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RADNICE

Slovo starosty
Přátelé a kamarádi, vážení občané, žijeme ve složité době. Prožíváme období,
které s sebou přináší především nejistotu.
Nejistotu pro velice početnou skupinu lidí
závislých na různých protiepidemických
opatřeních, která přímo ovlivňují možnost provozovat jejich
činnost, a tím i možnost živit se bez pomoci státu. Co je ale
mnohem horší, tato doba s sebou krom zmiňovaného přináší
i škody na zdraví a čím dál častěji na životech. Samozřejmě
že se vir nevyhýbá ani naší obci. Bohužel i u nás v Rudníku
si vyžádal své oběti na životě a zvýšeném počtu nakažených.
Představitelé obce rozhodně nákazu neberou na lehkou váhu
a dělají vše pro to, aby zamezili jejímu šíření. V první řadě jsme
upravili provozní dobu obecního úřadu tak, aby k fyzickému
kontaktu mezi občany docházelo v co nejmenší míře. Dále
jsme tak jako na jaře loňského roku za pomoci našich hasičů
z Arnultovic rozváželi ochranné hygienické pomůcky. Nejprve
hasiči rozdali čtyři chirurgické roušky na jednoho trvale žijícího obyvatele Rudníku a v další vlně potom dva respirátory
FFP2 a čtyři chirurgické roušky seniorům ve věku 65 let a starším. Dále jsme ve spolupráci s Oblastní nemocnicí v Trutnově,
respektive se Střední zdravotnickou školou v Trutnově zorganizovali dobrovolné antigenní testování na sále obecního
úřadu. Prvního testování se 17. února zúčastnilo 96 občanů,
z nichž bylo 8 s pozitivním nálezem, a na následném testování
4. března se dobrovolně nechalo otestovat 77 občanů a pouze
jeden byl s pozitivním nálezem, což je celkem dobrá zpráva, že
v současné chvíli, alespoň teď na začátku března, je pandemie
v okrese Trutnov na mírném poklesu. Ovšem situace v nemocnicích v kraji není úplně optimistická a dle informací Královéhradeckého kraje, který nemocnice zřizuje, tento stav stále
trvá a nemocnice po menším zlepšení v kraji začínají přijímat
pacienty i z jiných koutů naší republiky. Neakutní péče je stále
zastavena a zákroky, které snesou odkladu, neprovádějí.
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem za to, že v rámci
možností dodržujete nařízení vlády ČR o protiepidemických
opatřeních. Ať se nám zdají vydaná nařízení jakkoliv nesrozumitelná, nelogická, pro někoho i zbytečná, je třeba je dodržovat. Je na každém z nás, jak brzy se z pandemie dostaneme.
Je to dlouhé, já to plně chápu. Já sám bych se s vámi už rád
potkával na všech možných kulturních nebo sportovních akcích. Bohužel to teď nejde a mrzí mě to úplně stejně jako vás.
Doufejme, že už brzy budeme moci chodit po světě svobodně
jako před pandemií.
Jelikož koronavirus ještě úplně nezastavil život na obecním
úřadě, během začátku roku jsme pracovali na podání žádosti
o dotaci na realizaci chodníku od pošty pod školu, na realizaci
nového sběrného dvora, pokračujeme v realizaci přípojek na
obecní kanalizaci, začalo se s revitalizací „pivovarských“ rybníků (zatím se vyřezávají náletové dřeviny), poté vznikne studie
na obnovu, shromažďujeme žádosti o změnu územního plánu obce a hledáme možnosti nabídky stavebních parcel pro
trvalé bydlení apod. V investicích chceme zatím pokračovat
dle schváleného rozpočtu na letošní rok. Co udělá s celkovými
příjmy obce celosvětová pandemie, uvidíme nejdříve po ukončeném čtvrtletí a dle toho se případně zařídíme, ale zatím to
vidíme optimisticky.
Na závěr mi dovolte poděkovat. Moje obrovské poděkování
patří všem zdravotníkům, kteří na všech frontách bojují za
zdraví a životy našich občanů. Ať už jsou to lidé v nemocnicích, nebo zdravotníci, kteří přijeli k nám do Rudníku testovat
občany. Poděkování patří naší paní doktorce Svobodové, jejím
kolegyním sestrám, které většinou na hraně svých sil provádějí plný servis našim občanům. Moc děkuji našim hasičům,
bez kterých bychom si nevěděli rady. Dále musím poděkovat
učitelům a zaměstnancům naší školy, kteří se i v této nelehké
době snaží něco naše děti naučit. Před vámi všemi smekám
a jsem rád, že vás tu máme. Nám ostatním přeji příjemné prožití jara a snad už brzy normální svět.

Kanalizace Rudník
V loňském roce, po kolaudaci I. a II. etapy nově
vybudované splaškové
kanalizace, se podařilo 80 %
nemovitostí vybudováním
soukromých kanalizačních
přípojek připojit, a odvést
tak odpadní vody na ČOV
v Hostinném.
V letošním roce již přibývají
další připojované nemovitosti,
např. větší zdroj odpadních vod
– MZ Liberec.
V Terezíně nebylo možno
v minulém roce na novou kanalizaci připojit panelák č. p.
435–437. Byl vypracován projekt na prodloužení kanalizační stoky nad panelák, pro
připojení jednotlivých vchodů
objektu a výhledově také možnost odkanalizování možné zástavby rodinnými domky kolem
paneláku. Jakmile bude vydáno
stavební povolení, proběhne
výběrové řízení na zhotovitele.

Po připojení paneláku na novou
kanalizaci dojde ke zrušení centrálního septiku v Terezíně. Od
toho okamžiku musí být zbývající objekty využívající starou
kanalizaci přepojeny na novou
kanalizaci. Stará bude nadále
sloužit pouze jako dešťová.
Kanalizace odvádí vodu do
Hostinného gravitačně. Na místech, kde kanalizace překonává
vodoteč Čistá, musí být splaškové vody přečerpávány. Čerpací
stanice jsou osazeny výkonnými čerpadly, přesto mnohdy
nezvládnou věci, které do kanalizace nepatří. Dochází tak
k vyššímu opotřebení čerpadel
a v horším případě i k jejich
ucpání a poruše. Provozovatel
prosí všechny obyvatele, aby do
kanalizace nevhazovali dětské
pleny, vložky, vlhčené ubrousky,
hadry apod.
Děkujeme za pochopení.
František Čejka

Revitalizace
sběrného dvora
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.
Zpracovatel projektové dokumentace MK PROFI Hradec Králové s.r.o. se sídlem Brněnská
700/25, Nový Hradec Králové,
500 06 Hradec Králové.
Realizace stavebních prací
spočívající v kompletní revitalizaci stávajícího provozu střediska tříděného odpadu, při které
dojde k rozšíření stávajícího
prostoru z důvodu navýšení
kapacit sběrného dvora a jeho

efektivního využívání. Stavební
práce budou zahájeny v květnu
2021. Předpokládaný termín
realizace je do konce listopadu
2021. V období realizace bude
provoz sběrného dvora omezen.
Podrobné informace budou zveřejněny po výběru dodavatele
stavby na stránkách obce Rudník a prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas.
Martina Jirásková

Aleš Maloch, starosta
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Schválený rozpočet na rok 2021
VÝDAJE

Činnost místní správy

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

450 000

Pěstební činnost

3 200 000

Cestovní ruch

55 000

Silnice

3 650 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

11 400 000

Provoz veřejné silniční dopravy

35 000

13 406 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované

30 000
200 000

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem

350 000
69 502 010

PŘÍJMY

Pitná voda

2 230 000

Daně, poplatky, splátky, transfery

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2 615 000

Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.

Základní školy

4 040 000

Pěstební činnost

4 000 000
1 741 000

42 086 685,81
665 000

Činnosti knihovnické

32 000

Odvádění a čištění odpadních vod

Ostatní záležitosti kultury

15 000

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

80 000

Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

150 000

Bytové hospodářství

3 900 000

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

212 000

Nebytové hospodářství

2 286 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

960 000

Pohřebnictví

Ostatní tělovýchovná činnost

396 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

Využití volného času dětí a mládeže

300 000

Činnost místní správy

Ostatní zdravotnická péče

300 000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Bytové hospodářství

3 045 000

Využití volného času dětí a mládeže

Nebytové hospodářství

2 605 000

Požární ochrana – dobrovolná část

1 000
250 000
50 000

Veřejné osvětlení

740 000

Převody vlastním fondům v rozpočtu uzemní úrovně

Pohřebnictví

110 000

Příjmy celkem

Územní plánování

200 000

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

170 000

Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje

335 000

Sběr a svoz komunálních odpadů

12 805 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 390 000

Ostatní sociální péče

760 660,00

Ochrana obyvatelstva

690 000

Krizová opatření

220 000

Čin. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr.
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí

878 350
1 527 000

2 000

350 000
61 911 685,31

FINANCOVÁNÍ
Financování celkem
Splátka úvěru – kanalizace

7 590 324,69
2 064 000,00
9 654 324 69

REKAPITULACE
PŘÍJMY CELKEM

61 911 685,31

VÝDAJE CELKEM

69 502 010,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

7 590 324,69

Vyplácení některých dávek se obejde bez „papírování“
Výrazné zjednodušení
administrativy, to přinese takzvané překlopení
dávek do dalšího čtvrtletí,
které navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí
a které schválila i Poslanecká sněmovna.
„Týká se to rodin a seniorů
s nárokem na přídavek na dítě,
příspěvek na bydlení nebo
zvýšený příspěvek na péči. Ti
všichni nebudou muset pro vyplácení dávek ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy
a náklady na bydlení za první
tři měsíce letošního roku. Automaticky se bude vycházet
z podkladů, které jsou k dispozici z předchozího období,“
vysvětluje ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
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Návrh ministerstva práce a sociálních věcí směřuje
k tomu, aby se jednak co nejvíce omezil kontakt mezi příjemci dávek a úředníky, ale
také se maximálně zjednodušila a urychlila administrativa.
„Spousta rodin je na těchto dávkách existenčně závislá a my
nemůžeme tyto lidi nechat
bez pomoci. Je nezbytné, aby
byla nadále zajištěna plynulá
výplata dávek způsobem, jaký
se osvědčil i během loňského
roku,“ řekla ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová
(ČSSD). „Omezení papírování je
v době vrcholící epidemie a probíhajícího lockdownu naprosto
logickým krokem,“ dodala.
Překlopení dávek v praxi
znamená, že všichni, kteří je
pobírali v 1. čtvrtletí, nebudou
muset pro 2. čtvrtletí dokládat

příjmy a u příspěvku na bydlení ani náklady na bydlení.
Pro stanovení výše dávky se
bude vycházet z údajů o příjmech a nákladech, které byly
doloženy pro dávky za předchozí čtvrtletí. Návrh teď musí
schválit Senát a poté podepsat
prezident republiky.
I nadále platí možnost komunikace s Úřadem práce
ČR online v případě žádostí
o další dávky a podpory či
zprostředkování zaměstnání
a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Žádosti
lze zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo
odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na
příslušné kontaktní pracoviště
ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Ná-

vod, jak postupovat v případě
elektronické komunikace, je
k dispozici na: www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace.
Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není
nutné, aby měli zaručený
elektronický podpis. Přílohou
takového e-mailu může být
sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/
fotografie žádosti o dávku
s podpisem). Pokud člověk
touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba
do žádosti uvést také telefonní
a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě
nutnosti, mohou kontaktovat
a předejít případným nesrovnalostem.
Tiskové oddělení MPSV
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SALON

Žádost o udělení standardizace schválena
Rádi bychom vás touto
cestou informovali o skutečnosti, že Místní akční
skupině Krkonoše byla ke
dni 15. 2. 2021 schválena žádost o kontrolu dodržování
standardů MAS pro programové období 2021–2027.
Cílem kontroly dodržování
standardů MAS je především
ověření, zda MAS dodržuje
stanovené podmínky, a rovněž zajištění právní kontinuity
MAS jako nositele SCLLD (ko-

munitně vedeného místního
rozvoje) pro příslušné území.
Důraz je kladen zejména na
to, aby MAS byla otevřeným
místním partnerstvím, a aby
všechny činnosti MAS vykonávané vůči řídicím orgánům,
platební agentuře, žadatelům
i široké veřejnosti v území působnosti MAS byly maximálně
transparentní a nediskriminační. Standardy musí MAS
dodržovat po celou dobu realizace SCLLD, resp. po období
čerpání podpory administra-

tivních kapacit MAS z evropských fondů.
V průběhu měsíců března
a dubna 2021 probíhá šetření na úrovni členských obcí,
abychom zjistili aktuální situaci v obcích a mohli tak cíleně nastavit potřeby v našem
regionu na další programové
období.
Podobně budeme postupovat i na úrovni občanského,
podnikatelského, zemědělského sektoru a sektoru neziskového. Na našich webových

stránkách www.maskrkonose.
cz máte možnost vyplnit anonymní dotazníky, které nám
budou podkladem pro zpracování Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje na
období 2023–2027. Budeme
velmi rádi, pokud se tohoto
anketního sběru zúčastníte.
Kateřina Fejglová

Projekt Zaměstnanost Rudník v plném proudu
V minulém čísle jste se dozvěděli o tom, že Rudníku
byl podpořen projekt do
výzvy Místní akční skupiny
Krkonoše v operačním
programu Zaměstnanost.
V tuto dobu je tento projekt
v plném proudu. Umožnil vytvoření dvou pracovních míst

na 0,5 úvazku v trvání do konce
roku 2022. Pracovníci působí
v oblasti péče a údržby majetku obce Rudník a byli vybráni
na základě spolupráce s poradkyní pro zaměstnání Lenkou
Kordovou. Nakonec se je povedlo vytipovat z řad rudnických občanů, což má přidanou
hodnotu v tom, že se u nich

předpokládá znalost prostředí a loajalita k zaměstnavateli.
Projektem jsou hrazeny mzdové náklady na zaměstnance
s 5% spolufinancováním obce
a následné vzdělávací aktivity
(školení BOZP apod.).
Už jste si jich všimli? Pomáhají stávajícím technickým pracovníkům ve sběrném dvoře, při

údržbě komunikací, prořezávají
a pálí dřevo, hrabou listí, čistí
odtokové svodnice a veřejná
prostranství, prostě vše, co je potřeba, a to v jakémkoliv počasí.
Kateřina Fejglová

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka
byla jiná – jako celý konec
roku 2020.
Kvůli vládním nařízením
zůstali koledníci doma a celá
Tříkrálová sbírka se přesunula
do světa online. I přesto jsme
v obci zřídili tři kasičky, kam se
mohlo přispívat. Vybraná částka v kasičkách byla 5 035 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Možnost příspěvku je i prostřednictvím dárcovské SMS
(DMS) – zašlete dárcovskou
SMS ve tvaru: DMS KOLEDA
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na číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK
KOLEDA na číslo 87 777 vám
každý měsíc bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje
ATS Praha.
Letos je možné přispět do
sbírky i přes formulář na stránce www.trikralovasbirka.cz.
Jana Stuchlíková
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Další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

Zapomenutý nález z Arnultovic
K zajímavému archeologickému nálezu došlo
v létě 1934 v Arnultovicích. Píšou o něm Albert a Robert Hankeovi
v Ročence Krkonošského
spolku (1935). Ačkoli se
z dnešního pohledu jedná
o významný nález, k jeho
revizi již nemůže dojít,
neboť lokalita je nejspíše
zničena a samotné nálezy
se nacházejí neznámo kde.
V lesíku na konci jednoho
z postranních údolí při pravém břehu potoka Čistá, které
směřuje k Hrnčířskému vrchu
(Hliňáku) v Hostinném, se
nacházel propadlý vchod do
„jeskyně“. Věděli o něm jenom
místní a tradovalo se, že je to
vstup do podzemní chodby vedoucí do Hostinného nebo do
Prosečného, jiná pověst hovořila o obydlí loupežníků.
Když získal pozemek nový
majitel Meiβner, začal tady s lámáním stavebního kamene
(pískovce). Přitom došlo k prolámání se svrchu do útrob oné
podzemní prostory a k objevu
plastiky mužské postavy (34×24
cm) vytesané ve skále, jejíž provedení vykazovalo velmi archaic-

ké znaky. To vedlo členy výboru
muzea v Hostinném k provedení archeologického výzkumu.
Nejprve odstranili sutiny
a zpevnili vstup. Poté postupně odebrali dvě vrstvy suti
(horní zvětralou a spodní kašovitou) a dostali se ke dnu
prostory, které pokrývala
15–20 cm silná vrstva hlíny.
Po jejím odstranění narazili na
původní hladce vytesané dno,
v němž byly vyhloubeny rýhy
(na odvádění vody?). Zároveň
byly obnaženy obě postranní
stěny. Na západní straně bylo
patrné lepší opracování stěn
než na východní, v jejíž horní
části bylo rozeznatelné původní nasedání stropu.
Výšku prostory bylo možné
odhadnout na výšku mužské
postavy. Její chodbovitý průběh
byl nepravidelný, ve dvou místech rozšířený. V místě prvního
rozšíření byl ve stěně náznak
výklenku (niky) a na dně se nacházel kus spadlé klenby stropu. Po jeho odstranění se v hliněné vrstvě, která pokrývala
dno, objevily zbytky borového
dřeva (8–10 cm silné a skoro 1
m dlouhé) a menší kameny vykazující – dle autorů výzkumu
– opracování lidskou rukou.

V blízkosti vchodu byly
nalezeny velmi malé kousky
neglazovaných střepů ze žlutohnědé hlíny, které nebylo
možné pro jejich zlomkovitost datovat. Všechny ležely
ve žlutohnědé vrstvě u vchodu
do jeskyně. Na základě jejich
polohy nevyloučili autoři možnou existenci ohniště.
Ačkoli je z článku patrná snaha o interpretaci lokality jako
sídelní s prehistorickými nálezy (které do té doby v samém
podhůří Krkonoš nebyly učiněny), jednalo se nejspíše o důlní
dílo (nejvýše středověkého stáří). Napovídá tomu nejen opracování dna a stěn prostory, ale
i nálezy dřeva. Také domnělé
kamenné nástroje (zveřejněné
na fotografiích v článku) evokují spíše strusku vzniklou tepelným zpracováním horniny.
Autoři bohužel neuvádějí
přesnou lokalizaci nálezu, ale je
pravděpodobné, že podzemní
prostory byly zcela zničeny těžbou kamene. Co se samotných
nálezů týče, jejich osud je neznámý. Na nejpravděpodobnějším místě, totiž ve sbírce hostinského muzea, se nenacházejí
(za sdělení děkuji vedoucímu
muzea Tomáši Andělovi). Mu-

zeum Podkrkonoší v Trutnově,
které převzalo na čas hostinské sbírky, ale vlastní odlitek
oné plastiky mužské postavy
(za sdělení děkuji historikovi
muzea Ondřeji Vašatovi). Ten
si jistě zaslouží další pozornost
badatelů. Naposledy se plastice
věnoval v roce 1936 Josef Kern,
který ji dával do souvislosti
s tympanonem v hostinském
kostele, tzv. pohanským kamenem. Ale to už je zase jiný příběh…
Olga Hájková

Chování v lese
Pomalu nám končí zima
a s jejím odchodem se začínají probouzet zvířátka.
A náš Myslivecký spolek
Janovice-Rudník by vás
chtěl o pár věcí požádat
a připomenout pár zásadních informací o zvěři.
Návštěvníci lesa by se měli
chovat tak jako hosté na návštěvě, aby například nevyplašili mláďata volně žijící zvěře,
na které by lidé neměli v žádném případě sahat.
I pouhým pohlazením mu
mohou způsobit smrt, jeho
matka ho po jejich doteku už
nebude chtít.
Mládě v lese není nikdy samo!
Pokud však na nějaké člověk narazí (ať už je to srnče,
zajíček...) měl by si ho zdálky
prohlédnout a nevystavovat
ho zbytečnému stresu.
Jiné je to u mláďat prasete divokého (selat). Pokud se
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vám je podaří spatřit, neváhejte, stále sledujte své okolí,
protože někde poblíž bude
jistě jejich maminka (bachyně) a ustupte do bezpečného
prostoru. Bachyně dokáže svá
mláďata urputně bránit.
Pokud navštěvujete les, ale
i okolní krajinu, měli byste se
v jarních měsících (březen až
červen) vyvarovat procházení
mlazinami a plochami zarostlými hustou vegetací. Tato
místa si často vybírají bachyně
jako místa porodu (myslivecky metání) selat. Bachyně si
v takovémto krytu postaví ze
staré trávy, mechu a drobných
větví záleh (pelech), kde o selata pečuje, kojí je a ochraňuje
zhruba 14 dní, než selata dostatečně zesílí a začnou matku
následovat. Samozřejmě k napadení člověka dochází jen
v některých případech, ale ani
fingovaný útok a zastrašování
naježené bachyně není pro návštěvníka krajiny nic příjemného. Pokud by nalezl selata

pes, útok bachyně by byl zcela
jistý. Psa bere jako predátora
a neváhá zaútočit. Takový útok
může skončit buď zraněním,
nebo i smrtí psa. Proto vám
doporučujeme a žádáme vás,
abyste své čtyřnohé kamarády
měli v lese na vodítku.
Možná si řeknete, že zrovna váš pes nic špatného v lese
na volno nedělá, opak je však
pravdou. Pes běhá různě po
lese, očichává a značkuje (nedej bože honí zvěř nebo zabije
mláďata, která nejsou schop-

na utéct). Zvěř, která pak do
lesa přijde, cítí jeho pach a je
ve stresu. Vás pejsek má svůj
domov u vás a vy se ho snažíte
ochraňovat a pečovat o něj. To
samé děláme my myslivci s lesní zvěří. Staráme se o ni celý
rok a snažíme se ji chránit.
Žádáme vás tedy o respektování lesní zvěře. Buďte ohleduplní!
Za Myslivecký spolek
Janovice-Rudník
Karolína Suchánková
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Sčítání lidu
Letos na jaře probíhá
celostátní sčítání lidu,
domů a bytů, a to po sto
letech od prvního československého sčítání,
které proběhlo 15. února
1921. Ideální příležitost
k ohlédnutí se za demografickým a správním
vývojem naší obce.
Od roku 1921 do současnosti se uskutečnilo celkem devět sčítání. My začneme naše
ohlédnutí ještě dále – v roce
1900 za časů Rakouska-Uherska. Ves Hermannseifen / Heřmanovy Sejfy, stejně jako tehdy
ještě samostatné obce Arnsdorf/Arnultovice, Polkendorf/
Bolkov, Mohren/Javorník spadaly pod soudní okres Arnau/
Hostinné, který byl součástí
politického okresu Hohenelbe/
Vrchlabí. Tato správní příslušnost přetrvala až do zrušení
soudních okresů v roce 1949.
Nejsevernější obcí hostinského
okresu byl Bolkov, nejjižnější
Horní a Dolní Brusnice.
K roku 1900 měly Heřmanovy Sejfy s osadami Johannesgunst/Janovice, Leopold/Leopoldov a Theresienthal/Terezín
402 domů a 2506 obyvatel, Arnultovice (Hostivín) 85 domů
a 651 obyvatel, Bolkov se samotami Fichtenbach (dnes Čistecký Bolkov) a Goldene Aussicht
(dnes Zlatá vyhlídka) 67 domů
a 344 obyvatel a Javorník se
samotami Helfendorf (dnes
Hladíkova Výšina) a Ladighöhe
(dnes Janská bouda) 156 domů
a 866 obyvatel.
Posuňme se do roku 1921,
kdy proběhlo výše zmíněné
první československé sčítání
lidu. Počet domů a obyvatel
včetně národnostní příslušnosOkres, obec, část obce (díl),
historická osada / lokalita
Rudník

ti ukazuje tabulka 1. Vyplývá
z ní, že drtivá většina obyvatel
se hlásila k německé národnosti. Podobná situace panovala ve
všech 17 obcích hostinského
okresu. Je tedy logické, že po
zabrání Sudet Hitlerem v roce
1938 se celý okres stal součástí
Říšské župy Sudety (Reichsgau
Sudetenland) a v ní Ústeckého
vládního okrsku a tzv. landrátu
Vrchlabí.
Po skončení 2. světové války
a nuceném vysídlení německého obyvatelstva dosídlili naše
obce Češi z okolí, z vnitrozemí
Čech, ale i lidé ze vzdálených
částí republiky, např. ze Slovenska. Navázat na předchozí
osídlení, co se počtu obyvatel
týče, se nepodařilo, a to zejména v odlehlejších částech
dnešního Rudníku. Na ten
byly Heřmanovy Sejfy přejmenovány v rámci tvorby nového
poválečného názvosloví v roce
1952. V roce 1953 se stal součástí Rudníku Bolkov (dnes je
pouze katastrálním územím),
roku 1960 Arnultovice a roku
1981 Javorník. V roce 1960 se
Rudník stal součástí okresu
Trutnov a Východočeského
kraje.
Představu o demografickém
vývoji Rudníku ve 2. polovině
20. století dávají data zveřejněná v Historickém lexikonu
obcí, který je přístupný online
na stránkách Českého statistického úřadu (tabulka 2).
Podrobnější srovnání s předválečným stavem (1921) poskytuje až sčítání lidu z roku
1991 (viz tabulka 1). Z tabulky
je zřejmá jednak národnostní
proměna obce a jednak pokles
obyvatel o více než jednu třetinu.
Olga Hájková

Dnešní Rudník na výřezu z mapy politického okresu Vrchlabí
z roku 1938.

Zajímavé je, že předmětem sčítání roku 1900 byla
též plocha a způsob využití půdy a počet domácích
užitkových zvířat. V Javorníku bylo evidováno 49
koní, 699 ks hovězího dobytka a 131 ks vepřového
dobytka, v Bolkově 24 koní, 226 ks hovězího dobytka
a 43 vepřů, v Sejfech 114 koní, 1243 ks hovězího
dobytka, 1 ovce a 97 vepřů a v Arnultovicích 30 koní,
393 ks hovězího dobytka a 10 vepřů.

POČET OBYVATEL
1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

3 820

4 159

2 904

2 868

2 714

2 438

2 164

2 187

2 141

1.

Arnultovice

529

539

425

425

387

366

319

302

322

2.

Javorník

785

731

347

329

276

177

121

121

135

3.

Rudník

2 506

2 889

2 132

2 114

2 051

1 895

1 724

1 764

1 684

Bolkov

234

267

109

22

11

–

–

5

3

Janovice

149

145

94

71

54

41

37

31

36

Leopold

236

255

143

245

151

138

127

115

113

Rudník

1 724

2 062

1 565

1 776

1 835

1 716

1 560

1 613

1 532

Terezín

163

160

221

–

–

–

–

–

–

Tabulka 2
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Arnultovice (Hostivín) /Arnsdorf

74

529

506

18

1

4

Bolkov / Polkendorf

63

234

234

0

0

0

785

747

29

0

392

2272

2109

109

Johannesgunst/Janovice

32

149

143

Leopold / Leopoldov

35

236

297

národnost

národnost

žid.

národnost

čes.

počet obyvatel
trvale bydlících

něm.

domy

celkem

cizozemci

národnost

osada, část osady, samota

národnost

obec

národnost

1991
počet obyvatel

1921

domy

Sčítání

celkem

něm.

čes.

jiné

107

319

5

305

9

9

141

121

0

111

10

3

51

542

1724

19

1567

138

5

0

1

212

16

0

8

1724

1616

68

3

37

28

163

138

20

0

5

674

3820

3596

156

4

64

790

2164

24

1983

157

Polkendorf / Bolkov

60

Fichtenbach / Čistecký Bolkov

2

Goldene Aussicht / Zlatá Vyhlídka

1
145

Mohren/Javorník
Helfendorf /Hladíkova Výšina
Mohren/Javorník

6
138

Ladighöhe / Janská bouda
Rudník / Hermannseifen/Heřmanovy Sejfy

Heřmanovy Sejfy / Rudník

1

Theresienthal /Terezín
Celkem

Tabulka 1

Na mapách stabilního katastru
z poloviny 19. století se objevují
názvy obcí, které bychom si
s těmi současnými jen těžko
ztotožnili – např. Bolkov je uváděn
jako Polčice, Arnultovice jako
Anoštovice, Rudník jako Mydlice.

Okres, obec, část obce (díl),
historická osada / lokalita
Rudník

Sčítání 2021
Jako všechno v dnešní době ovlivní koronavirová krize i sčítání lidu. To začne 27.
března a v online podobě bude probíhat až
do 9. dubna. V této době má každý možnost vyplnit formulář na stránkách Scitani.
cz. Samozřejmě je možné vyplnit formulář
za celou rodinu, tudíž by bylo vhodné, kdyby mladší ročníky splnily tuto povinnost například i za své prarodiče. Nicméně pokud se v uvedeném termínu nestihnete sečíst, od 17. dubna do 11. května budou dotyčné nesečtené osoby navštěvovat sčítací komisaři s listinnými
formuláři. Je zaručeno, že vše proběhne za přísných hygienických opatření.
-pav-

POČET DOMŮ
1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

674

740

699

505

489

471

575

514

557

1.

Arnultovice

74

80

93

–

80

88

93

89

96

2.

Javorník

145

148

139

80

72

58

81

45

56

3.

Rudník

455

512

467

425

337

325

401

380

405

Bolkov

63

67

38

–

3

–

–

4

3

Janovice

32

34

28

–

16

15

18

13

15

Leopold

35

36

36

–

25

22

27

37

35

Rudník

297

346

332

425

293

288

356

326

352

Terezín

28

29

33

–

–

–

–

–

–
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Přijímací řízení
na školní rok 2021–2022
Jak budou vypadat letošní
přijímací zkoušky na
střední školy? To je asi
nejčastější otázka, která
se honí hlavou žákům
současné deváté třídy.
Odpověď zní: budou vypadat určitě jinak než ostatní
roky. A pojďme si říci, v čem.
Začneme samotnou přípravou
na přijímací zkoušky. Po velmi
krátkém období, ve kterém se
žáci učili klasicky a mohli se
na zkoušky připravovat v hodinách, přišlo další omezení
v podobě zákazu přítomnosti
žáků ve škole s povinností distanční výuky. Zařídili jsme se

dle tohoto nařízení a příprava
na zkoušky probíhá distančně
pomocí online výuky v programu Microsoft Teams. Naši žáci
ještě naštěstí stihli absolvovat
Scio testy – tedy zkušební testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a všeobecných předpokladů, a tak
velmi dobře vědí, kde je tlačí
takzvaně pata. Za pomoci pedagogů se mohou přednostně
věnovat právě těmto oblastem a kvalitně se na přijímací
zkoušky připravit.
Již na přihláškách, které naši
žáci zdárně zaslali na školy,
bylo více možností například
v tom, ke kterému z hodnoce-

Školní družina
Na podzim, v rámci
projektu Šablony 2, jsme
měli možnost program
naší družiny zpestřit
návštěvou hned několika
odborníků z praxe.
Jako první k nám zavítal kuchař Honza Kollár, který nám
představil svou práci a uvařil výborná jídla. S Markétou
Lhotovou jsme si vyrobili podzimní misku a vánoční svícny.
Několikrát nás navštívila paní
Adamcová se svými programy
Zdravé nožky a Povídání o včelách a hmyzu. Hasiči z Arnultovic nám předvedli svá auta,
jejich vybavení a pověděli o své
práci. Paní Kasalová přivedla
do družiny své psí kamarády,
o kterých jsme se dozvěděli
spoustu užitečných informací.
Jakmile to bude možné, těšíme
se na návštěvu pana Vondráka
a jeho psí smečky, se kterou
podniká dobrodružné vyjížďky
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do přírody, a to nejen u nás.
Ani v tomto školním roce
nechyběla v naší družince vánoční besídka. Pouštěli jsme si
koledy, místo cukroví pocucali
bonbonky. Děti objevily pod
stromečkem deskové hry, lego,
autíčka i panenky. Každý si našel svou oblíbenou hračku
Po vánočních prázdninách
nám zimní počasí přálo. Postavili jsme hodně sněhuláků, bobovali a radostně dováděli na
sněhu. Děti také rády vyrábějí
a malují. Družinu zdobí obrázky paní Zimy, Macha a Šebestové nebo lyžařů z papíru.
Vyzkoušely si také tiskací techniky, u kterých uplatnily svou
fantazii a cit pro barvy.
V těchto dnech se těšíme na
jarní měsíce a další společné
akce a zážitky. Doufáme, že se
v naší družince již brzy všichni
setkáme.
Za školní družinu
Lenka Kollárová
a Petra Sekerková

ní ročníků bude ta která střední škola přihlížet. Mohl to být
průměrný prospěch z 8. třídy
a pololetí 9. třídy, nebo průměrný prospěch 7. a 8. třídy.
K samotným přijímacím
zkouškám: Letos je situace zcela specifická v tom, že existuje
hned několik možností zkoušek. Střední školy mají na výběr nekonat přijímací zkoušky
vůbec, konat je za pomoci společnosti Cermat jako jiné roky,
nebo si vytvořit úplně nové testy dle svých představ. I v tomto
se jednotlivé školy mohou zachovat dle svého uvážení.
Zatím poslední novinkou je
prodloužení času na vypraco-

vání testů v případě, že je škola
uskuteční, a to v českém jazyce
na 70 minut a matematice na
85 minut.
Na závěr znovu popřejme
našim deváťákům hodně štěstí
ke zdárnému vykonání přijímacích zkoušek.
Vladimír Tremer

Farmářské trhy
V rámci projektu Skutečně
zdravá škola pátá třída uspořádala dne 22. 9. 2020 farmářské trhy pro 3. a 4. třídu
ve venkovní učebně na našem
školním pozemku. Děti si přinesly do školy různou zeleninu a ovoce, které vypěstovaly
se svými rodiči a prarodiči
doma na svých zahrádkách.
Žáci 3. a 4. třídy si mohli nakupovat dle libosti. Využili
papírových peněz, se kterými
pracují při hodinách matematiky. Poznávali zeleninu a ovoce v praxi, např. celer, petržel,
pastinák, cuketu, patizon,

dýni hokaido, červenou řepu,
arónii, rajče, ostružiny, maliny, hrušky, jablka, švestky atd.
Všichni se tak zdokonalovali
ve finanční gramotnosti a zároveň odcházeli s plnou pusou i plnými sáčky. Byla jsem
překvapená, jak si to všichni
náramně užívají. Myslím, že
je to vidět na fotografiích,
které naleznete v naší fotogalerii. Hodnotím tento projekt
pro děti jako velice přínosný
a předpokládám, že si ho příští rok určitě zopakujeme.
Hanka Ježková
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Zimní radovánky v MŠ

Dějepis s deváťáky mě baví
Tak jsem zase přemýšlela,
čím udělat hodiny dějepisu
zajímavější a jak děcka zaujmout… tahle látka je tedy
sama o sobě poutavá a žáky
zajímá, mám na mysli 2. světovou válku a situaci předtím,
která k válce nevyhnutelně
vedla. Přesto jsem si říkala, že
by to chtělo zase něčím okořenit a více žáky zapojit, aby
dokázali o souvislostech sami
přemýšlet, zhodnotit situaci
a vyvodit možné důsledky.

Momentálně probíráme látku „ČSR v krizi“, tedy situaci
těsně před válkou, jejímž vrcholem je potom Mnichovská
konference. Žáci dostali za
úkol zahrát si na novináře, reportéry a napsat poutavý článek do dobových novin, jehož
součástí měl být fiktivní rozhovor s osobou, které se situace nějakým způsobem dotýká.
Tady je výsledek.
Lucie Švábová

ČSR se bortí

mistům. Sudetští Němci založili
Podmínky v této době nahrávají extré
Konrádem Henleinem. Tato strana
svou stranu nazvanou SdP vedenou
oruje jeho požadavky. Vztahy mezi
spolupracuje přímo s Hitlerem a podp
ani vztahy mezi Čechy a Slováky
Ale
Čechy a Němci jsou velmi napjaté.
istických stran usiluje o autonejsou bez problémů. Jedna z nacional
těžce nemocný prezident Masaryk
nomii pro Slovensko. Vládu opouští
aničních věcí Edvard Beneš.
a vlády se ujímá dosavadní ministr zahr
ecku. Nikdo nás nebrání. 29.
Něm
k
ty
Sude
Hitler má v plánu připojit
o osudu Československa, o nás
září 1938 v Mnichově probíhá jednání
upuje samozřejmě Hitler, Itálii Mubez nás. Jak absurdní. Německo zast
Chamberlain a za Francii Daladier.
án
ssolini, za Velkou Británii je přizv
války, chtějí tomu zabránit. Proto
Velká Británie a Francie se ale bojí
požadavky. Naše republika se
tlačí na nás, abychom splnili Hitlerovy
ty. Zklamání. Zrada. Bezmoc.
Sude
á
pod nátlakem podřizuje a odevzdáv
islavem Novotným, obyvatelem
Připojujeme rozhovor s panem Bron
á nás pohled obyčejného člověka
jednoho pohraničního městečka. Zajím
na vzniklou situaci.
e, jaký je váš názor na momenReportér: „Dobrý den, pane Bronislav
tální dění v ČSR?“
situace mě dost děsí “
Bronislav: „Dobrý den, no, momentální
odevzdat Sudety agresorovi?“
íme
mus
že
„Co si myslíte o této zradě,
naší země.“
„Je to naprostá hloupost, předat kus
měla zareagovat?“
jak
at,
jedn
a
vlád
měla
vás
e
„Jak podl
, přece bychom se měli brálíbit
at
„Určitě bychom si to neměli nech

Nastaly nám zimní měsíce, které s sebou přinesly
hromadu sněhu. Největší
radost z veliké sněhové
nadílky měly především
naše dětičky.
Témata, například Paní Zima
jede a Zimní království, jsme si
společně užili plnými doušky,
jak ve třídách, tak na společných vycházkách při pobytu
venku. Ve sněhu jsme vyšlapávali cestičky, skákali do vytvořených závějí. Společně jsme hráli
na koulovanou, stavěli sněhuláky a vytvářeli andílky. Se slunkem v zádech jsme na lopatách
sjížděli okolní kopce a kopečky.
Ke každoročním tradicím
v naší mateřské školce patří kar-

neval. Masky na téma „pohádky“ obohatily dopolední nachystaný program plný her, písniček
a tanečků. Děti zábavnou formou plnily jednoduché úkoly, za
které byly odměněny sladkostí
a diplomem. Z jejich rozzářených očí jsme usoudili, že se jim
program velmi líbil a odnesly si
spoustu krásných zážitků.
V této velmi nelehké době je
důležité radovat se z maličkostí.
Přejeme vám všem hodně
zdraví, úsměvu ve tvářích, sluníčkového počasí, které nám
všem dokáže zlepšit náladu,
dodat energii a dívat se na tuto
těžkou situaci alespoň trošičku s nadhledem.
Kolektiv MŠ

nit!“
“
„A jak myslíte, že to bude vypadat dál?
ecko nezastaví…“
Něm
tivé
cham
to
se
mě
e
podl
užel,
„Boh
“
.
ovor
rozh
za
„Děkujeme za váš čas a
Autoři novinového článku: Pavlíček
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, Blažek, Hampl, Haluza
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HASIČI

https://sdharnultovice.estranky.cz

Hasiči JPOIII Rudník-Arnultovice

Jsme tam, kde nás potřebují
Už v úvodu tohoto článku
bych chtěl poděkovat
za možnost přispět
trochou čtení o činnosti
výjezdové jednotky JPOIII
Rudník-Arnultovice.
Počátek roku byl poklidnější
než to bylo v minulých letech,
kdy už na počátku nového roku
jsme měli výjezdy na vyvrácené
stromy. I když sněhu bylo během krátké doby dost, vše se
ustálo v poklidu zimních dnů.
Začal nový rok a každý z nás si
přál, aby byl lepší než ten minulý. Bohužel jsme si prošli tím,
že zůstal minimální počet čtyř
členů v případě výjezdu, protože se pomalu každý prostřídal
v karanténě. Naštěstí jsme vše
ustáli. Kdybychom naopak neměli minimální počet, jednotka by se musela odhlásit z výjezdu na operačním středisku
v Hradci Králové.

Co nás dále mrzí, že se nepovedl led v Terezíně, snaha
byla a odhodlání také. Poprvé,
když se dařilo, nás zradil mráz,
který byl jen dva dny. Když se
dělal led podruhé, mráz byl
jen pár dní, ale přes den okolo
nuly. Tvořil se led i v Lázních,
kde to bylo dobře připravené
a od nás byla dodána voda. Bohužel, počasí dovolilo užívat
tento led jen krátkou dobu.
Snad bude příští rok lepší.
Jsme rádi, že můžeme
pomoci kde je to potřeba,
a proto jsme bez váhání přijali úkol rozvézt roušky po
celém katastru obce. Použila
se k tomu dvě výjezdová vozidla Ford a Gazelle. Tento
rozvoz probíhal dvě odpoledne. Vždy po každém rozvozu jsme vozidla dezinfikovali. Další rozvoz respirátorů
a roušek provádělo vozidlo
Ford, které se pohybovalo dle

stanovených a dohodnutých
stanovišť.
Co nás čeká? Na tento rok
povinná zdravotní kontrola
každého člena JPOIII. Bez tohoto potvrzení nelze člena zařadit do výjezdu. Dále kontrola
členů s osvědčením na dýchací
techniku, školení členů, řidičů,
strojníků. Jak se říká, opakování je matka moudrosti – tak je
to i u nás. Pokud situace této
doby dovolí, určitě cvičení
praktické.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům jednotky za vytrvalost, odhodlání, pomoc za každé situace. Děkujeme za každý

příspěvek na Facebooku, který
dodává odhodlání tuto práci
dělat za každé situace.
Petr Birtus
velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice

Hasičské odmlčení
Vzhledem k situaci, kterou zaznamenáváme už
asi všichni, píšu tyto řádky
a nevím, co vše se v letošním roce bude s různým
omezením v životě SDH
Arnultovice odehrávat.
Nevíme, jestli budou nějaké
závody jak pro děti, tak dospělé, jsme omezeni jak venkovním sportováním, tak i uvnitř,
a věřte, že nastartovat to zpět
nebude lehké.
Nicméně vize do letošního
roku přeci jen je. Chceme připravit překážkovou dráhu pro
děti na hasičské louce za obecním úřadem v Rudníku a osadit ji novými kladinami a bariérami. Nářadí je již zakoupené
a jen čeká na využití. Bohužel
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se to neobejde bez zemních
úprav, aby byla dosažena co
největší bezpečnost sportovců.
Také bych chtěl zmínit
vzpomínku na bývalého velitele SDH Arnultovice Bohouše Martínka. Dne 11. 3. 2021
tomu bylo již 5 let, co nás nečekaně opustil.
V tomto duchu bych chtěl
také vzpomenout na nejstaršího člena SDH Arnultovice Josefa Müksche, se kterým jsme
se nedávno rozloučili. Určitě
nikdo z nás nezapomene na
osobitý přístup k myslivosti
a na vyprávění, jak se rodila
požárničina v Arnultovicích
a jaké problémy se v té době
řešily.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice

SDH Javorník
Vzhledem k situaci, která se
nevyvíjí, jak bychom si přáli,
se ani v Javorníku toho moc
neděje. Veřejné akce nepřipadají v úvahu, avšak stále doufáme, že následující rok přinese
změny k lepšímu.
Zimu jsme využili k instalaci
nových kamen, která jsme si
mohli pořídit díky příspěvku
obce. Mohli jsme v teple připravit techniku na následující sezonu. Snad bude brzy příležitost

zapojit
naše nové
členy do tréninku na závody.
Již tradičně jsme ozdobili
vánoční stromeček. Tentokrát
spíš symbolicky bez vánočních
koled a svařáku.
Pevně věříme, že tento rok
přinese mnoho lepšího a že se
s vámi všemi brzo ve zdraví sejdeme třeba u táboráku.
Michal Linhart
starosta SDH Javorník
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Okami Team v době pandemie
Již od března loňského
roku žijeme v nouzovém
stavu, který do jisté míry
omezuje asi každého
z nás. I pro náš karate tým
je nynější epidemiologická
situace velkou překážkou.
Nemůžeme se scházet naživo a trénovat, což nám nevyhovuje, ale musíme to překonat. Proto jsme se v lednu
přiklonili k alternativě online
tréninků, které nemohou přímý kontakt zcela nahradit. Jinou možnost ale nemáme.
Začali jsme se scházet dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Hodinového tréninku
koncipovaného formou živého
přenosu pod vedením našeho
trenéra Miroslava Khudy přes

www.okamiteam.cz
@okamiteam

službu Google Meet se účastní většina žáků Okami Teamu
z Rudníku i z Vrchlabí. Jsme
rádi, že je o tréninky kjokušin
karate na dálku zájem, i když
je znát, že je to pro každého
z nás jen slabý odvar „klasického“ tréninku. Bohužel byly
odloženy všechny závody plánované na toto pololetí, takže nemůžeme změřit síly se
závodníky z jiných týmů. Také
s naším březnovým soustředěním to vypadá velice bledě.
Těšíme se, až se situace zlepší
a my budeme moci znovu plnohodnotně trénovat, pořádat
soustředění i zápolit v turnajích. Naše motto: „Trénuj karate! Buď lepší!“
Antonín Kašpar,
člen Okami Teamu

Fotbalisti nezahálejí
Pandemie tvrdě zasáhla
do všech oblastí našeho
běžného života, výjimkou
bohužel nejsou ani sportovní aktivity dětí nebo
dospělých. Protiepidemická opatření znemožňují
standardní průběh již
druhé fotbalové sezony.
Společný trénink či zápas
neproběhly pět měsíců.
Přesto se snažíme částečně
udržovat alespoň individuálně.
V lednu proběhla běžecká
výzva fotbalistů TJ Rudník.
Smyslem bylo naběhat co nejvyšší počet kilometrů a nachystat tělo na standardní zim-

ní přípravu. Do této výzvy se
zapojilo 10 fotbalistů. Nejlepším z nich byl Milan Hloušek,
pronásledovaný Martinem Kučeravým a Jakubem Frýbou.
V únoru se konala sportovní
výzva TJ. Do této výzvy se již
přihlásilo 22 členů TJ Rudník,
kteří byli dle výkonnosti rozlosováni do dvojic. Sportovci
celý měsíc sbírali body za různé sportovní aktivity, jako jsou
běh, běžky, horská turistika
či posilovna nebo kolo. V této
výzvě si někteří sáhli hlouběji
do svých možností a celkové
pořadí není až tak důležité.
Přesto dodám, že boj o umístění na předních příčkách byl
nadmíru vyrovnaný a rozho-

dovaly maličkosti, momentální rozpoložení a zdraví. Na třetím místě se umístila dvojice
Jakub Frýba a Vladimír Holič.
Druzí zakončili výzvu Jaroslav
Šimůnek s Jakubem Šejnohou
a nečekané první místo si zajistila dvojice s nejvyšším věkovým průměrem Martin Kučeravý a Michal Parasič.

Závěrem bych vás chtěl pozvat ke sledování facebookových stránek TJ Rudník, kde
se dočtete o výzvách, zjistíte
aktuální informace, pozvánky,
komentáře, rozhovory či představení hráčů.
Za TJ Rudník
Martin Kučeravý

Běžecké stopy
Začátek zimy a vánoční svátky vůbec nenapovídaly tomu, že by měl
být tuto zimu dostatek sněhu. Ve
vánočním čísle jsem psal o naší připravenosti k protahování běžeckých
stop v okolí Rudníku a podmínce, že
nám Krakonoš trošku nasněží. Když
v druhé polovině ledna nastaly ideální sněhové podmínky, přišla komplikace s nemocí Radka Dostála, který
nám zajišťuje projíždění běžeckých
stop. V tento okamžik se ukázalo, jak
dobré je mít dobré sousedské vztahy.
Požádali jsme město Hostinné a členy
SDH Hostinné o pomoc se zajištěním
protažení běžeckých stop. Po pár telefonech bylo vše zařízené. Výsledek byl
skvělý. Mít v Rudníku upravené běžec-
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ké stopy na klasický styl a bruslení byl
kdysi náš sen. Tento rok se to povedlo
díky technice a přístupu členů SDH
Hostinné, a to jmenovitě pana Petra
Šmída. Bohužel se naplnilo i rčení za
dobrotu na žebrotu. Skoro pokaždé
se čtyřkolka hasičům v Rudníku nějak
porouchala. Jako průvodci a pomocníci z řad rudnických lyžařů byli k ruce
hasičům Jirka Taclík a Josef Hylmar.
Tímto jim chci poděkovat za jejich pomoc. Děkujeme i za kladná hodnocení
kvality běžeckých stop od lyžařů. Laťka kvality běžeckých stop v Rudníku
je nově nastavena dost vysoko. Budeme se snažit, aby to příště vypadalo
stejně nebo ještě lépe. Skol!
Jirka Stuchlík

Více fotek najdete v Instastories na profilu @rudnikobec
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MATRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Petr Bolkovec, Matyáš Housa, Karolína Šprincová,
Sergij Hrysenko, Marie Vitíková, Gita Pospíšilová, Adam
Zahradník, Amálie Kounková.
Vítáme tě na svět.
ÚMRTÍ: Josef Müksch, Blažena Hajičková, Petr Beláň, Jana
Hejná, Marie Kuhn-Gaberová, Anna Valentová, Jana Turynová,
Věra Boháčková, Zdeňka Kučerová, Božena Kaninská, Jiří Švorc,
Jiřina Rychterová, Miroslav Housa, Marcela Housová, Miroslav
Špička, František Lazák.
Zachovejme tichou vzpomínku.
K 31. 12. 2020 měla obec Rudník 2073 obyvatel (pouze občané
České republiky), z toho 1028 žen a 1045 mužů. Narodilo se
15 dětí, zemřelo 25 obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo
45 obyvatel a odstěhovalo se jich 49.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová

ELEKTRONICKÉ
SČÍTÁNÍ LIDU
Od konce března do začátku května 2021
bude v České republice probíhat
sčítání lidu, domů a bytů.
Potřebujete pomoci
s vyplněním elektronického formuláře
ohledně sčítání lidu?
Zavolejte na jedno z našich telefonních
čísel a objednejte se do Občanské poradny,
kde vám pracovnice rády nabídnou
pomocnou ruku.

Tel: 731 036 324, 739 686 113
Občanské poradny pomáhají bezplatně.
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Mockrát děkuji naší Andrejce, která věnovala obrovskou lásku
a pomoc po narození Adámka. Také děkuji svému manželu
Lukášovi a mamince Janě.
S láskou Peťule Zahradníková
Naší úžasné babičce Haně Doležalové z Arnultovic přejeme
k jejím 90. narozeninám hlavně pevné zdraví.
Milující rodina
Chci touto cestou poděkovat paní doktorce Janě Svobodové,
sestřičkám Dáše Hetfleišové a Slávce Moskové za skvělou péči
o moji maminku. Jana Stuchlíková.
Děkujeme zdravotnímu středisku v Rudníku a terénní sestře
Dáše Hetfleišové za skvělou péči v této nelehké době.
Rodina Šedivých
Bohužel čas neúprosně
letí a přesně před
pěti lety v tento den,
11. 3. 2016, přišla
zpráva, kterou nikdo
z nás nečekal. Zemřel
náš kamarád, kolega,
velitel jednotky
Bohumil Martínek,
náš „Boban“. Věříme,
že by byl spokojen, že
jednotka JPOIII, kterou
vytvořil, dál pracuje, jak bylo jeho snem. Prostě tým lidí, kteří
kolem něho byli z SDH, okrsku č. 7, ale i z celé obce, nikdy
nezapomene na jeho úsměvnou povahu, vtipné hlášky, které
se nedají zapomenout. Čest jeho památce.
Hasiči Arnultovice

Za Mirkem Housou
Milí přátelé rudnického fotbalu, všichni jistě víte, že nás
dne 12. 2. 2021 navždy opustil náš dlouholetý hráč, trenér
a funkcionář Mirek Housa.
Narodil se 24. ledna 1947
a už od roku 1964 hrál za
rudnickou mládež. Po vojně
začal pravidelně nastupovat
za mužstvo „A“. V roce 1974
se oženil a ukončil aktivní
hráčskou kariéru.
O pět let později se ale na
scénu rudnické kopané vrátil
jako asistent trenéra „áčka“.
Následovala funkce vedoucího
mužstva a členství ve výkonném výboru klubu. Později býval hlavním pořadatelem zápasů,
účastnil se ze sta procent brigád… Prostě byl do posledních
chvil aktivní.
O to smutnější je, že jsme se jen o pár dní později museli rozloučit i s jeho ženou Marcelou.
Marcelo i Mirku, děkujeme!
TJ Rudník

www.rudnik.cz
@rudnikobec
#rudníkmístokdetožije
#rudník

