřednictvím
Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje jsme obdrželi finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši
379 329 Kč.
Z hasičského fondu nadace
AGROFERT jsme obdrželi dar
ve výši 40 000 Kč na pořízení
vybavení pro naše hasiče. Pořízeny byly hasičské přilby, svítilny a vysavač na hmyz.
Z MV – GŘ HZS ČR prostřednictvím
Královéhradeckého
kraje jsme obdrželi účelovou
neinvestiční dotaci ve výši
19 600 Kč na zabezpečení ak-

ceschopnosti jednotky SDH.
Prostřednictvím
Královéhradeckého kraje jsme obdrželi celkem 181 776 Kč na
ekologické a k přírodě šetrné
hospodaření v lesích.
Společnost Škoda Auto a.s.
prostřednictvím města Vrchlabí poskytla dar ve výši 113 792
Kč na úhradu nákladů nezbytných opatření vzniklých
v souvislosti s šířením nemoci
covid-19.
Připravované žádosti o dotaci
Projekt „Chodník podél
silnice II/325“, poskytovatel
dotace: Státní fond dopravní
infrastruktury. Předpokládané
náklady projektu 9 907 553,73
Kč. Dotace ve výši 85 %. Termín pro podání žádosti o dotaci: 29. 1. 2021.
Projekt rekonstrukce budovy č. p. 56. Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj,
podprogram Podpora obnovy
a rozvoje venkova. Dotační titul Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov. Termín pro
podání žádosti: 21. 12. 2020.
Předpokládané náklady projektu 11 692 000 	 Kč.
Výše
dotace 80 % skutečně vynaložených nákladů.
Projekt dětského hřiště
v místní části Lázně Fořt. Poskytovatel dotace: Ministerstvo
pro místní rozvoj, podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova. Dotační titul Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku. Předpokládané náklady 500 000 Kč.
Výše dotace 80 % skutečně vynaložených nákladů.
Projekt „Vodovod Javorník“.
Celkové náklady projektu
6 703 049,22 Kč. Žádost o dotaci bude podána na Krajský
úřad Královéhradeckého kraje
v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění
odpadních vod. Dále prostřednictvím Ministerstva životního prostředí z národního programu Životní prostředí.
Martina Jirásková

V

ážení čtenáři Rudnických novin, rok
2020 byl rokem, který si všichni budeme určitě
pamatovat celý život. Rok
plný překvapení, výzev, ale
i zklamání a beznaděje. Ta
výjimečnost roku 2020 se
promítla i do vydávání Rudnických novin. Zimní číslo
vyšlo ještě jak mělo. Letní
číslo se nám posunulo do
poloviny prázdnin a bylo
doprovázeno vnitřním napětím ohledně schválení
finální podoby novin k tisku. Na základě lockdownu
a z rozhodnutí redakční
rady podzimní číslo nevyšlo vůbec. Ne že by nebylo
o čem psát, ale zvažovali
jsme všechny komplikace,
které v té době byly, a zjistili
jsme, že by noviny vyšly až
na konci října nebo začátkem listopadu. Aby se neztratil žádný text, rozhodli
jsme o rozšířeném vydání
vánočního čísla.
Nyní ho držíte v rukou a už
na omak je více stránek znát.
Vánoční číslo Rudnických
novin je nabité články a fotkami z akcí, které se i přes
nelehkou situaci podařilo
uspořádat. Za to patří velký dík všem organizátorům
a dobrovolníkům. Redakční
rada se také může pochlubit
dalšími úspěchy v soutěžích
obecních zpravodajů. Více
se o nich dozvíte na str. 5
těchto novin.
Za celou redakční radu Rudnických novin vám chci popřát krásné a pohodové vánoční svátky a úspěšný nový
rok, v němž asi to nejdůležitější bude pevné zdraví.
Za redakční radu
Jirka Stuchlík

Provozní doba obecního úřadu
v závěru roku
Pondělí 21. 12. 2020
8.00–12.00
Úterý 22. 12. 2020
pouze po předchozí domluvě
Středa 23.12.2020
8.00–12.00
Pondělí 28. 12. 2020
8.00–12.00

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČÍSLA ÚČTU

Úterý 29. 12. 2020
pouze po předchozí domluvě

K 1. 1. 2021 dojde ke zrušení účtu č. 1187739319/0800. Prosíme, změňte si číslo účtu na trvalých

Středa 30. 12. 2020
úřad uzavřen

platbách (nájem bytový, nájem nebytový a nájem z pozemku). Od 1. 1. 2021 posílejte platby obci
Rudník pouze na účet č. 1303691309/0800, variabilní symboly se nemění.
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Čtvrtek 31. 12. 2020
úřad uzavřen
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Pomoc seniorům
a zdravotně znevýhodněným občanům Rudníku
Rok 2020 se blíží ke konci
a obec má před sebou zhodnocení služby pomoci seniorům
a zdravotně znevýhodněným
osobám. Iva Formanová je nápomocna našim občanům s:
– doprovodem a dopravou na
lékařské vyšetření,
– nákupy dle požadavků (potraviny, drogerie, léky),

– doprovodem a dopravou na
úřady, např. k vyřízení sociálních dávek (příspěvku na
bydlení, doplatku na bydlení…) – v době covidové to
zařizuje v zastoupení,
– pomocí
s
vyplňováním žádostí, s přípravou
potřebných
dokumentů
k doložení,

– zajištěním pomoci pro osoby čerpající příspěvek na
péči (lidé bez rodin).
Služba je prioritně poskytována seniorům v DPS, ale na
ostatní spoluobčany je také
pamatováno. Z pohledu sociální komise byla tato služba vnímána pozitivně a v době koronavirové ji senioři využívali

především na nákupy potravin
a dovoz léků. Doufáme, že služba bude poskytována i v roce
2021, a to i z toho důvodu,
že covid-19 nás bohužel stále
omezuje a v této těžké době je
třeba pečovat o rizikovou skupinu obyvatel naší obce.
Sociální komise

Co se zvýší v roce 2021 spolu s minimální mzdou?
Zvýšení minimální mzdy
ovlivní i další oblasti. Spolu s ní se zvýší v roce 2021
také zdravotní pojištění
osobám bez zdanitelných
příjmů a dopady bude mít
taktéž do daní z příjmů.
Konkrétně na školkovné,
daňový bonus či hranici
pro osvobození důchodů.
Minimální mzda se v příštím
roce navýší na 15 200 Kč, oproti
nynějším 14 600 Kč, a dosáhne
tak na 42,4 % průměrné mzdy.
Minimální hodinová mzda v roce
2021 bude tedy 90,50 Kč (letos je
to 87,30 Kč).

profese jako kopáč, lešenář do
10 m, sanitář, pokojská, trafikant nebo asfaltér.
3. skupina prací – jde o profese
jako zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman
nebo holič a kadeřník.
4. skupina prací – jedná se
o profese jako průvodce s tlumočením, kuchař specialista
nebo krejčí v modelové a zakázkové výrobě.
5. skupina prací – patří sem řidiči
autobusů, mistr, dispečer, záchranář, všeobecná zdravotní sestra,
porodní asistentka, personální
a mzdová účetní, průzkumník
trhu nebo učitel ve školce.

7. skupina prací – patří sem
například finanční experti,
lékař, zubař, farmaceut nebo
expert na marketing či programátor.
8. skupina prací – jde o odborníky na finanční a obchodní
strategii organizací, makléře na
finančním a kapitálovém trhu
a špičkové vědecké pracovníky
řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy.
Zvýšení minimální mzdy
má dopady i do daní z příjmů.
Zvýšení částek či limitů tedy
můžeme očekávat v příštím
roce u následujících oblastí.
Školkovné pro rok 2020 činí

Skupina prací

Hodinová mzda
v roce 2020

Hodinová mzda
v roce 2021

Měsíční mzda
v roce 2020

Měsíční mzda
v roce 2021

1.

87,30 Kč

90,50 Kč

14 600 Kč

15 200 Kč

2.

96,30 Kč

99,90 Kč

16 100 Kč

16 800 Kč

3.

106,40 Kč

110,30 Kč

17 800 Kč

18 500 Kč

4.

117,40 Kč

121,80 Kč

19 600 Kč

20 500 Kč

5.

129,70 Kč

134,40 Kč

21 700 Kč

22 600 Kč

6.

143,20 Kč

148,40 Kč

24 000 Kč

24 900 Kč

7.

158,10 Kč

163,90 Kč

26 500 Kč

27 500 Kč

8.

174,60 Kč

181,00 Kč

29 200 Kč

30 400 Kč

1. skupina prací – patří sem
profese jako pomocnice v kuchyni, švadlena drobných
úprav, uklízečka nebo doručovatel zásilek či nosič zavazadel.
2. skupina prací – patří sem

6. skupina prací – jedná se například o obchodní referenty,
speciální pedagogy, správce
sítí, tvůrce IT systému nebo samostatné projektanty rozsáhlých a náročných staveb.

až 14 600 Kč na jedno dítě,
za rok 2021 jej bude možné
uplatnit až v částce 15 200 Kč
na jedno dítě.
Změní se taktéž hranice příjmů, které musí být

dosaženo pro nárok na výplatu
daňového
bonusu
na dítě dle § 35c zákona o daních
z příjmů (dále jen „ZDP“). Podle
§ 6 nebo § 7 ZDP je nutné dosáhnout příjmů alespoň ve výši
6násobku minimální mzdy –
tedy alespoň ve výši 87 600 Kč
pro rok 2020, resp. 91 200 Kč
pro rok 2021. Od zdaňovacího
období roku 2018 se již nezohledňují příjmy z kapitálového
majetku podle § 8 ZDP nebo
z nájmu podle § 9 ZDP.
Pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP je
podmínkou dosažení příjmů
v daném měsíci od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny
minimální mzdy. V roce 2021
tedy příjmů alespoň 7 600 Kč
za měsíc (za rok 2020 příjmů
7 300 Kč za měsíc).
Zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně osvobozena částka do 36násobku
minimální mzdy) se běžných
důchodů příliš netýká. Osvobozen je roční důchod do výše
525 600 Kč za rok 2020, resp.
do výše 547 200 Kč za rok
2021, což odpovídá pravidelnému měsíčnímu důchodu
45 600 Kč.
Za sociální komisi
Lenka Kordová
Zdroj. www.portal.pohoda.cz

Nové služby občanům
Nejen obec se stará o zvyšování kvality života zdejších občanů. Ruku k dílu
přiložily i soukromé subjekty. V Terezíně tak byly v prostorech původní
prodejny masny nově otevřeny dvě provozovny. Hana Šírová Stránská zde
nabízí masáže nebo třeba pedikúru, Simona Hůlová pak kadeřnické služby.
Začátkem prosince společnost COOP otevřela zrekonstruovanou prodejnu
na Bělidle.
-red-
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TÉMA

Rudnické noviny v soutěžích
Rok 2020 je pro redakční
radu houpačkou, na níž jsi jednou nahoře a jednou dole. Prostě rok 2020 bude navždy rokem neobyčejným, takže se to
k tomu i hodí. Tento rok jsme
se přihlásili do dvou soutěží
obecních zpravodajů. Po nečekaném úspěchu v roce 2019,
kdy byly Rudnické noviny oceněny zvláštní cenou v krajské
soutěži obecních zpravodajů
Královéhradeckého kraje, jsme
se přihlásili znovu. Přihlášku
jsme poslali i do nové celorepublikové soutěže obecních
zpravodajů, kterou vyhlašuje
spolek Kvalikom. Ten se zaměřuje na efektivitu komunikace
veřejné správy s veřejností, vyhlašuje také další soutěže a objektivně hodnotí například
radniční zpravodaje vydávané
českými obcemi. Více najdete
na www.kvalikom.cz.
Nejprve nám přišla zpráva
v březnu, že Rudnické noviny
postupují z okresního kola do
krajského kola, a to z prvního
místa. O měsíc později jsme
se dozvěděli, že z krajského
kola postupujeme do celorepublikového, a to zase z prvního místa. To už nás trošku
zaskočilo, tedy příjemně, protože to nikdo z nás nečekal.
V polovině června přišel moc
krásný e-mail, jímž nám bylo
oznámeno, že Rudnické noviny získávají páté místo v celorepublikovém kole. Velice nás
potěšilo i písemné odůvodnění našeho úspěchu, a k tomu
Periodikum se umístilo na 5.
místě ze 69 účastníků soutěže
v této kategorii, jedná se tedy
o kvalitní a výborně hodnocený
zpravodaj. - Zpravodaj přináší
výrazně nadprůměrné množství
informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické
přehledy rozpočtu, rozhodnutí
zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem,
informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích
a podobně. To zdaleka není
vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do
podoby lehkých zpráv o tom,
kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků
či školských zařízení, což sice
může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska
transparentnosti činnosti poli-
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i bodový zisk 47 bodů z 50. To
hodnocení si můžete přečíst
v rámečku.
V soutěži obecních zpravodajů v Královéhradeckém kraji jsme letos také zabodovali
a získali jsme krásné 3. místo
v kategorii A – celobarevný
zpravodaj formátu A4 za obce.
Obou úspěchů si moc vážíme,
protože to je nezávislé ocenění dobré týmové práce, která
začíná u našich pravidelných
i nepravidelných přispěvovatelů. Bez nich by to nešlo.
Moc si vážíme práce všech
přispěvovatelů, protože ono
je něco jiného mluvit a něco
jiného je to napsat, a to tak,
aby to čtenáře zaujalo. S tím
vším pomáhá v redakční radě
Pavel Voňka, který píše články
a dělá korektury celých novin.
Alice Kuhn-Gaberová má na
starosti zprávičky a obrázky
ze školy a školky. Olga Hájková se cítí jako ryba ve vodě,
jakmile se jedná o historii
obce, a píše o ní moc krásné
články. Starosta Aleš Maloch
má nemálo starostí s obcí,
a tak nám zaštiťuje rubriku
z úřadu. Naším nejdéle sloužícím a pravidelným přispěvatelem do novin je Stanislav Wajsar, který píše o historii obce,
ale i o blízkém okolí. Dobré
noviny se nikdy neobejdou
bez obrázků nebo fotek, které
nám kolikrát řeknou více než
celý článek. Máme to štěstí, že
máme v obci fotografa anděla, tedy Andělku, jak jí mnozí
tického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné
informace nejsou. Hodnocené
periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje za důležité, což je pozitivní
a obyvatelům města to dává
možnost mít zejména o hospodařením města dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc
předkládány v přehledné formě.
- On-line archiv zpravodaje je
kvalitní a funkční. - Zpravodaj
není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují
nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní
strany. - Grafické zpracování je
přehledné a čisté. - Z hlediska
textů jsou noviny nadprůměrné,
články jsou po stránce stylistické dobře zpracované, volba témat je velmi rozmanitá, titulky
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Oceňujem

z nás říkají. Už
jsem i slyšel označení
fotograf s vrtulí v ***.
Je obdivuhodné, co vše
stihne nafotit a hned to
poslat do světa přes web
a sociální sítě. Anděla je
skromná, ale musím na
ni prozradit, že její fotka na téma Jiřičky v Krkonoších byla vybraná
jako nejzajímavější z
řady fotografů neornitologů.
A jak myslíte, že
dopadla? Samo sebou
vyhrála.
Dodatečně
gratulujeme. Aby toto
všechno do sebe zapadalo
po grafické stránce, které se
odborně říká sazba, má na
svědomí grafik Petr Kutáček.
Hodnocení jeho práce je dobře popsané v hodnocení od
Kvalikomu, kde to hodnotí
odborníci.
upoutávají. - Rozmanitost obsahu je dána i tím, že se na psaní
článků podílí nejen redakce, ale
i školská zařízení, místní spolky
a organizace, případně příspěvkové organizace atd. To ale není
vždy automatické a značí to, že
má periodikum dobré renomé
a jsou mu ochotni věnovat čas
nejen čtenáři, ale i autoři textů.
- Zpravodaji nelze upřít jeden
významný, byť těžko měřitelný faktor - ale zdaleka to není
automatická vlastnost. Působí
pozitivně, vesele a navozuje
velmi dobrou náladu. Zejména
množstvím fotografií zachycující velmi bohaté dění ve městě. - Velmi kvalitně zpracované
texty o historii města, doplněné o zajímavé fotografie, texty
jsou psané poutavě a mohou
v obyvatelích vzbudit o historii
města zájem, což je vždy po-

e kvalitní
komunikac
i úřadů s
Kvalikom
veřejnost
í
www.kvali z.s.
kom.cz

Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakkoliv podílejí
na vzniku Rudnických novin,
za skvělou spolupráci během
roku, a pokud bude nadšení,
těším se i na tu budoucí spolupráci.
Jirka Stuchlík
zitivní. - Obálka zpravodaje je
magazínového typu, s jednou
ústřední fotografií, která většinou vystihuje hlavní téma zpravodaje, případně jde o aktuální
reportážní snímek. Tím, že jsou
fotografie umísťované na obálku zpravidla velmi kvalitní, ostré
a celkově velmi vydařené, jsou
obálky velmi vydařené a dokáží
upoutat na první pohled. Dojem umocňuje moderní a decentní záhlaví. Fonty jsou zde
volené vhodně, městský znak
je zakomponován citlivě. Barvy
záhlaví jsou na pohled příjemné
a jsou dobře volené i vzhledem
k papíru, na který je magazín
tištěn. - Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny
barev grafickým prvků i samotného záhlaví obálky, která též
působí velice vkusně.
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www.maskrkonose.cz

SALON

Podporujeme místní podnikatele
– zaostřeno na Rudník
MAS Krkonoše se zapojila
do kampaně pořádané Národní sítí MAS na podporu
lokální ekonomiky
www.REGIONYSOBĚ.cz.
Jedná se o webové stránky
s interaktivní mapou, jejichž
cílem je propojit lokální nabídku podnikatelů s místními konzumenty a turisty. Na
webu si může každý vyhledat podnikatele podle kraje,
území místní akční skupiny
nebo zaměření podnikání: obchody a prodejny – potraviny
a přírodní produkty – řemesla – rukodělné výrobky – služby – stravování a ubytování.
Cílem je propagovat drobné
regionální producenty a vytvořit unikátní databázi toho nejkvalitnějšího, co české regiony
nabízejí a co je třeba zachovat
a podporovat. Kampaní pomáháme, aby naše venkovské
regiony byly více odolné, soběstačné, tedy méně závislé,
a tím snad i více svobodné.
Pokud byste se chtěli stát součástí těchto webových stránek,
kontaktujte nás na tel. čísle
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608 026 115 nebo e-mailem
na fejglova@maskrkonose.cz.
Můžeme vám zajistit bezplatnou propagaci.
Na podporu regionálních
produktů jsme v průběhu letních prázdniny zorganizovali
putovní výstavu v obci Malá
Úpa. Vystaveny byly dřevěné
plastiky Petra Spurného, které zdobily galerii Celnice do
konce září. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, kterou uvedl maloúpský starosta
Karel Engliš. Pochutnat jste
si mohli na čerstvých topinkách s českým česnekem a na
pivu Trautenberk. Celá akce
se nesla ve slavnostním duchu
a měla velký úspěch.
V průběhu léta jsme ve spolupráci s regionálním informačním centrem ve Vrchlabí
zorganizovali ukázku tradičních řemesel, kde svůj um
představila Eva Edler z Rudníku. Na Informačním centru ve
Vrchlabí jste si mohli prohlédnout její krásné mozaiky a dekorace z taveného skla.
Ve dnech 17.–18. září jsme
společně s Ministerstvem ze-

mědělství a Asociací regionální
značky organizovali exkurzi
do Krkonoš za příklady dobré praxe. Účastnící mimo jiné
navštívili zrealizované projekty v rámci Programu rozvoje
venkova i na území Rudníku.
Navštívili Krkonošskou kozí
farmu, farmu Ivany Čílové, Tomáše Blažka, farmu Ovcheese
a EKO farmu Arnultovice
– Biomasíčko, kde jim bylo
představeno výrobní zaměření
farem. K vidění byla naháňka
ovcí psem, konstrukce plachtové haly, malé dojírny a minimlékárny. V neposlední řadě
bylo možné navštívit bourárnu hovězího masa, spojenou
s ochutnávkou tataráku. Všem
zúčastněným farmám děkujeme za čas, který návštěvníkům
věnovali, a ochotu podělit se
o své zkušenosti.
Místní akční skupina Krkonoše se aktivně zapojuje do

podpory místních producentů
a držitelů ocenění regionální
značky Krkonoše originální
produkt. Podařilo se nám domluvit odběr dárkových balíčků, které jsou složeny výhradně z produktů našich držitelů.
Balíčky vytváříme na míru dle
příležitostí, ke kterým mají
být použity. Velice si vážíme
obcí, které tímto podporují
místní podnikatele. Velký dík
patří zejména Státním léčebným lázním Janské Lázně,
které letos Krkonošský originální produkt zabalili svým
klientům a dodavatelům pod
stromeček, a obci Čermná,
která našimi balíčky potěšila
nejmenší v rámci vítání občánků. Hezké Vánoce všem!
Kateřina Fejglová
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www.pivovarrudnik.cz

SALON

Pivovar žije
Památkově chráněný pivovar v Rudníku se v červenci
otevřel veřejnosti. Původní
renesanční zámek z přelomu 16. a 17. století byl roku
1813 přestavěn na pivovar,
který byl na konci 19. století modernizován. Ve 2. pol.
20. století sloužil areál pro
potřeby státního statku.
V roce 1992 byl prohlášen
za kulturní památku, ale
od té doby bohužel chátrá.
Od roku 2013 o záchranu
a obnovu areálu usiluje architektonické studio Ilex design pod vedením arch. Josefa
Smutného, který zpočátku své
aktivity plánoval s původním
holandským vlastníkem. Poté
se však situace vyvinula zcela jiným směrem a nyní studio Ilex
design dotahuje odkoupení
celého areálu. Vizí je proměna
areálu v malé město s restaurací, byty a obchody s důrazem
na zachování architektonických a památkových hodnot.
Právě z iniciativy pana Smutného vzešla myšlenka ukázat
v průběhu letních prázdnin
pivovar široké veřejnosti, která
již několik desítek let stojí za zamčenými vraty. A povedlo se. Ve
spolupráci s obcí Rudník a Místní akční skupinou Krkonoše se
jeho brány otevřely 18. 7. 2020.
V rámci této akce jste mohli
při komentovaných prohlídkách a za přísných bezpečnostních opatření vstoupit do míst,
která jsou za normálních okolností nepřístupná. Mohli jste
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nakouknout do ledárny, kde
se zchlazovalo pivo. Ta se jeví
jako nejatraktivnější část celého
komplexu a vyznačuje se výbornou akustikou. Bylo možné
vstoupit do atypické místnosti
s deseti obrovskými betonovými káděmi, ze které by mohla
vzniknout unikátní galerie nebo
pivní lázně. Nakonec jste se dostali do nejvyšší části, která se
pyšní novým krovem a střechou.
Prohlídky byly organizovány po
malých skupinkách a celkem
se jich zúčastnilo na 500 lidí.
Mezi hosty, kteří na akci zavítali, nelze opomenout hejtmana
Královéhradeckého kraje Jiřího
Štěpána, který veřejně podpořil
aktivity směřující k obnově technických památek tohoto charakteru. V předvečer celé akce
proběhla krátká tisková konference, kde společně zasedli Jan
Sobotka, senátor a dlouholetý
starosta města Vrchlabí, starosta
obce Rudník Aleš Maloch, místostarosta Rudníku Jiří Vondrák
a zástupkyně MAS Krkonoše,
aby společně s arch. Josefem
Smutným prodiskutovali vize
obnovy celého areálu.
Bohatý byl i doprovodný
program celé akce. Odpoled-

ne na nádvoří probíhaly otevřené diskuse o pivovarnictví
a krajině. Návštěvníci měli
možnost navštívit i přilehlou budovu č. p. 132, kterou
zpřístupnil současný majitel,
arch. Jiří Kučera. Místní akční
skupina Krkonoše zorganizovala malý trh s regionálními
produkty, ochutnat jste mohli pivo Trautenberk z Malé
Úpy, Krkonošské kozí bobky
z Janských Lázní a kozí sýry
z Krkonošské kozí farmy Rudník. Bohatý výběr vína, kávu
a hamburgery zajistilo studio
Ilex. MAS Krkonoše připravila
pro malé návštěvníky kreativní dílničku, kde si i ti nejmenší
mohli vyrobit něco na památku. V podvečerních hodinách
se za poslechu kapely Shivers
opékaly buřty. Muzikanti poté
rozezvučeli i samotnou „kapli“
uvnitř pivovaru, kde zahráli
známé české lidové písničky.
V průběhu akce si mohli návštěvníci pivovaru prohlédnout
na stánku MAS zrealizované
a proplacené projekty, které
vznikly v obci Rudník z dotačního titulu Program rozvoje
venkova. Nahlédnout mohli
i do seznamu všech podaných

projektů, které Místní akční
skupina Krkonoše podpořila
na celém svém území, a mohli
připsat své komentáře k tomu,
co by chtěli ve své obci zlepšit.
Celkem si v čerpání podpor
Rudník nevede vůbec špatně.
Z dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního
programu realizoval výstavbu
nové venkovní učebny, celkové
způsobilé výdaje projektu tak
činí 1 246 680 Kč, z operačního
programu Zaměstnanost zrealizoval vytvoření pracovních
míst na pracovníky pro údržbu
obce, celkové výdaje na projekt
tak činí 1 231 543 Kč. Z Programu rozvoje venkova bylo
místním zemědělcům a podnikatelům celkem vyplaceno
7 250 120 Kč a další projekty
čekají na proplacení.
Celkový dojem z akce byl na
jedničku. Příchozích nebylo
málo a většina kvitovala klid
a mír, který na nádvoří panuje.
Doufejme, že se novým majitelům podaří areálu vdechnout
nový život, a třeba se v něm opět
sejdeme při vánočních trzích,
které plánujeme společně zorganizovat již příští rok.
Kateřina Fejglová
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KRONIKA

Sousedské odpoledne a odhalení Lathova kříže
Páteční odpoledne 4. září
bylo nabité. A také trochu
napjaté. To kvůli počasí, které předchozí dny,
stejně jako ono dopoledne, nepřálo přípravám.
Pršelo, jen se lilo. Ovšem
po poledni se vyčasilo,
a tak ve 14.30 hod. mohlo
dle plánu začít Sousedské
odpoledne.
V areálu pivovaru se shromáždila skupina německých
krajanů, kteří do své rodné
obce každoročně zajíždějí
a zajímají se o veškeré novinky. A tak jim nemohlo uniknout, že pivovar znovu ožívá.
A tentokráte ožil i vzpomínkami díky přítomnosti pana Josefa Klugeho, který v pivovaru
jako kluk vyrůstal, a jeho rodiny. Syn pana Klugeho, Christian, zahájil společné setkání
povídáním o historii pivovaru
a poté se slova ujal iniciátor
jeho obnovy architekt Josef
Smutný, který přítomné také
provedl jeho interiérem.
Další kroky německých krajanů vedly do vedlejšího domu
č. p. 132, jehož rekonstrukci
provádí jiný pražský architekt – Jiří Kučera. Časosběrná
zrychlená prezentace ukázala proměnu, jakou – především díky znovu probourání
původních okenních otvorů
– objekt dosud prošel. V sále,
opatřeném novou podlahou,
zavzpomínal pan Manfred Siegel z Janovic, jak jako kluk do

Sturmova hostince chodil na
promítání prvních němých filmů a jak se tu pořádaly plesy.
Mnozí pak projevili přání, aby
si tu příští rok mohli zatančit.
Mezitím na nádvoří pivovaru začalo vonět rožněné maso
a pivo, a tak někteří po náročném úvodu vzali zavděk krátkou přestávkou před zlatým
hřebem odpoledne, kterým
bylo odhalení zrenovovaného
Lathova kříže nad kolonkami.
Na místo určení byli němečtí
krajané přepraveni hasičskou
dodávkou a několika terénními automobily janovických
obyvatel, jejichž Spolek Janovice akci organizoval. A to velmi
pečlivě, jak se přímo na místě
ukázalo – dříve nevzhledný
zarostlý kout se prořezávkami prosvětlil, na zarovnaném
terénu se vyjímalo posezení
s občerstvením a bílou plachtou zahalená dominanta kříže
v jeho blízkosti.
Ten prošel v tomto roce obnovou pod rukama kameníků
manželů Benešových z Trutnova. Restaurování plastických
částí kříže provedla akademická sochařka Lucie Truněčková.
To vše pod taktovkou Spolku
Janovice, který zajistil financování obnovy prostřednictvím
Nadace Občanského fóra, obce
Rudník a německých krajanů.
Předseda spolku Martin Brož
se také ujal moderování programu: sám pronesl úvodní
slova, následovalo přivítání od
starosty Aleše Malocha, infor-

mace kronikářky Olgy Hájkové
o historii kříže a krátké zamyšlení o krajině a paměti, zprostředkované ředitelem vrchlabské hudební školy Radkem
Hanušem. Ten se také spolu
se svým kolegou Pavlem Jandejskem postaral o hudební
doprovod – prostorem pod lipami tak zněly krkonošské písničky hrané na citeru a housle.
Na závěr byl starostou Alešem
Malochem, předsedou Spolku
Janovice Martinem Brožem
a zástupcem německých krajanů Rudolfem Fiedlerem obnovený kříž odhalen a společně
zapálena symbolická svíčka.
Velký počet účastníků této
události dává naději na znovuobjevení a využívání tohoto
místa, což je hlavní cíl spolku,
který se dlouhodobě věnuje
obnově tzv. Janovické stezky,
na níž kříž stojí.
Ti, kdo ještě nebyli unaveni,
se pak vrátili ke společnému
posezení v areálu pivovaru.
Dodejme ještě, ze Sousedské
odpoledne, jehož cílem bylo
zejména setkání členů spolků
Přátelé Bolkova, Spolku Janovice a německých krajanů,
v této podobě (vydání letáčku
v české a německé verzi, angažmá tlumočnice, občerstvení) proběhlo také díky komunitnímu mikrograntu Nadace
Via „Vraťme život do ulic“, který zadministrovala Místní akční skupina Krkonoše.
Olga Hájková

Lathův kříž
a Janovická stezka
V září se nám po ročním
snažení díky všem sponzorským darům, osobní pomoci členů spolku
a dobré práci pana sochaře
Beneše podařilo odhalit
renovovaný Lathův kříž.
Nebyla to cesta lehká, ale
výsledek stál za to.
Náš dík patří hasičům
a všem, co pomohli s dopravou německých rodáků na
slavnostní odhalení, Olince
Hájkové za organizaci kulturního programu a Jirkovi
Stuchlíkovi za propagaci
celé akce. Musíme poděkovat i Kačce Fejglové a všem
účastníkům brigád, které
odhalení předcházely. Moc
nás potěšila velká účast
našich spoluobčanů i přesto, že na toto krásné místo
bylo třeba dojít pěšky.
Na upravené prostranství
v okolí kříže plánujeme na
jaře umístit sezení. Naším
cílem je, aby toto místo
sloužilo k odpočinku, zamyšlení a relaxaci. Doufáme, že bude ušetřeno
vandalství a že si každý po
sobě odnese své odpadky.
Všechna vyúčtování máme
již zpracována a odevzdána a poohlížíme se po
dalším možném dotačním
programu, aby se nám podařilo dokončit další části
stezky z Janovic ke kolonkám. Na první části Janovické stezky se nám letos
podařilo vytvořit krajnici
z klád, dorovnat povrch
a průběžně se zbavujeme náletových stromků
a keřů. Část blátivého povrchu je již překryta štěpkou, kterou nám poskytla
obec. Bohužel ještě nemáme materiál na celý první
úsek, ale hned na jaře se
nám snad podaří dokončit
tuto část a alespoň částečně uskutečnit naučnou
část stezky. Závěrem chceme poděkovat všem za
podporu a pevně doufáme,
že si posezení u Lathova
kříže vychutnáte.
Za Spolek Janovice
Lenka a Tereza
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Svatováclavské slavnosti
Letošní slavnosti proběhly 26. září v poněkud netradičním režimu. Do poslední
chvíle jsme doufali, že budou
bez omezení. Ale opak byl
pravdou. Museli jsme omezit
stánky s občerstvením a upravit stánky drobných prodejců.
Také jsme byli omezeni povoleným počtem návštěvníků, kteří navíc museli dostat
vstupenku s určeným místem
k sezení.
Navíc nám nepřálo ani počasí, které bylo nejen chladné,
ale celý den deštivé. Naštěstí
obec pořídila nový stan, takže
se bylo aspoň kde před deštěm schovat. I přes to všechno
byla účast hojná. Dost možná k tomu přispěla kapela
Wohnout, která mnoho z vás
přilákala.

Letos jsme i vyzkoušeli vybírat vstupné. Bylo symbolické,
na celý den 100 Kč pro dospělé. Pro děti a seniory byl vstup
zdarma. Pro někoho to bylo
tak symbolické, že ještě přihodil nějaký peníz do dobrovolného vstupu. Děkujeme.
Děkujeme i arnultovickým
hasičům, kteří nám pomáhali
u vstupu a hlavně s parkováním.
Vám všem, kteří jste slavnosti navštívili, děkujeme, že jste
přišli. I když nás vládní nařízení dosti omezovala a počasí
nám také nebylo nakloněno.
Snad budou příští slavnosti
zase slunečné a bez omezení.
S přáním pohodových Vánoc
a šťastného celého roku 2021
se na další setkání těší
Kulturní komise

Takové to domácí dlabání a Halloweenská stezka odvahy
Rok 2020 nepřeje kulturnímu
životu z důvodu opakujících se
omezení veřejného života prostřednictvím vládních nařízení.
Dlabání dýní pro Halloweenskou stezku odvahy je již tradiční akcí našeho kulturního
kalendáře, a proto jsme hledali
způsob, jak i za mimořádné situace akci uspořádat. A vznikla
myšlenka „takového domácího dlabání“. A byla to výborná
myšlenka. Skoro 200 dýní bylo
rozdáno do „domácího ošetření“ během dvou hodin, a co víc,
všechny dýně se nám ve stanovený termín vrátily. Děti byly

při předání vydlabaných dýní
odměněny halloweenským balíčkem. Členové kulturní komise poté zajistili rozmístění dýní
po Hadí stezce a v sobotu 31.
10. bylo všech skoro 200 dýní
rozsvíceno. Stezku pak dobrovolníci rozsvěceli až do pátku
6. 11. V těchto dnech navštívilo
Halloweenskou stezku odvahy doopravdy velké množství
návštěvníků a tato účast byla
nejlepším poděkováním organizátorům, kteří s přípravou
započali již v květnu vysazením
dýní.
Jiří Jirásek

Rudnickej vejšlap 3. 10. 2020
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Na Komenského nelze zapomenout...
Škola patří do života každého z nás. Od vyhlášení povinné
školní docházky Marií Terezií
v roce 1774 museli rodiče posílat své děti ve věku 6–12 let
do školy. Povinná docházka
byla tehdy šestiletá a děti byly
omluveny jen v letním období,
kdy děti na vesnici pomáhaly
při polních pracích, a proto
se nemusely školní docházky
zúčastňovat. Po roce 1918 byla
povinná školní docházka ustanovena devítiletá a základní
školy byly rozděleny na dva

PŘEHLED AKCÍ
1. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2020–2021
1. 9. – Zahájení školního
roku 2020–2021
1. 9. – Slavnostní přivítání
prvňáčků
16. 9. – Adaptační pobyt
6. třídy
17. 9. – Atletický den
1. st.
18. 9. – Atletický den
2. st.
1. 10. – Adaptační pobyt
8. třídy
6. 10. – Informativní
schůzka rodičů 9. třídy
ohledně povolání
6. 10. – Třídní schůzka
s rodiči 9. třídy
ohledně prospěchu
a chování
Od 14. 10. – Distanční
výuka všech tříd
Od 18. 11. – Pravidelná
výuka 1. a 2. třídy
Od 30. 11. – Pravidelná
výuka 1.–5. třídy a 9.
třídy
Od 30. 11. – Střídavá
distanční výuka 6., 8.
a 7. tř.
Listopad, prosinec –
Třídní schůzky online
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stupně. V následujícím období
se střídala devítiletá, osmiletá,
v 70. letech 20. století dokonce
desetiletá (8 + 2 na další střední škole) a od roku 1990 je povinná školní docházka 9 let.
Před tereziánskou reformou neexistoval žádný organizovaný školský systém. Do
klášterních škol tehdy chodily
především děti z bohatších
rodin. Učitelé si zajišťovali
autoritu přísným přístupem
a výjimkou nebyly tělesné tresty. Jen málo bylo takových učitelů, kterým by záleželo více
na dětech než na samotném
odvedení učitelských povinností. O jednom z nich však
víme, jeho odkaz je i po 350
letech neskutečně aktuální.
Jan Amos Komenský (28. 3.
1592 – 15. 11. 1670) oceňoval
význam výchovy. Podle něj by
žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy. Cílem výchovného působení na člověka
má být: poznat sebe a svět,
ovládnout sebe a povznést se
k Bohu. Odmítal tělesné tresty. Chtěl, aby měl každý žák
svou učebnici, aby měl nějaké
názorné pomůcky k výuce.
Zdůrazňoval, že vzdělávání
nikdy nekončí, že je neustálé, a to jak pro pedagoga, tak
i pro každého člověka. Toto
posledně jmenované tvrzení si
můžeme dokonce podtrhnout.
Co jiného jsme za posledních
devět měsíců zažívali? Asi nejvíc se posun týká oblasti moderních technologií a nových
metod ve vzdělávání. Já sama
jsem před časem o programu
Teams jen slyšela. V počítačové
gramotnosti byli žáci díky své
intuici o krůček napřed před

některými dospělými. Říká se,
že pokrok nezastavíš. A ve škole souhlasíme se vším všudy.
Máme teď na začátku prosince
možnost porovnat podzimní
výuku s tou jarní. Asi tušíte,
že řeč není jen o běžné výuce
ve škole. U ní sice pokrok také
nacházíme v podobě moderních interaktivních tabulí,
dataprojektorů a laserových
ukazovátek, ale nová situace
rychle vtáhla a posunula nejen
učitele a žáky, ale také rodiče.
Stala se ve školství věc do té
doby nevídaná. Učení se ze školy přesunulo do domovů dětí.
Na jaře nečekaně, bez větších
příprav a s minimem informací. Doma měli žáci učebnice,
sešity a učitele jim z velké části
nahradili rodiče. Na webových
stránkách školy si našli učivo
většinou zadané na týden. Na
1. stupni byl kontakt s učitelkami častější a spojení fungovalo např. přes Skype nebo
telefon. Na 2. stupni probíhala
komunikace nejprve jen v e-mailové konverzaci, ale časem
si učitelé zkusili roli youtuberů. Neprozrazovali ale střípky
ze svého života, nýbrž vysvětlovali probíranou látku a někteří se při natáčení i pobavili.
Přestože se učitelé snažili, při
plnění úkolů a objasňování
nového učiva se žáci neobešli
bez pomoci rodičů i prarodičů. V rodinách se mnohem víc
diskutovalo o obsahu i rozsahu učiva, maminky se stávaly
učitelkami a všichni u sebe
zdokonalovali nejen vědomosti, ale i trpělivost. Život člověka
však není jen o učení vyjmenovaných slov a vzorečků. Děti ve
škole navazují sociální vazby

a vztahy mezi kamarády jsou
často největším magnetem
školní docházky. O to byli žáci
ochuzeni a rádi byli ti, kteří se
mohli do školy podívat ke konci května či začátkem června.
Po prázdninách jsme přišli do
školy s nadějí, že se budeme
společně učit ve škole. Září
jsme věnovali opakování učiva
a po několika nových kapitolách v učebnici se situace vrátila. Jak praví řecký filozof Herakleitos: „Nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky.“ Leccos se totiž
změnilo. Podzimní distanční
výuka (tak se nazývá výuka
na dálku) už byla zapsána do
školského zákona jako povinná část vzdělávání. Na poslední
chvíli jsme zprovoznili přihlašovací účty žáků do programu
Microsoft Teams, a výuku tím
posunuli na možnost online.
Spatřovali jsme v této variantě
výuky především velkou pomoc rodinám, rodičům učícím
děti s vypětím svých sil a také
žákům, kteří tak mohli zůstat
co nejvíc ve školním režimu.
Variant spolupráce bylo víc.
Učitelé se spojili se žáky podle
jejich běžného rozvrhu, navzájem se slyšeli, pokud přály
technické podmínky, tak také
viděli, sdíleli společně obrazovku s výukovým materiálem,
prostě byli v živém kontaktu.
Prostředí Teams umožňuje
nejen přímou výuku, ale také
zadání úkolů s nabídkou pracovních listů, videí, výukových
aplikací, kvízů a tzv. únikových
her. Sami učitelé říkají, že za
poslední tři měsíce se pedagogická příprava hodin pozměnila v používání nových motivačních metod práce a novýma
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Slavnostní přivítání prvňáčků

PODĚKOVÁNÍ
Na podzim, stejně jako na jaře, stáli všichni rodiče, pedagogové
i žáci před nelehkou výzvou zvanou distanční výuka. Ráda se
s vámi podělím o zkušenost z druhé třídy, která se vzdělávala pod
taktovkou paní učitelky Pavlíkové.
Každé ráno jsme usedali k počítačům a telefonům, připojovali se
do společného systému MS Teams a čekalo nás společné psaní,
čtení, matematika a prvouka. Zvládnout skoro dvacet druháků na
dálku je úkol nesnadný. Paní učitelka se s ním utkala velmi profesionálně, trpělivě vysvětlovala, kterou učebnici vzít, kde právě čteme,
co máme počítat... Bylo vidět, že má o děti opravdový zájem.
Moc děkujeme!
Johanka Kutáčková

očima hledí na digitální svět.
Komenský by nás za snahu
pochválil. A pokračoval by v radách týkajících se pěti výchovných zásad, které by se při jakékoli výuce měly uplatňovat:
Učení jde žákovi lépe, pokud
se zapojí žákova zkušenost.
Podle zásady systematičnosti
a soustavnosti by na sebe mělo
učivo navazovat od jednoduššího ke složitějšímu a důležitý
je soustavný vzdělávací režim.
Zásadou aktivnosti myslí možnost využít získané poznatky
v praxi. Věděl také, že lidská
paměť má křivku zapomínání,
a proto radil učivo si opakovat. Poslední zásadou přimě-

Tak je to tu zas… Školní rok
2020–2021 jsme na naší základní škole zahájili šerpováním našich nejmenších – tedy
žáků, kteří nastupují do první
třídy.
Uvítání prvňáčků bylo plné
rozpaků, očekávání, ale především nadšení malých dětí, kte-

ré se tímto okamžikem mají
stát velkými školáky.
Přejeme jim vše dobré. Ať se
jim ve škole daří, navážou pevná přátelství a ať je jim naše
škola startem pro nejeden životní úspěch.
Hana Filipčíková

řenosti připomínal Jan Amos
Komenský učitelům to, aby
vždy vycházeli z věkových a individuálních schopností dětí.
Jak rozumný a ve svých radách
nadčasový „náš“ Učitel národů
byl, se můžeme přesvědčit při
čtení dalších jeho slov. Rodiče
a učitel mají být vhodným příkladem pro dítě a vést jej ke
správné životosprávě. Doporučuje vhodnou stravu, střídání
práce s odpočinkem, dostatek
spánku a péči o hygienu těla.
V současné době nelze než
souhlasit, co říkáte?
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

... a jak vidí distanční výuku samotní žáci?
Takhle mi to vyhovovalo, jen se bojím testů, až přijdeme do školy.
Distanční výuka mi nevyhovuje, ve škole je to lepší.
Je to dobrý, ale nám hodně vypadává wifina, takže to blbne.
Doma můžu při hodině jíst, to je lepší.
Hodiny jsou někdy zábavné, je to lepší než práce na jaře ze třídních
stránek (offline).

Většinou učitel nemá šanci to vysvětlit tak jako ve škole.
Nemůžu si pokecat s kamarády o přestávce. A ve škole to líp pochopím.
Když se zamyslím, měla bych asi víc zabrat. Jsme asi všichni línější.
Musím dodržovat nějaký režim, abych víc nezlenivěl, než jsem.
Možná se mi líbí to, že sedím na měkké židli, jinak nic.
Myslím, že to má naše škola celkem dobře udělaný.
Oceňuji, jak se většina učitelů naučila rychle s Teams pracovat.

Zhodnocení současné situace
v přijímacím řízení na školní rok 2021–2022
Tak jako i v ostatních oblastech školství je současná situace v přijímacím řízení pro naše
současné deváťáky značně nepřehledná. Přínosem jistě nebylo období distanční výuky,
neb i dle našeho názoru nic
nemůže nahradit klasickou výuku, přestože dle ohlasu žáků
i rodičů byla distanční výuka
vedena velmi kvalitně. Ještě
před uzavřením škol jsme dne
6. 10. 2020 uspořádali informativní schůzku výchovného
poradce s rodiči 9. třídy týkající se přijímacího řízení na
školní rok 2021–2022. Zde byly
rodičům předány tehdy do-
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stupné informace o průběhu
řízení. Součástí byla i diskuse,
kde byly zodpovězeny všechny položené dotazy. Bohužel
se letos nepodařilo uspořádat
již tradiční burzu středních
škol našeho okolí, na kterou
bývají zváni i žáci 8. třídy se
svými rodiči, tak aby si i oni již
s předstihem udělali představu o možnostech a nabídkách
jednotlivých středních škol.
I v době distanční výuky jsme
byli s našimi deváťáky neustále
v kontaktu, a tak jim mohly být
za přísných hygienických podmínek předávány materiály
k domácí přípravě na přijíma-

cí zkoušky. Rovněž se povedlo
zajistit otestování našich žáků
tzv. Scio testy z matematiky,
českého jazyka, anglického
jazyka a obecných studijních
předpokladů tak, aby mohli
porovnat své znalosti se svými
vrstevníky z celé republiky.
V současné chvíli jsme se
konečně navrátili k pravidelné
výuce, a tak máme co dohánět
i po stránce přípravy na přijímací zkoušky. Pravidla pro uspořádání povinných přijímacích
zkoušek jsou v současné chvíli
poměrně nejasná, a tak se budeme nadále snažit naše žáky
co nejlépe připravit na všechny

varianty testování. Vlastní systém zkoušek, jako například
počet přihlášek, by se neměl nikterak lišit od ostatních let.
Věřme tedy, že i za současné velmi složité situace budou
naši žáci natolik zodpovědní,
že se budou pečlivě učit, a tím
připravovat na případné přijímací zkoušky. Tyto znalosti
jistě v budoucnu zúročí na
vysněných středních školách.
A k tomu, aby se na tyto školy
opravdu dostali, jim přejeme
již dnes mnoho štěstí.
Vladimír Tremer,
výchovný poradce
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Projektové atletické dny 2020
Letošní školní rok je opravdu velmi zvláštní nejenom
z hlediska výuky, ale i sportovního a kulturního vyžití žáků.
Jedinou sportovní akcí, kterou
se nám podařilo uspořádat do
zpřísnění pravidel výuky z důvodu koronavirové krize, byly
již tradiční Projektové atletické dny. Za přísných hygienických podmínek jsme, jak už
i název napovídá, zorganizovali školní atletické klání pro
všechny školáky. Od minulého
roku můžeme již plně využívat
naše krásné atletické sportoviště, a tak začátkem září za velmi pěkného počasí soutěžily
děti z prvního i druhého stupně v těchto disciplínách: dlouhý běh, běh na 60, respektive
50 metrů, skok do dálky, skok
do výšky a hod kriketovým
míčkem.
Za velkého povzbuzování
ostatními žáky a učiteli chlap-

ci i dívky obou stupňů příkladně bojovali a odměnou jim
byly skvělé výkony. Po vyhlášení výsledků došlo i na předávání drobných cen, přičemž si
ti nejlepší užili i zaslouženého
aplausu. Je jen veliká škoda, že
současná situace neumožňuje
další sportování ani soutěžení
našich žáků s žáky okolních
škol, tak jak tomu bylo v předchozích letech na atletických
Krkonošských
sportovních
hrách, konaných každoročně
ve Vrchlabí. Jsem přesvědčen,
že by naši žáci v konkurenci
s vrchlabskými školami obstáli, ba že by svými výkony své
vrstevníky i předčili. Věřme
tedy, že se snad již brzy dočkáme příznivější situace ve školním sportu a naši žáci budou
moci prokázat svůj talent a reprezentovat rudnickou školu.
Vladimír Tremer

Adapťák a přespávačka ve škole
„Na čtvrtek jsem se těšila, byl zrovna nádherný
den. Výšlap ke křížku mě
bavil, hráli jsme hodně
her, např. ruskou schovku nebo co se změnilo…?.
Ruská schovka je lepší než
naše schovka, líbilo se mi,
jak jsme rozkopávali ty
klacky. Odpoledne jsme
hráli na venkovním hřišti
fotbal. Paní učitelka hrála
s námi a hodně nás povzbuzovala, za to jí děkuju, dodalo mi to sebevědomí. Byl to nádherný den!“
„Mně se nejvíc líbil celej den. Hráli jsme vybiku, opékali jsme buřty, to
bylo taky bezva, ale nejvíc
se mi líbila schovka, to mě
bavilo nejvíc, byla to strašná sranda. Bylo to vážně

super, spát poprvé ve škole, a rád bych to zopakoval, byl to vážně super
zážitek.“
„Super vzpomínka je na
ruskou schovku. Největší
zážitek mám z noci, protože se hrála schovka ve
tmě a pak jsme až do 3.30
byli vzhůru. Celý den byl
v pohodě a určitě bych si
ho zopákla.“
„Bylo to moc super.
Mega mě bavila ruská
schovka. Ale ta cesta do
kopce, to bylo hrozný.
Pak jsme se vrátili do
školy a hráli jsme odpoledne zase ruskou schovku, byla to mega zábava.
Potom jsme si šli zahrát
fotbal. Iza mě naučila její
krycí techniky, pak jsme

šli opékat buřty, přivezli
nám pizzu a pak jsme šli
do tělocvičny, kde jsme si
zahráli vybíjenou. Večer
jsme hráli po škole na
schovku za tmy a učitelé
nás do toho trochu postrašili. Nakonec jsme si pustili film. Byl to užitej den!“
„Líbila se mi ruská
schovka a vybika všichni
proti všem, hráli s náma
i učitelé. Schovka byla
super, hlavně ta ve tmě.
Večer byla sranda a nikdy
mě to ve škole nebavilo
tak jako na přespávačce.
Bavily mě skoro všechny
hry a i film byl dobrý. Byl
to super den!“
„Moc mě bavila ruská
schovka nebo schovka ve
tmě. Ale nejvíc super bylo
být vzhůru do 3 hodin do
rána. Ani ty mobily nebyly důležitý jako ten den
a společný čas, ráda bych
si to zopákla. Jen je škoda, že tady nebyli všichni,
protože přišli o nejhezčí
věc ve škole. A ještě moc
děkuju paní učitelce, že
tohle vymyslela, protože
to bylo to nejlepší…“
A já moc děkuju za super zážitky a ráda si to
s vámi zopakuju. Byli jste
skvělí!

Podzim ve školce
Podzimní měsíce nám ve školce přinesly bohatý a zajímavý kulturní program.
Jedním z nich byl projektový den s názvem Zdravé nožky. Děti byly nadšené,
procvičily si rovnováhu, zkusily chodit
po různých površích v bačkorkách i bosky. Namasírovaly si nožičky, kreslily prsty u nohou, nejvíce je však zaujala vodní
masáž s vonnými olejíčky. V listopadu
k nám přijelo divadlo Úsměv s loutkovým
představením Krakonošova mlha, kde
jsme se seznamovali s typickými znaky
podzimu.
Paní učitelky mají na každý týden pro
děti nachystaná témata, například barevný podzim, moje tělo a zdraví, co umí vítr
a déšť apod. Děti pracují ve výukových
centrech, práce je moc baví a zapojují se
i ty nejmenší.
Teď nám začalo období pro ně nejkrásnější, na které se nejvíc těší – advent.
Školka je vánočně vyzdobena, děti začínají péct s maminkami a babičkami cukroví. Slovo Vánoce hned rozzáří všem oči
a přání se jen hrnou..
Přejeme vám všem krásné Vánoce, bohatého ježíška a do nového roku hodně
štěstí, náruč splněných přání, ale nejvíc
ze všeho přejeme zdraví, to je přeci nejdůležitější..
Hana Sedláčková a kolektiv MŠ

Lucie Švábová a 6. třída
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HASIČI

https://sdharnultovice.estranky.cz

SDH Arnultovice
Bohužel
začnu
smutně, protože jsme
se rozloučili s našimi členy p.
Kobrlem a p. Pažoutem, kteří byli dlouhá leta členy SDH
Avon a po zrušení sboru přešli
k nám do našeho SDH. Tímto
bych chtěl uctít jejich památku.
Od posledního článku opět
uběhla nějaká doba, za kterou proběhly aktivity, kterých
jsme se účastnili a některé
i pořádali.
Byly to neoficiální oslavy 125
let založení sboru SDH Arnultovice, které probíhaly na louce u ovčína. Tyto oslavy měly
být spojené s branným dnem
okresu Trutnov. Trať byla připravená, bohužel s ohledem
na dění okolo covidu-19 byl
tento závod zrušen a přesunut
na jaro 2021. Oslavy probíhaly
za podpory obce Rudník a myslím, že si to děti velice užily.
Největším trhákem byl fotbal v zorbing koulích, v nichž
si všichni zařádili. Neméně
atraktivní bylo ježdění na koních, které nám „propůjčili“
chovatelé z rudnického zámku. Večerní oslavy nám zpři-

SDH Javorník
Rok 2020 byl kvůli
koronavirové krizi
těžký pro každého, tedy
i pro nás. I přesto jsme
se stihli zúčastnit tří
závodů. Vládní opatření
nám sice zatrhla většinu
společenských akcí,
ovšem vánoční stromek
před hasičárnou se nám
rozsvítit podařilo.
Přejeme všem
spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků
a hlavně to, aby příští
rok přinesl více klidu
než ten končící.
Hasiči Javorník

jemnily skupiny Vysertesenatoband a Čipřido.
Také jsme pomáhali na Svatováclavských
slavnostech,
kde jsme měli velký stánek
s občerstvením.
Vzhledem k složité situaci

týkající se viru jsou aktivity
SDH hodně potlačené, a že
na většinu pořádaných akcí je
potřeba hodně lidí, akce, které byly naplánované a objevily
se v kalendáriu, jsou zrušené.
Uvidíme, jak se situace bude

vyvíjet dále, ale nejbližší akcí
v příštím roce je tradiční Hasičský ples, který je naplánován na 23. 1. 2021.
Nicméně i přes těžkou dobu
chci všem za SDH Arnultovice
popřát vše nejlepší do nového
roku 2021, hodně zdraví a pracovních úspěchů.
Michal Hronek,
starosta SDH Arnultovice

JPOIII Rudník-Arnultovice
S blížícím se jeho koncem
můžeme hodnotit rok, který
nám přinesl úplně něco jiného,
než jsme si všichni přáli a plánovali. O tom ale psát nemusím, každý jsme viděli, slyšeli
a bohužel někteří z nás i prožili
na vlastní kůži. Jsem velice rád,
že nás covid neohrozil natolik,
abychom byli v karanténě, popřípadě mimo výjezd. Naštěstí
se tak nestalo a bylo nás možno
vidět při pomoci rozvozu rou-

šek a dezinfekce a výjezdech
jednotky. Musím přiznat, že
jich tento rok bylo málo, ale
jsme velice rádi, že u nás v katastru obce byl opravdu klid,
a ten dík patří všem obyvatelům, kteří respektovali všechny
prosby a nařízení, které byly
směrovány všem.
Bohužel se tento rok nepovedlo naplánované proškolení
nových členů v ÚHŠ Bílé Poličany (dýchací technika, stroj-

níci) z důvodu uzavření školy
v době jarních a podzimních
měsíců. Bude se s tím počítat
do dalšího roku. Ale jen se škola na začátku prosince otevřela,
byli vysláni dva členové na prodloužení osvědčení strojník,
a to Michal Hronek a Luboš
Sahánek, kteří složili zkoušku
úspěšně a mají osvědčení prodloužené na dalších pět let.
A co nového u nás hasičů?
Díky podpoře a pomoci obce

máme nové kalové čerpadlo,
hydraulické vyprošťování s příslušenstvím a vyvětvovací pilu.
To vše bude uložené ve vozidle CAS pro případ použití při
výjezdu. Co nejvíce každého
z nás potěšilo, bylo vybudování
asfaltové plochy za hasičárnou.
Tato plocha bude sloužit jako
parkování pro auta, při pořádání kulturních akcí, k údržbě
techniky, která se prováděla
před hasičárnou na frekventované silnici, a pro různá cvičení
potřebná při výjezdech.
S končícím rokem něco o našich výjezdech: čtyřikrát planý
poplach, pětkrát požár, sedmnáctkrát technická pomoc, dvakrát mimořádná událost (epidemie), dvakrát ostatní pomoc.
Dále se prováděla pomoc pro
obec, kropení, čištění silnice, čištění propustí pod silnicí, odstraňování vývratu z vodního toku.
Členové výjezdové jednotky
JPOIII chtějí touto cestou popřát všem občanům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Petr Birtus, velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice
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SALON

Vánoce přicházejí
Svátek sv. Mikuláše patří
šestému prosinci. Stal se svátkem, jejž slaví děti i dospělí.
Mikuláš, asijský biskup, má
podobu dobrosrdečného patrona, který byl v legendách
přítelem dětí, ochráncem
manželů, patronem námořníků a vězňů. Mikuláše na jeho
pouti k dětem doprovázeli
(a ještě doprovázejí) andělé
a čert. Mikuláš děti obdarovával (a i ten dnešní obdaruovává) sladkými laskominami.
VÁNOCE
Jedny z hlavních svátků
v roce, které slaví i mnohé národy. Patří do zimního období.
Podle křesťanského náboženství jsou to svátky narození Ježíše Krista – 25. prosince. A jak
vzniklo slovo „Vánoce“? Žije už
od pradávna a je vlastně zkomoleninou. Svátkům zimního
slunovratu se říkalo „čas o 12
nocích“, později „dvanáctnoce“, „dvánnoce“ a nakonec „Vánoce“.
ŠTĚDRÝ DEN
Ten patří k nejvýznamnějším dnům v roce. Hlavním počinem byla štědrovečerní večeře. Dříve se na štědrovečerním
stole objevovala jídla symbolická – houby, hrách, jáhly, vánočka. Ryby jedli jen v jižních
Čechách a odtud se teprve
rozšířily do ostatních krajů. Za
starých časů, kdy nebyla čokoláda a jižní ovoce, podávalo se
domácí ovoce, jídla s medem,
krupice s medem. K večeři se
mohlo zasednout, až když ponocný zatroubil na pastýřský
roh pěknou koledu. Na Valašsku se začalo večeřet, až když
na nebi vyšla první hvězda.

14

Dnes se jí rybí polévka, smažený kapr či losos a bramborový
salát. Vánočka – poprvé se o ní
dozvídáme od Petra Chelčického pod názvem „calta“. Její
původní chlebový tvar byl hněten na „húsky“, „štědrovnice“,
„pletence“, „vrkoče“ a zejména na „vánočky“ napodobující
dítě v peřince.
SYMBOLY VÁNOC
Dnešním symbolem Vánoc
je vánoční stromeček, dříve
to však byly jesličky či betlém. Lidé si jesličky vyráběli
ze dřeva, z hlíny, vosku, ze
sádry, malovali je na dřevo i na
papír. Vždy ale představovaly
ten známý výjev svaté rodiny
s děťátkem v chlévě, v pozadí
město Betlém a zářící kometa. Mezi nejkrásnější betlémy
svého druhu patří vyřezávaný
třebechovický betlém ve východních Čechách se 400 pohyblivými figurkami. Vznikl
na přelomu 19. a 20. století.
Ve francouzském městě Les
Baux zase mají zvláštní živý
betlém. Lidé představují Josefa, Marii a ostatní andělíčky
a další postavy, živé děťátko
hraje Ježíška. Tradici jesliček
začala vytlačovat tradice nová
– vánoční stromeček. Dnes si
bez vonícího stromku Vánoce
nedovedeme představit.
VÁNOČNÍ DÁRKY
V české vánoční tradici
v představách dětí naděluje
dárky malý Ježíšek a tajně. Za
Štědrého dne či večera přinese nejen dárky, ale i ozdobený
vánoční stromek. Zvoněním
pak oznámí nadílku. Prvním
písemně doloženým dárkem
v Čechách je modlitební kniha,

kterou králi Jiřímu z Poděbrad
věnovala na Štědrý den roku
1466 jeho druhá manželka Johana z Rožmitálu.

Koleda je píseň, ale i dar,
který koledník dostává. V koledách se vzpomíná na narození Ježíška, ale také se v nich
vyslovují přání všeho dobrého
v nastávajícím roce. Koledovat
se chodilo na Druhý svátek
vánoční, na Štěpána (26. prosince). První zprávy o koledách
v Čechách pocházejí z roku
1462. Jmelí je symbolem štěstí
v novém roce. Roste v korunách stromů. Lidé si ho doma
zavěšují ke stropu, aby pod ním
mohli procházet nebo se líbat.

tím olova vznikají obrazce, podle nichž se hádá budoucnost.
A teď sedm hrnečků. Pod každý hrneček se vloží jedna věc.
Peníz znamená bohatství, uhlí
nemoc, prsten svatbu nebo
aspoň lásku, hřebínek varuje
před nedostatkem. Šáteček
věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když
si zavážeme oči, zamícháme
hrnečky a jeden si zvolíme.
Hádáme tak budoucnost. Nezapomeňme, že pokud drží
člověk celý den půst, uvidí večer zlaté prasátko. Adventní
věnce mají čtyři svíčky, které
symbolizují čtyři neděle před
Vánocemi. Tenhle zvyk, který
se u nás objevil teprve v druhé
polovině 20. století, je nyní velmi oblíbený.

VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY

TŘI KRÁLOVÉ

O Vánocích, a zejména
o Štědrém dnu, se od nepaměti věří, že má tajemnou
moc, s jejímž přispěním se dá
budoucnost nejen předvídat,
ale může se i ovlivnit. Tvoří-li
jaderník jablka hezkou pravidelnou hvězdičku, bude člověk
dlouho živ a šťasten. O křížku
psát nebudeme. Barborky – na
svátek svaté Barbory 4. prosince se utržené třešňové větvičky přenesly do pokoje. Dívky
dříve věřily, že se vdají za toho,
čí větvička rozkvete. A teď pozor. Nikdy se nedávejte zvát do
rodiny, kde byste o Štědrém
večeru byli lichými. Nevěstí to
nic dobrého. Začínáte-li u stolu louskat ořechy, prozradí se,
jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra
pěkná bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamenají nemoc. Šupiny
z kapra se dávají se pod talíř.
Drží v příštím roce peníze. Li-

Svátkem Tří králů 6. ledna
končil vánoční čas. Povětšinou
se konala půlnoční mše, jíž
se věřícím otvírala další roční epocha. Přišli tři králové,
patroni poutníků i hříšníků,
mudrci z Východu, kteří se
poklonili betlémské hvězdě
a Ježíškovi. V pozdějších legendách, patrně až v 7. století,
dostali jména Kašpar, Melichar
a Baltazar. Každý z nich přinesl
Ježíškovi cenný dar. Kašpar zlato – znak královské důstojnosti, Melichar kadidlo – užívané
při modlitbách a Baltazar myrhu – vonnou pryskyřici, značící Ježíšovo člověčenství. I dnes
chlapci převlečení do královských převleků píšou křídou
nade dveře rok obchůzky a své
žehnající iniciály – K + M + B .
Text připravil a veselé Vánoce i šťastný nový rok 2021 vám
přeje
Stanislav Wajsar

KOLEDY A JMELÍ
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Šipkař
Jmenuji se Roman Benecký, bydlím v Arnultovicích
a jsem hráč šipek. Se šipkami jezdím po republice,
ale i po Evropě.
V letošní sezoně jsem se
zúčastnil pár větších turnajů v Německu a Anglii. První
z těchto turnajů se odehrál
v německém Hildesheimu, bohužel tam se mi vůbec nezadařilo a z celého víkendu jsem
si připsal 50 liber do žebříčku
order of merit. Druhý z těchto
turnajů se odehrál v anglickém
Barnsley, kam jsem jel s cílem
dostat se na juniorské MS, které se hrálo poslední den. Los
mi celkem přál a do cesty se
mi stavěli poměrně hratelní
soupeři, takže jsem za ten víkend dokázal posbírat důležité
body, a tím se kvalifikovat do
posledního dne. MS se hrálo

systémem tříčlenných skupin,
kde sice moje skupina vypadala
hratelně, ale bohužel opak byl
pravdou. V prvním zápase jsem
dostal mladého hráče ze Skotska, se kterým jsem prohrál
5 : 3 a do druhého zápasu jsem
šel s tím, že musím vyhrát. Ale
bohužel pro mě se mi do cesty
postavil Joe Davies, ten mě hladce přejel 5 : 1 a v celkovém MS
skončil na úžasném 2. místě.
Tím pro mě celé MS skončilo
a skončil jsem na 65. místě jako
druhý nejlepší Čech. Výsledek
mohl být určitě lepší, ale los
byl opravdu těžký. Každopádně jsem opravdu moc rád, že se
mi tam vůbec podařilo dostat,
i když se mi vůbec nepovedl
první víkend. Hrozně moc bych
chtěl poděkovat obci Rudník,
bez které bych se tam asi nikdy
nepodíval. Děkuji moc.
Roman Benecký

Letošní sezona tenisu byla taková divná
Na jaře, kdy se začíná
hrát venku tenis, platilo
mimořádné nařízení vlády
ČR – veškeré sportování
bylo zakázáno.
Strach, který mezi lidmi panoval, se promítl i na účasti
dětí na kroužku tenisu. Oproti
loňskému roku chodila asi polovina dětí.
Taky nám moc uškodilo „odříznutí od okolního světa“ –
uzavírka silnice od Bělidla asi
mnoho lidí odradila.
V létě nám obec Rudník
koupila nafukovací tenisovou
zeď – je to velká pomoc dětem

při získávání dovedností tenisových úderů.
Podzimní kroužky tenisu už
byly opět hojně navštěvované,
a to je příslib i pro příští rok.
Příští jaro se musíme společně s nohejbalisty a volejbalisty
domluvit na obci ohledně přípravy hřiště. Cílem je připravit hřiště tak, abychom mohli
hrát stejně brzy jako všichni
v okolních vesnicích. A taky se
musí změnit způsob rezervace
kurtů – současný systém je neefektivní a mnoho členů oddílu to od hraní odradilo.
Roman Kaucký

Volejbalové strádání
Čas koronaviru bohužel negativně zasáhl i do činnosti
oddílu volejbalu. Na přelomu
roku, od ledna, se hojně využívala tělocvična – tímto velké poděkování paní ředitelce, že nám
vždy vycházela vstříc a umožnila sportovní činnost. Na jaře
jsme byli nemile překvapeni
různými restrikcemi, zákazy
a příkazy, které se někdy až nepochopitelně měnily či upravovaly, hltali jsme zprávy, zda nám
přece jen nebude umožněno se
v kolektivu a bez roušek trochu
protáhnout. Došlo k tomu až
v letních měsících, využili jsme
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hřiště u OÚ i u Slávka Hůlka
v Terezíně. Jemu též děkujeme
za vstřícný přístup a poskytnutí
zázemí. No a podzimní stav celkové epidemie opět vše uzavřel,
škola a tělocvična zely prázdnotou, děti byly pochopitelně
šťastné a sportovní nadšenci
opět smutně sledovali zprávy,
zda by to přece jenom nějak,
někdy, šikovně již nešlo… Bohužel do prosince se žádný zázrak nekonal. Vyčkáme tedy do
Vánoc, to se občas nějaký ten
zázrak stane… :-)
Gábina Machová

15

SPORT

Fotbalový klub
V minulém vydání RN jsem
popisoval, jak nám složitá
situace na jaře i trochu pomohla v dokončení zázemí
ve fotbalovém areálu dle
našich představ. Krizi jsme
přežili bez větší úhony
a začali se opět soustředit
na fotbal.
FAČR zorganizovala zkrácený červnový turnaj, který jsme
vyhráli. Děti jsou zase o rok
starší, a tím pádem postoupily
ze starší přípravky do mladších žáků, což je kategorie
s větším počtem hráčů na hřišti. Abychom se v této kategorii zbytečně netrápili s malým
počtem dětí, dohodli jsme se
s oddílem Lánova, který měl
podobný problém, na spojení
jejich a našich dětí. Tým s naším trenérem Petrem Zákravským a pod vedením Veroniky
Mařákové a Diany Stránské
začal trénovat a připravovat se
na podzimní část sezony.
Naši nejmenší začali na konci léta opět trénovat s Tomášem Horešovským a připravovali se na podzimní fotbalové
turnaje mini přípravek
S týmem dorostu nás doběhlo historické nedostatečné
doplňování dětí do ročníků
a deset z nich dospělo do věku,
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kdy v dorostenecké kategorii již nemohou hrát, a tak se
muselo dorostenecké mužstvo
ukončit. S nedostatkem v této
kategorii nebojuje jen Rudník,
ale je to všeobecný jev.
Tím, že tito mladíci přešli
do kategorie mužské, jsme
v ní najednou měli velký počet
hráčů. V žádném případě jsme
nechtěli, aby přestali hrát fotbal. Abychom dali možnost
si zahrát každému, přihlásili
jsme další tým „Rudník B“. Za
dobré letní přípravy, v níž trénovali všichni hráči pohromadě, jsme chtěli zkvalitnit tým
„A“, a kdo se prostě na hrací
plochu nedostane za „A“, měl
možnost jít si zahrát za „B“.
Cílem je, aby měl možnost
zahrát si každý, kdo má chuť
trénovat a zlepšovat se.
Podzimní sezona tedy začala. Vstup se „A“ týmu moc
nepovedl, dva možná i trochu
smolné zápasy nás srazily až na
úplné dno tabulky. Vypadalo
to, že velmi omlazené „A“ mužstvo nemá vyzrálost, sílu udržet slibný vývoj zápasů až do
konce, a tím bojovat o přední
příčky. Jenže my máme za trenéra Romana Beneckého, který
strašně nerad prohrává a má
obrovské zkušenosti, i když se
nedaří. Dokáže tým uklidnit,

poradit mu a vyhecovat ho. To
se také stalo, série šesti vítězných utkání v řadě nás posunula na třetí příčku a následný
víkend měl v Rudníku proběhnout přímý souboj o příčku
druhou s Bílou Třemešnou.
Z důvodu nepříznivého počasí
byl tento duel odložen.
Na druhou stranu „B“ tým
pod vedením bratří Cermanů
začal výborně, a jednu chvíli jsme byli dokonce i první.
Pak přišlo několik proher, ale
z toho si neděláme vůbec žádnou hlavu. Účel, pro který jsme
„B“ tým zakládali, se zatím naplňuje, a to je podstatné.
Spojený tým mladších žáků
Rudník/Lánov rozjel svou soutěž excelentně. Kluci a děvčata, i když jsou z rozdílných
a z historického hlediska možná i rivalských vesnic, utvořili
tým, který předčil očekávání.
Tyto děti jsou v tabulce třetí,
a to mají ještě dvě neodehraná
utkání k dobru.
Naši nejmenší odehráli několik pro rodiče atraktivních
zápasů (padalo hodně branek). Za zmínku stojí zápas
s Hostinným se skóre 16 : 16,
takže pro diváky a samotné
aktéry velmi pěkný zápas.
Takže všechno pěkně rozjeté,
divákům se fotbal líbí, a najed-

nou je tu druhá vlna epidemie.
Vláda zastavuje veškeré soutěže, nesmí se ani trénovat,
prostě nic. Takže nezbylo nic
jiného než ve smutku areál zazimovat, vše uklidit a čekat, jak
se situace bude vyvíjet dál. První optimistická zpráva z FAČR
je, že restart soutěží začne na
okresních umělých trávnících
již 6. 3. 2021 a podzimní zápasy
by se měly dohrát. Snad se tedy
situace uklidní a my se opět
u dobrého fotbalu uvidíme.
Na závěr musím poděkovat
sponzorům, kteří nám i v tomto těžkém roce byli nakloněni,
a doufám, že nás budou podporovat i nadále. Zmíním jen
ty nejhlavnější: obec Rudník,
AKWEL RUDNIK CZECH REPUBLIC a.s., Dražické závody
– člen skupiny NIBE, pivovar
Krakonoš spol. s r. o.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, hlavně hodně
zdraví a štěstí v novém roce
a zvu vás do fotbalového areálu.
Jan Štemberka,
předseda TJ Rudník
P. S.: Pokud to situace dovolí,
silvestrovské penalty budou
samozřejmě jako vždy 31. 12.
2020 v 10.00. Přijďte se zúčastnit nebo jen zafandit
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Cyklistka z Rudníku
Cyklistika je jízda na jízdním kole s rekreačním,
sportovním, turistickým
či dopravním zaměřením.
K populárním sportovním
soutěžím patří nejrychlejší zdolání tratě na dráze,
silnici nebo v terénu vlastním úsilím. Cyklistika
s rekreačním zaměřením
se nazývá cykloturistika,
organizovaná cyklistika v dopravě se nazývá
cyklojízda, přeprava na
jízdním kole z místa A do
místa B za účelem dopravy
do zaměstnání, škol a za
službami se označuje
jako cyklodoprava. Právě
k nejrychlejšímu zdolání
nejrůznějších tratí na kole
se rozhodla Kája Nováková
z Rudníku.
Kája sportuje už od šesti
let. Nejprve se věnovala tenisu, pak dva roky koketovala
s kopanou v místním fotbalovém klubu. S výběrem
trutnovského okresu se stala
mistryní Královéhradeckého
kraje v dívčí kopané. Dostala
nabídku hrát za Hradec Králové, ale k tomu už nedošlo,
protože začala pokukovat po
jiném sportu. Karta padla na
horská kola. Přihlásila se tedy
do klubu MTB (horská kola)
Spartak Vrchlabí, kde prožila
svůj první závodní rok. První
závod byl propadák. Skončila třetí odzadu. Druhý závod
bylo už druhé místo a pak už
celý rok jen samá první místa.
Tento první rok vybojovala titul mistryně Královéhradeckého kraje v MTB a zároveň titul
mistryně Královéhradeckého
kraje v silniční cyklistice.
Jejích úspěchů si brzy všiml
i hlavní manažer týmu Jaroslav
Kulhavý Cycling Team a pozval
ji na testy. Tam se osvědčila,
a tak byla v roce 2019 přijata
do tohoto závodního týmu,
který závodí v nejvyšší soutěži v ČR – v Českém poháru.
Kája si vybrala opět horská
kola a silnici a na závěr sezony
zkusila i cyklokros. V Českém
poháru dosáhla velmi dobrých
výsledků. Většinou v top deset,
ale na stupně vítězů nedosáhla. Paradoxně nejpovedenější závody byly v cyklokrosu,
který původně sloužil jen jako
prodloužení sezony a dobrý
trénink.
Sezonu 2020 tedy zaměřila na cyklokros. Vrchol sezo-
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ny a trénink tedy směrovala k podzimu. Během roku
vyhrála několik pohárových
soutěží v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje
stylem co start, to vítězství.
Získala i titul mistryně Pardubického kraje. Dva závody v cyklokrosu zkusila na Moravě
a také vyhrála. V Českém poháru v MTB s mezinárodní účastí obsadila páté místo v Brně.
Největší úspěch však přišel
v cyklokrosu. Jely se zatím
pouze dva závody ČP. V Mladé
Boleslavi to bylo šesté místo
a rovněž v mezinárodní konkurenci, vynikající třetí místo
v prestižním závodě Holé Vrchy. První „bedna“ mezi elitou
cyklokrosu.
Tyto úspěchy nezůstaly bez
povšimnutí a Kája dostala pozvánku na společné tréninky
s reprezentačním trenérem
cyklokrosu Petrem Dlaskem.
Několikrát s ním trénovala na
písku v Bělé pod Bezdězem...
Jaké má Kája plány do budoucna? Přednostní disciplína
bude cyklokros. Omezí menší
závody. Pojede pouze celý seriál
ČP – MTB, vybrané závody a časovky ČP silnice a celý seriál ČP
cyklokros. Před závody bude
dávat přednost spíše tvrdému
tréninku, směrovanému na
mistrovství světa v cyklokrosu
v roce 2022 v americkém městě
Fayetteville ve státě Arkansas.
Jsou to sice smělé plány, ale
nikoli nesplnitelné. Za tímto
účelem bude v týmu Jaroslava
Kulhavého zakoupena nová dodávka a v roce 2021 bude Kája
s ještě třemi děvčaty jezdit sbírat zkušenosti na cyklokrosové
závody do Nizozemska.
Letos Kája zatím najezdila
na kole 10 tisíc kilometrů po
silnicích našeho kraje. Můžete ji vidět i při tréninku na
rudnické pumptrackové trati,
kde jezdí kolečka bez pomoci
pedálů – pouze pumpováním.
Malou MTB trať se skoky má
za potokem, naproti fotbalovému hřišti. Cyklokrosovou
dráhu, rovněž s překážkami,
má v lese nad hřištěm, vedle
Taclíkových. Obě dráhy jsou
veřejně přístupné. Ovšem nejtěžší tréninkové dávky si dává
na MTB kole Hadí stezkou
vzhůru, vedle obecního úřadu. To ovšem nezkoušejte, pokud nemáte výkonnost aspoň
3,7 W/kg vlastní váhy, což je
Kájina hodnota, naměřená při
posledních testech v Brně. Na

testovacím trenažéru se křivka výkonu zastavila až na hodnotě 270 W, což je v kategorii
kadetek velmi dobrý výsledek.
Závěrem bych rád poděkoval
obecnímu úřadu v Rudníku za
finanční podporu v letošním
roce na Kájinu sportovní činnost. Moc si toho vážíme. Cyklistika je neuvěřitelně drahý,
náročný a tvrdý sport, kde obstojí jen ti nejvytrvalejší. Stojí

mnoho potu, odřenin, mnohdy i zlomenin a zničeného
materiálu. O tom už Kája něco
ví, když dvakrát zlomila karbonový rám svého kola a domů
přišla celá rozlámaná… Odměnou však je nepopsatelný pocit
euforie z vítězství a nezapomenutelný pohled do zástupu
diváků z výšky stupňů vítězů.
Miroslav Novák

17

SPORT

Motoristická sezona 2020 v Rudníku
Motoristická sezona měla
v Rudníku odstartovat již počtvrté v řadě mistrovstvím ČR
v motoskijöringu. Měla, ale neodstartovala, protože sníh prostě letos ne a ne napadnout.
Hodně jsme se na zimní závody těšili, ale bez sněhu tento
sport prostě nejde provozovat.
Škoda. Byli jsme zklamaní, ale
řekli jsme si, nevadí, příště to
vyjde, a těšili jsme se na celou
sezonu, ve které jsme byli připraveni uspořádat pět závodů
ve třech víkendech. Netušili
jsme však, jak bude letošní
sportovní sezona omezená.
Covid, covid, covid… To je
pojem, který hodně omezil
nejen sport jako takový, ale
život všech lidí na Zemi. Hned
první dva jarní motokrosové
závody, SMS Pardubice – krajský přebor a Motocross Cup,
jsme museli kvůli nouzovému
stavu zrušit, a to bez možnosti
náhradních termínů, protože
podle prognóz bylo jasné, že
sportovní akce jen tak rychle
nebude možné pořádat.
Nakonec se situace s covidem-19 uklidnila, a proto bylo
možné 15. a 16. srpna uspořádat dva motokrosové závody
i v Rudnické rokli.
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V sobotu místní SMX Racing
team Rudník zorganizoval hobby závod seriálu Nova Motocross Cup, kterého se zúčastnilo 180 motokrosařů a cca 500
diváků. Z SMX Racing teamu
Rudník se sobotních závodů
zúčastnilo 7 jezdců. V dětské
kategorii 65 ccm závodili tři
naši nejmladší motokrosaři.
Nejlépe se umístil Dominik
Dytrt na 4. příčce, náš nový
jezdec Matyáš Kupec obsadil
11. místo a Michal Pňáček 14.
místo. V nejpočetnější kategorii Hobby 33–44 let závodili
také tři naši jezdci. Skvělé výkony předvedli Tomáš Nývlt,
který závody vyhrál, a Tomáš
Linek, který obsadil 3. místo
a zajistil si celkové vedení v seriálu. Jan Hlubuček, spíše endurový jezdec, obsadil 17. místo.
V kategorii Hobby 55–60 let
náš tým reprezentoval Pavel
Hájek, který si domácí závody
také patřičně užil, protože se
mu podařilo zvítězit v závodě
i v celém seriálu.
V neděli jsme pořádali již
V. ročník motokrosového závodu „O putovní pohár Rudnické rokle“. Na závody v době
dovolených nedorazilo tolik
závodníků jako v sobotu, ale

profesionální jezdci MMČR,
mladí závodníci, ženy a hobby
jezdci předvedli i v menším
počtu kvalitní závody, které
každý z cca 800 diváků u trati
sledoval s nadšením. Závody
jsou zaměřeny především na
licenční jezdce, kteří si v Rudníku přijdou na nemalé prémie
za umístění a holeshoty. Závodů se účastnila esa českého
motokrosu Petr Bartoš (ORION racing team), Martin Krč
(Sixtynine MXRT, s.r.o.), Václav
Kovář (HT Group Racing Team
s.r.o.), Jaroslav Romančík (SXS
FORM VISION racing team),
Petr Michalec (PuriCure team),
ve třídě MX1 se představil také
italský jezdec Constantini Davide. Ve slabší kubatuře MX2 do
Rudníku zavítali skvělí mladí
jezdci Patrik Liška (HT Group
Racing Team s.r.o.), Adam Dušek (Sixtynine MXRT, s.r.o.),
Jan Wágenknecht (Haas racing
team), Petr Rathouský (ORION racing team) a další naděje
českého motokrosu. Závodů se
zúčastnilo i několik skvělých
endurových
reprezentantů
(Jiří Hádek, Adolf Živný, Jakub
Hroneš), kteří si přijeli poměřit
síly s motokrosařskou elitou. Je
vidět, že se závodů účastní čím
dál větší počet kvalitních jezd-

ců a rudnický pohár postupně
získává na popularitě a prestiži.
Díky účasti kvalitních jezdců byl v Rudníku k vidění
opravdu motokros na úrovni,
ke které nemalou měrou přispěli skvělí motokrosoví komentátoři – velmi úspěšný český reprezentant v motokrosu
Petr KOVÁŘ a jeho kamarád,
kolega z motoskijöringu a promotér amatérského motokrosového seriálu Nova Motocross
Cup Jari Kuri.
Záznam z nedělního V. ročníku motokrosového závodu
O putovní pohár Rudnické
rokle vysílala sportovní televizní stanice ČT sport.
Již kvalifikace napověděla,
komu bude rychlá trať v Rudnické rokli svědčit. Prvenstvím
v kvalifikaci kategorie MX2
potvrdil znalost takřka domácí trati Jan Wágenknecht
(Trutnov), druhý skončil Adam
Dušek, třetí dojel Patrik Liška,
čtvrtý, ale první na stroji 125
ccm skončil Petr Rathouský.
V silnější kubatuře MX1 měl
nejlepší kvalifikační čas Martin
Krč (loňský vítěz třídy MX2),
druhý dojel Václav Kovář, třetí
se na strat postavil Jaromír Romančík, čtvrtým časem zúročil
tréninkové dávky na rudnické
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trati Petr Michalec a první pětici nejlepších jezdců v kvalifikaci uzavřel matador českého
motokrosu Petr Bartoš (loňský
vítěz třídy MX1).
V prvním závodě ve třídě MX2 bral Patrik Liška sice
holeshot a prémii 1000 Kč za
nejlepší start ve své třídě, ale
už v prvním kole ho předjel
Adam Dušek, u kterého můžeme během letošního roku
vidět obrovský progres a jinak
tomu nebylo ani v tomto závodě. Adam Dušek před sebe
během závodu už nikoho nepustil a v této rozjížďce neohroženě zvítězil. Patrik Liška
si udržel druhou pozici před
Janem Wágenknechtem, který
stupně vítězů po první rozjížďce uzavíral. Čtvrtý skončil na
stopětadvacítce dravě jedoucí
Petr Rathouský a pátý dojel
Miroslav Jiránek. Ve druhém
závodě MX2 nejlépe odstartoval Jiří Hubálovský, který bral
1000 Kč a holeshot. Adam DUŠEK neměl zrovna dobrý start,
ale během prvního kola se
rychle dostal na druhou příčku. Než však stihl zaútočit na
prvenství i ve druhé rozjížďce, praskl mu řetěz a ze závodu musel bohužel odstoupit.
Toho využil Patrik Liška, který
se po nevydařeném startu postupně z hloubi pole posouval
a v sedmém kole se objevil
za druhým Rathouským, aby
se v kole následujícím dostal
před něj na druhou pozici. Stále vedl Jiří Hubálovský, ale ve
dvanáctém kole podlehl tlaku
Patrika Lišky, který po skvělém výkonu a stíhací jízdě zaslouženě vyhrál, a tím si zajistil celkové vítězství ve své třídě
MX2. Za ním skončil skvěle jedoucí Rathouský, který ze své
motorky vymáčkl maximum
a tři kola před koncem rozjížďky po krásném boji zdolal
Jirku Hubálovského, kterému
evidentně v závěru docházely
síly. Hubálovský zaslouženě
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uhájil třetí příčku. Miroslav
Jiránek skončil ve druhé jízdě
čtvrtý a Adam Máj pátý. Třídu
MX2 vyhrál celkově Patrik LIŠKA, který si z Rudnické rokle
odvezl krásný putovní pohár
a prémii 8000 Kč za celkové
vítězství a holeshot v první
jízdě, druhý skončil Petr Rathouský (prémie 5000 Kč).
I přes technické problémy ve
druhé jízdě skončil Adam Dušek (prémie 3000 Kč) celkově
třetí. Jiří Hubálovský (prémie
+ holeshot 3000 Kč) skončil
čtvrtý a Miroslav Jiránek pátý
(prémie 1500 Kč).
První jízdu hlavní třídy MX1
odstartoval nejlépe Martin Krč
a právem získal prémii 1000
Kč za holeshot. Martin Krč,
kterému se dařilo již v kvalifikaci, nakonec zvítězil stylem
start-cíl. Překvapením závodu
byl druhý po startu a nakonec
i v první rozjížďce Petr Michalec, který odolal tlaku třetího
Václava Kováře. Bylo znát, že
Petr Michalec jako Východočech trať dobře zná a má ji
najetou, protože Václav Kovář,
v současné době lepší český
jezdec, Michalce v Rudníku
neudolal. Nepopulární čtvrté
místo bral Jaromír Romančík,
který se už ve druhém kole dostal přes Petra Bartoše, ale dál
se už neposunul. Petr Bartoš
jako loňský obhájce uzavřel
nejlepší pětici. Ve druhé jízdě
se čekal boj mezi Martinem Krčem a Václavem Kovářem, který se určitě chtěl ještě poprat
o prvenství v rozjížďce i celém
závodě a nechtěl si nechat ujít
prémii 10 000 Kč za celkové vítězství. Martin Krč však trefil
den s velkým „D“ a v Rudnické
rokli nenašel letos přemožitele. I ve druhé rozjížďce bral za
nejlepší start holeshot a opět
jako v první jízdě zvítězil stylem start-cíl. O další pozice
se však bojovalo. Od prvního
kola se na druhé pozici usadil
Jaromír Romančík, kterého

atakoval Václav Kovář a hned
za ním se držel Petr Michalec. Toto pořadí vydrželo do
čtvrtého kola, protože k překvapení všech přítomných se
výborně jedoucí Petr Michalec
dostal před Václava Kováře,
kterému evidentně rudnická
trať nesedla. Petr Michalec byl
opravdu při chuti a svižnou,
takřka bezchybnou jízdou se
dostal za druhého Járu Roamnčíka, který ve dvanáctém
kole neodolal tlaku Michalce
a pustil ho na druhou pozici.
Třetí skončil Jaromír Romančík, čtvrtý Václav Kovář a pátý
dojel stejně jako v první jízdě
motokrosový matador Petr
Bartoš. Celkově tak vyhrál bezchybný Martin KRČ, který si
z Rudnické rokle odvezl tučnou prémii 12 000 Kč za celkové vítězství a dva holeshoty.
Druhé místo bral zaslouženě
Petr Michalec (prémie 7.000,Kč). Třetí místo bral Jaromír
Romančík (prémie 5000 Kč).
Součet bodů stačil Vašku Kovářovi (prémie 3000 Kč) na
nepopulární čtvrté místo a na
pětce skončil Petr Bartoš (prémie 2000 Kč).
Jezdci SMX Racing teamu
Rudník v nedělním závodě závodili v hobby třídách, veteránech a dětské kategorií 65 ccm.
Ve třídě Hobby MX2 skončil
na 2. místě Tomáš Nývlt a na

3. pozici skončil na domácí
půdě Pavel Šmahel. Ve třídě
Hobby Open překvapil pátým
místem Jakub Strnad. Ve třídě
Veterán B skončil druhý Pavel
Hájek a třetí Pavel Kněžourek.
Mezi nejmladšími závodníky
v kubatuře 65 ccm se neztratil
Dominik Dytrt, který skončil
na 3. příčce.
Jezdcům SMX Racing teamu Rudník děkuji za skvělou
reprezentaci rudnického týmu
a přeji hodně úspěchu v příští
sezoně.
Oba dny bylo velké teplo, a proto se dostali do akce
místní hasiči z Arnultovic, které podpořili hasiči z Hostinného, a jak je zvykem, všichni
odvedli skvělou práci, protože
se podařilo stav tratě udržet
ve skvělé kondici po celý víkend. DĚKUJEME! Poděkování
a uznání patří všem členům
pořadatelského týmu a děvčatům u občerstvení.
Také děkujeme všem divákům, kteří si do Rudnické
rokle našli cestu, sponzorům,
bez kterých by se tyto závody
nekonaly, a obci Rudník za
podporu.
Doufám, že se vše v dobré
obrátí a že se sport i všední život dostanou do starých kolejí.
Pavel Šmahel,
SMX Racing team Rudník
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Sabina Stránská, Nikola Pacíková.
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Božena Gažiková, Petr Holík, Josef Hank, Květuše
Petříková, Rainer Bönsch, Zdeňka Adámková, Alžběta Mikešová,
Adéla Sogelová, Vlastimil Kobrle, Milan Pažout.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI: Nikola Štefanová a Pavel Kounek 14. 8.
2020, Kateřina Salavová a Jakub Tomášek 10. 10. 2020, Klára
Kohoutková a Svatopluk Sejkora 17. 10. 2020
Šťastným novomanželům srdečně blahopřejeme.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová

Kateřina Salavová
a Jakub Tomášek

Nikola Štefanová
a Pavel Kounek

S krásnou vzpomínkou na usměvavou, milou a vždy ochotnou
NAŠI Janu Levínskou...
kulturní komise Rudník
BĚŽECKÉ TRASY
I pro letošní rok jsme připraveni na protahování běžeckých
stop v okolí Rudníku a počítáme s napojením běžeckých
stop i směrem na Hostinné a u Hoffmanovy boudy pak i na
Krkonošskou magistrálu. Má to ale jednu zásadní podmínku,
Krakonoš nám musí trošku nasněžit. Informace o údržbě
a stavu běžeckých stop bude vždy aktuální na sociálních sítích
pod hashtagem @rudnikobec a www.rudnik.cz. Těším se, až se
budeme potkávat ve stopě. Skol!
Jirka Stuchlík
Klára Kohoutková a Svatopluk Sejkora

Kalendář společenských, zábavných a sportovních akcí 2021
17. 1.

Motoskijöring

SMX Racing team Rudník

motocyklový závod na sněhu

23. 1.

Hasičský ples

SDH Arnultovice

kulturní dům Arnultovice

13. 2.

Karneval

SDH Arnultovice

kulturní dům Arnultovice

13. 2.

Myslivecký ples

MS Janovice Rudník

sál obecního úřadu

15.–21. 2.

Přívesnický tábor

Divilidi

klubovna Petřiny

20. 2.

Masopust

obec Rudník

tradiční průvod masek od ZŠ k OÚ

27. 3.

Josefská zábava

obec Rudník

taneční zábava pro všechny generace

březen

Poslední mazání

TJ-SKI Rudník

lyžařský běh nebo turistický pochod

3. 4.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise

SDH Arnultovice

turnaj pro neregistrované v kulturním domě Arnultovice

3. 4.

Velikonoční turnaj ve stolním fotbálku

Divilidi

klubovna Petřiny

17. 4.

Sejme sémě + akce modernizace

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

30. 4.

Pálení čarodějnic

obec Rudník

průvod čarodějů a čarodějnic

30. 4.

Pálení čarodějnic

SDH Arnultovice

posezení u ohně

30. 4.

Pálení čarodějnic

SDH Javorník

louka u silnice

30. 4.

Pálení čarodějnic

TJ Rudník

fotbalové hřiště

30. 4.

Čarodějnický sabat

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

1. 5.

Oslavy Svátku práce

SDH Arnultovice

přehlídka alegorických vozů od Bělidla k restauraci U Soudku,
sraz v 8.00 h na Bělidle

22. 5.

Rudňák fest

Divilidi

hřiště za kostelem u pivovaru

29. 5.

Arnultovický pohár

SDH Arnultovice

hasičská soutěž za obecním úřadem

květen

Favorit sraz

TJ-SKI Rudník

cyklistická vyjížďka z Rudníku, v případě špatného počasí
náhradní termín 28. 5.
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