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RADNICE

V

ážení přátelé, milí
spoluobčané, přicházíme za vámi
s jarním číslem
našich obecních
novin. Je po zimě
a doufejme, že i po pandemii koronaviru. Život u nás
se pomalu vrací do normálu,
neplatí už skoro žádná omezení a lidé se již můžou vrátit
k životu před pandemií. Ovšem mluvím o lidech žijících
mimo Ukrajinu. V posledních
dnech jsme svědky napadení
tohoto svobodného a suverénního státu armádou Ruské federace. Názory na tuto
invazi můžeme mít různé,
ale myslím si, že každý rozumně uvažující člověk mi
dá za pravdu, že vniknutí na
cizí území a zabíjení nevinných civilistů a dětí je neodpustitelné zlo, které by mělo
být potrestáno. Představitelé
a zaměstnanci obce vyjádřili
podporu ukrajinskému lidu
vyvěšením vlajky. Na budově
obecního úřadu tedy vedle
české vlajky zaujmula místo
i vlajka Ukrajiny. Zastupitelé obce na svém mimořádném jednání svolaném na 7.
3. schválili finanční pomoc
Ukrajině ve výši 300.000 Kč.
Pomoc bude zaslána na účet
ukrajinské ambasády.
Jelikož i u nás v obci máme
své problémy, které nám pomáhají řešit naši hasiči, musím jim tu ze srdce poděkovat. Děkuji jim za to, jakým
způsobem se o nás všechny
postarali při nedávném rozvodnění toků. Jednotka doslova lítala po obci ve dne
v noci a odstraňovala překážky na tocích, čistila propustky, a dokonce i za správu
silnic jejich propusty a příkopy u silnic. Díky tomu jsme
počínající povodeň zvládli
takřka beze škod. Takže klobouk dolů před vámi.
Na jaře se opět rozeběhly
práce na dokončení chodníku od pošty a práce na novém sběrném dvoře. Geodeti
již začali vyměřovat nový
úsek chodníku od pošty k pivovaru. Započnou také práce
na každoročních opravách
obecních cest po zimním období a podobně.
Přátelé a kamarádi, vážení
rudničtí občané, dovolte mi
popřát vám všem příjemné
prožití jara.

Plánované, probíhající, ukončené
investiční akce a opravy
1) Stavba chodníku
od pošty k základní škole
Po zimní přestávce se opět
rozjely práce i na této stavbě.
Zhotovitele, firmu M-Silnice,
v jejich nástupu předběhl subdodavatel, který již začátkem
března nainstaloval první dva
úseky zábradlí. Dle harmonogramu dojde k napojení betonových „L“ profilů u problematického svahu na horizontu
k obrubníkům z loňského roku.
Následně se budou řešit úpravy
vjezdů a řešení jejich odvodnění a zároveň probíhá příprava
podkladních vrstev pro finální
pokládku asfaltového povrchu.
Čekají nás ještě také zemní práce v areálu zahrady bývalé mateřské školky, kde budou dva
vsakovací objekty pro likvidaci

dešťových srážek. Realizaci nám
výrazně komplikuje situace na
trhu ohledně stavebních materiálů, kdy ceny a dodací termíny
se mění ze dne na den. Budeme tedy doufat, že nenastanou
nějaké další komplikace a tuto
investiční akci se nám podaří
v termínu dokončit.
2) Nový vstup k MŠ
u základní školy
Ani u základní školy nezahálíme a pokračujeme v realizaci nového vstupu u mateřské
školky. Na podzim loňského
roku byly doinstalovány vrchní
betonové stříšky a v zimním
období následovala montáž zábradlí. Nyní se zbourají staré,
již dosluhující schody a proběhne výstavba nové opěrné

zdi. Souběžně s tím se staví
nový plot s bránou a brankou.
Finalizace bude opět ve formě
zahradnických prací, které dají
tomuto prostoru novou podobu, tak snad se vše podaří.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO

Aleš Maloch, starosta
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Informace o odpadovém hospodářství
obce Rudník za rok 2021
Jakým způsobem mohou občané
nakládat s odpadem
V obci je rozmístěno
20 hnízd s nádobami, do kterých je možné odkládat tříděný odpad (papír, plasty, sklo,
kovy, olej a jedlé tuky). Podrobný seznam míst i s počtem jednotlivých nádob naleznete na stránkách obce.
Nápojové kartony lze třídit do
speciálních oranžových pytlů, které jsou k vyzvednutí na
majetkovém odboru obce a následně se odkládají vedle kontejnerů na plast.
Použitý textil lze odkládat do
dvou kontejnerů Charity Broumov – zastávka u OÚ, sídliště
Terezín – a do dvou kontejnerů
firmy TextilEco a.s. u obchodů
COOP.
Biologicky rozložitelný odpad lze odkládat do zahradních kompostérů nebo velkoobjemových kontejnerů, které
jsou v tomto roce za sběrným
dvorem, v kolonkách, u fotbalového hřiště, v Terezíně, v Lázních Fořt a v Janovicích.
Nebezpečný odpad a objemný odpad mohou obyvatelé
Rudníku odvézt do sběrného
dvora.
Výrobky s ukončenou životností – malé i velké elektrospotřebiče, světelné zdroje
a baterie – odevzdávají občané ve sběrném dvoře, který je
pro tento účel určen jako místo zpětného odběru výrobků
s ukončenou životností.
Pneumatiky mohou odvézt do
sběrného dvora v Hostinném,
který je místem zpětného odběru pneumatik i pro naše občany.

V ROCE 2021 OBYVATELÉ OBCE VYPRODUKOVALI:
Druh odpadu

Množství
v tunách

Množství
v kg/osobu

Náklady v Kč/
tunu

Celkové náklady

Komunální

441,3

203,2

2369 Kč

1.043.838 Kč

Objemný

96,5

44,4

2317 Kč

204.945 Kč

Nebezpečný

1,6

0,7

9.831 Kč

15.729 Kč

V RÁMCI TŘÍDĚNÉHO SBĚRU JSME SHROMÁŽDILI:
Druh odpadu

Množství
v tunách

Množství
v kg/osobu

Náklady v Kč/
tunu

Odměna
v Kč/tunu

Papír

35,0

16,11

1.673 Kč

2.318 Kč

Plast

30,3

13,95

3.093 Kč

4.980 Kč

Sklo

34,9

16,07

1.799 Kč

1.626 Kč

Nápoj. kartony

0,3

Kovy

9,5

4,37

Oleje a tuky

0,5

0,23

Oděvy

1,9

0,87

Bioodpad

92,8

42,73

Jakým způsobem je s odpadem
dále nakládáno
Tříděný odpad odváží společnost Transport Trutnov
s.r.o., která jej dále předává dalším zpracovatelům k využití.
Směsný komunální a objemný odpad odváží společnost
Transport Trutnov s.r.o., která
ho ukládá na skládku v Trutnově-Kryblici.
Jakým způsobem je možné
předcházet vzniku odpadů
Z
uvedených
tabulek
a zpráv ministerstva ŽP vyplývá, že produkce směsného ko-

6.316 Kč

munálního a objemného odpadu je v naší obci větší, než je
republikový průměr, a naopak
množství vytříděných složek
komunálního odpadu (sklo,
papír, plast…) výrazně nižší.
Jaké máme možnosti tuto negativní skutečnost změnit?
Např.: Kompostování a důsledné třídění biologicky
rozložitelného odpadu z kuchyní a zahrad. Opětovné
využití výrobků, např. oděvů,
hraček, sportovního vybavení. V obchodě nakupovat
s rozmyslem, jen co opravdu
potřebuji, kupovat bez obalu
nebo v opakovaně použitelných obalech.

58 Kč

250 Kč
V RÁMCI ZPĚTNÉHO ODBĚRU
VÝROBKŮ S UKONČENOU
ŽIVOTNOSTÍ JSME
ODEVZDALI:
88 kg použitých baterií
3,1 tuny malých elektrospotřebičů
115 ks velkých elektrospotřebičů
108 ks chlazení
229 ks televizí a monitorů
Pojďme se společně pokusit
snížit množství odpadu, které
končí v popelnicích a následně
na skládce, a naopak zvýšit to
použitelné v barevných kontejnerech.
Lenka Seidlová

Vláda navyšuje životní minimum,
více rodin dosáhne na přídavek na dítě
O 10 % se od 1. dubna 2022
mimořádně navýšilo životní
a existenční minimum. Schválila to vláda v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem
cen energií. Navýšení životního
a existenčního minima má dopad i na některé sociální dávky.
Více peněz tak dostanou ti, kdo
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pobírají příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší
se také mimořádná okamžitá
pomoc. Zvýší se počet rodin,
které dostanou přídavek na
dítě a porodné. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví
už v jejich dubnové výplatě.

„K navýšení životního a existenčního minima přistupujeme proto, abychom reflektovali zásadní růst cen, a to
v podstatě na všech úrovních.
Navíc bohužel přibývá domácností, které se do složité životní situace dostávají ne vlastní
vinou, ale vlivem současných
událostí, které se týkají nás

všech. Byla to pandemie, nyní
je to především válka na Ukrajině,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka
(KDU-ČSL).
Tisková zpráva MPSV
z 30. 3. 2022
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Kapacita pro uprchlíky ve velkých
městech se vyčerpává, pomoci může venkov
Místní akční skupiny (MAS) znají dobře své území na venkově
a zapojují se do pomoci válečným uprchlíkům. MAS Krkonoše koordinuje pomoc příchozím
z Ukrajiny několika kanály:
→ platforma a společná databáze potřeb Národní síť Místních akčních
skupin ČR (přímá humanitární pomoc do Užhorodu – 7 dodávek),
→ nově vznikl sklad u kolegů z Místní akční skupiny Opavsko, z.s.
(roztříděný materiál na paletách),
→ zorganizování převozu uprchlíků
přímo z přechodu Velké Selmence
(koordinátor Viktor zajišťuje seznamy lidí k převozu vždy na cca
12 hod.),
→ minisklad MAS Krkonoše pro akutní pomoc uprchlíkům z území MAS
Krkonoše,
→ platforma Vrchlabí pomáhá, která
koordinuje aktuálně vzniklé potřeby pro nově příchozí z Ukrajiny
na Vrchlabsku.
Co dělat s válečnými uprchlíky, kteří k nám do Královéhradeckého kraje
dorazí: Kontaktovat KACPU, Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové, které za
ně vyřídí veškeré dokumenty (lustrace, vydání statusu uprchlíka, sjednání
pojištění, případně zajištění ubytování). Uprchlíky bude denně registrovat
od 7 do 19 hodin.

Pokud hledáte možnosti ubytování přímo u nás, kontaktujte pevnou
linku Město Vrchlabí: 499 405 321
nebo 499 405 348. Pokud vám nepomohou, zkuste se obrátit na Vrchlabí pomáhá, kontakt MAS Krkonoše
(tel.: 608 026 115, 608 218 799).
Pokud sháníte akutní materiální
pomoc (potraviny, hygienické potřeby, oblečení) pro již zaregistrované
uprchlíky, kontaktujte MAS Krkonoše – Kateřina Fejglová, 608 026 115
a Petra Hartmanová, 608 218 799 –
přímo komunikujeme s Pirátským
centrem města Trutnov.
Krize se bude prohlubovat a pomoc
bude žádána především z regionů.
MAS se na kontinuální pomoc připravují. Budou moci být nápomocné
např. v rámci volnočasových aktivit
a začleňování nově příchozích do
běžného života (nabídky zaměstnání,
využití dotačních příležitostí pro integraci uprchlíků, benefiční akce apod.).
Hlavní rozcestníkové weby:
→ w w w. s t o j i m e z a u k r a j i n o u . c z
– přehledné informace o pomoci
Ukrajině na jednom webu (nabídky i prosby)
→ www.pomahejukrajine.cz – centrální místo pro vaši nabídku pomoci v různých oblastech (ubytování,
doprava, právní pomoc, psychologická pomoc, tlumočení aj.)
Kateřina Fejglová

Stojíme za Ukrajinou a jejími
občany. Odsuzujeme
Putinovu agresi.
Zastupitelstvo obce na svém
29. zasedání dne 7. 3. 2022
→ schválilo poskytnutí finančního daru 300.000 Kč na
sbírkový účet Velvyslanectví
Ukrajiny v Praze na pomoc
obráncům Ukrajiny,
→ pověřilo majetkový odbor
zpracováním návrhu zřízení bytové jednotky v budově
bývalého zdravotního střediska č. p. 340 k ubytování
válečných uprchlíků z Ukrajiny.
Vývoj situace sledujeme
a jsme připraveni reagovat
dle aktuálních potřeb.
Zapojit se můžete i vy.
Souhrnné informace k mož-
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nostem
pomoci Ukrajině,
včetně případné
nabídky
ubytování, naleznete na webových stránkách
Krajského asistenčního centra
pomoci Ukrajině (www.kr-kralovehradecky.cz/kacpu) nebo
Městského úřadu ve Vrchlabí
(www.muvrchlabi.cz).
Další možnost zapojení je
přes facebookovou platformu
Vrchlabí pomáhá.
Finančně můžete přispět
prostřednictvím některé z oficiálních sbírek. Pomoc bude
potřeba dlouhodobě.
Děkujeme.

Zastupitelé obce

Přehled zaregistrovaných cizinců s uděleným pobytovým
oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině
v obcích MAS Krkonoše k 5. 4. 2022
Název obce
Celkem
Poměr
registrovaných k obyvatelům
Bernartice
6
1%
Dolní Branná
19
1,9 %
Dolní Dvůr
14
5%
Dolní Kalná
0%
Dolní Lánov
17
2%
Horní Kalná
3
1%
Horní Maršov
23
2%
Hostinné
41
1%
Janské Lázně
43
6%
Klášterská Lhota
0%
Královec
5
2,6 %
Kunčice nad Labem
11
2%
Lampertice
21
5%
Lánov
18
1%
Malá Úpa
13
9%
Mladé Buky
68
3%
Pec pod Sněžkou
76
12 %
Prosečné
20
3%
Rudník
12
1%
Strážné
13
6%
Svoboda nad Úpou
84
4%
Vrchlabí
395
3,2 %
Zlatá Olešnice
5
2%
Černý Důl
34
5%
Špindlerův Mlýn
261
24 %
Žacléř
49
2%
Celkem
1251

organizátor

sbírkový účet

SOS Ukrajina

Člověk v tísni

0093209320/0300

Charita pro
Ukrajinu

Charita
Česká republika,

55660022/0800,
variabilní symbol 104

Dárcovské SMS
na číslo 87 777

DMS CHARITASVET 30
DMS CHARITASVET 60
DMS CHARITASVET 90

Pomozte Ukrajině
s Pamětí národa

Paměť národa,
organizace
Post Bellum

123-6318620207/0100

Pomoc Ukrajině!

Nadační fond
pomoci ve
spolupráci
s organizací ADRA

4004040040/5500,
variabilní symbol 222

Dárcovské SMS
na číslo 87 777

DMS ZNESNAZE 30
DMS ZNESNAZE 60
DMS ZNESNAZE 90

Veřejná finanční
sbírka Červeného
kříže na pomoc
Ukrajině

Červený kříž

333999/2700,
variabilní symbol 1502
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Meteookénko – zima 2021/2022
Dny se pomalu prodlužují
a 20. března v 16.33, kdy
Slunce prochází rovníkem
z jihu na sever, začalo astronomické jaro roku 2022.
O týden později v noci na
27. března pak přišel posun času o jednu hodinu
vpřed, a tím začal platit
středoevropský letní čas.
Pojďme si však shrnout
uplynulé zimní období.
Již téměř dva roky se v Evropě
výrazně
neprosadilo
„normální“ západní proudění,
které s oceánským vzduchem
přináší (v zimě) teplejší a vlhčí proměnlivé počasí. Nakonec
se mu to však podařilo a první sníh jsme mohli spatřit již
v posledních listopadových
dnech. Vyskytla se tedy naděje,
že opět zažijeme „bílé Vánoce“,
bohužel rozložení tlakových
polí nad Evropou a přechody
jednotlivých frontálních systémů přes Českou republiku
způsobily výkyvy teplot a po
čerstvé sněhové nadílce téměř
pravidelně docházelo ke zvýšení denních teplot a s tím spojené oblevě a tání sněhu. Tuto
situaci podtrhují statistické
údaje Českého hydrometeorologického ústavu, podle nichž
byl prosinec roku 2021 o 1,3 °C
nad normálem. A v některých
prosincových dnech padaly
i několikaleté rekordy. Poslední
den v roce, na Silvestra, byly na
158 meteorologických stanicích naměřeny nejvyšší teploty
od roku 1935. Na meteostanici
v Rudníku byla v ten den po čtrnácté hodině odpoledne naměřena maximální teplota 9,6 °C.
Takto nezvykle vysoké teploty
na poslední den roku v kombinaci s nočními dešťovými

srážkami způsobily navýšení
hladiny rudnických toků až na
1. stupeň povodňové aktivity.
Podobný stav se znovu vyskytl o čtyři dny později, kdy
vlivem celodenních dešťových
srážek napršelo téměř 21 mm
(v přepočtu 21 litrů na 1 m2)
a znovu došlo ke zvýšení hladin na tocích až na 1. SPA
Dne 29. ledna nás také potrápil silný vítr. Nad Evropou
se prohnal orkán Nadia a západní proudění, které na Sněžce dosahovalo nárazu větru
187 km/h, působilo materiální
škody i v katastru obce Rudník.
Připravenost na extrémní
meteorologické jevy prověřila
událost ze čtvrtka 17. února.
Meteorologické ústavy vydaly
v platnost výstrahu před silným
větrem. Dostupnými komunikačními kanály bylo vydáno
varování před silným větrem
na území obce Rudník a jednotka SDH Rudník-Arnultovice
byla uvedena do pohotovosti.
V brzkých ranních hodinách
přecházela přes území Rudníku
nevýrazná studená fronta, na
jejímž čele se vytvořily bouřky
s jejími průvodními jevy: silným
nárazovitým větrem, blesky
a především pak vydatnými dešťovými srážkami. V čase od 7.04
do 7.10 dosahoval dopad srážek
na povrch země 33 litrů na 1
m2. Tající sněhová pokrývka
mokrého sněhu společně s dešťovými srážkami a podmáčenou
půdou na rudnických loukách
a pláních způsobily okamžité
rozvodnění toků, překročení 3.
SPA a lokální vylití potoků z břehů. Škody na majetku způsobily
především jednotlivé místní přítoky vedoucí z luk do potoků.
Tato událost prověřila naši
připravenost na tyto jevy, a to

ve smyslu předání informací
občanům, prověření systémů
včasného varování, monitorování vodních toků nebo reakce záchranného sboru JSDH.
Prověřena byla realizovaná
nápravná opatření z poslední
povodně v roce 2013, ale také
nám ukázala slabiny, jako je
například nerealizovaný projekt nové silnice ke škole, kde
je součástí projektu také systém odvodu dešťových vod,
který by zamezil vzniku škod
na majetku občanů.
NOVÁ METEOSTANICE
V katastru obce byla nainstalována další meteostanice.
Ta nám přináší další možnost
sběru dat o aktuálním průběhu počasí a vzhledem k rozdílným polohám umístění stanic také možnost porovnávat
naměřená data v jednotlivých
částech obce. Jejím majitelem
je Jaroslav Koderič a umístění
stanice je v části Terezín. Opět
se jedná o velice zdařilou poloprofesionální meteostanici
Garni 940 a naměřená data
jsou veřejně přístupná na adrese , případně v odkazu (viz
QR kód).

SOPTÍME A MĚŘÍME TLAKY
V sobotu 15. ledna brzy ráno
středoevropského času vybuchla podmořská sopka Hunga Tonga, která se nachází na
druhé straně zeměkoule v Tichomořském souostroví Tonga, vzdálená od nás téměř 16
500 km. Během erupce, která
trvala osm minut, vyvolala vlny
tsunami, do atmosféry vychrlila oblak sopečného materiálu
až do výšky čtyřiceti kilometrů a také vytvořila zvukovou
vlnu, která byla slyšet podle
detektorů zvuku dokonce až
na Aljašce, vzdálené přes 9300
kilometrů. To znamená, že šlo
o nejhlučnější událost v dějinách měření zvuku, respektive
v novodobější lidské historii.
Tlaková vlna z výbuchu obletěla celý svět, a to dokonce
v několika vlnách. Vzhledem
k tomu, že vulkán je vzdálený
16 500 kilometrů, jde o krajně
neobvyklý jev. Tato tlaková vlna
se projevila také u nás v Rudníku. Fyzicky ji detekovat je
téměř nemožné, ale meteorologické přístroje jsou schopny
tyto vlny vzhledem k citlivosti
senzorů bez problémů odhalit. Tlaková vlna se projevuje
krátkodobým navýšením atmosférického tlaku vzduchu.
Tyto změny byly detekovány
také na rudnické meteostanici.
Průběh změny tlaku vzduchu
je možné vidět na přiloženém
grafu. Tento efekt se v různých
intervalech opakoval, i když ne
tak výrazně, jestě několik dní
po výbuchu sopky.
Vladimír Holič
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SALON

Ohnivý muž
Lidem, kteří za tmavé noci
nemohli najít cestu domů,
se občas zdálo, že vidí
jasně hořící postavu, člověka bez hlavy, kupu nebo
povříslo slámy, svítící sud
a podobně. Tento přízrak
mohl lidem ublížit nebo
prospět. Pokud svým
světlem dovedl poutníka
domů a byl mu projeven
vděk, pak byl vykoupen.
Stávalo se ale, že tomu,
kdo nepoděkoval, zapálil
dům…
Poněkud hrubá žena v jednání i řeči z horní části Javorníka šla jednoho podzimního
dne do Černého Dolu na výroční trh. Dlouho se tam zdržela a bylo už k večeru, když
se vydala na zpáteční cestu.
Brzy nastala černočerná tma.
Na obloze nebyl vidět měsíc
ani hvězdy. Žena se ze všech
sil snažila neztratit správnou
cestu. Náhle v dálce uviděla
silné světlo, které se blížilo od
Sejfů a pak zamířilo k Javorníku. Ženě se zdálo, že je to postava nesoucí velkou formanskou lucernu, a tak spěchala
za ní. Po hrbolaté cestě se jí
šlo ale ztěžka, a tak už z dáli
volala: „Počkej na mne, půjdu
s tebou!“

Postava se otočila a zůstala stát. Když přišla žena blíže,
lekla se. Před ní stál hořící muž,
který šířil oslepující světlo. Zeptal se ženy, kam jí má posvítit,
a pak šel před ní, dokud nedošli
ke dveřím její chalupy. Žena si
oddechla, když poznala svůj
dům, a chtěla bez poděkování
vklouznout dovnitř. Tu se muž
zeptal, co dostane za to, že ji dovedl domů. Žena ale, domnívaje
se, že je v bezpečí, zabouchla
dveře a křikla: „Kliď se odsud!“
Když pak vykoukla oknem
ze světnice, byla hořící postava už pryč. Lehla si tedy
v klidu do postele a brzy vyčerpáním usnula. Noční klid
ale náhle přerušilo praskání
ohně a dým. Plameny šlehaly
do výše z hořící chalupy. Dříve
než začali ještě rozespalí sousedé s hašením, zřítil se krov
a brzy i celá chalupa.
Jen holý život a několik málo
věcí se podařilo naříkající ženě
zachránit. Kdyby ohnivému
muži byť jen jedenkrát poděkovala „Zaplať Pánbůh!“, ona
i její dům by byly ušetřeny. Hořící muž byl tím ale vykoupen
a zmizel.
Z Jirasekovy vlastivědy
vrchlabského okresu
volně přeložila a převyprávěla
Olga Hájková

CYKLUS POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ
V minulém čísle Rudnických novin jsme legendou o tajemném Helfensteinu zahájili cyklus pohádek a pověstí, které se v naší obci vyprávěly před sto lety. Pověst o ohnivém muži nás zavede opět do Javorníku,
z něhož je zaznamenáno lidových vyprávění nejvíce. Toto zjevení bylo,
snad kvůli častým požárům dřevěných domů, které v tehdejší zástavbě převažovaly, předmětem pověstí z mnoha míst Krkonoš.

Ohnivý muž na perokresbě Rolfa von Hoerschelmanna (1925)

Staňte se součástí DNA Krkonoš
Paměť Krkonoš spustila
nový projekt DNA Krkonoš, který zkoumá osídlování Krkonoš. Přestože
hlavní náplní neziskovky
Paměť Krkonoš je shromažďovat, zpracovávat
a uchovávat historické
materiály o Krkonoších,
věnuje se i lidem, kteří tu
žijí teď. My všichni totiž
pokračujeme v příběhu
Krkonoš, který tu rozepsali naši předchůdci. Odkud
ale pocházíme? Jakou mají
současné Krkonoše DNA?
Krkonoše jsou náš domov.
Málokdo z nás ale má předky, kteří zde žili po generace.
V důsledku dějinných událostí
se před více než sedmdesáti
lety místní obyvatelé téměř
kompletně vyměnili. Takže ať
chcete, nebo nechcete, větši-
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na z nás jsme „naplaveniny“.
Kdy se z člověka „naplaveniny“ stává „místňák“? Proč se
tu řada lidí jen na chvíli ohřeje
a zmizí? Rozhodli jsme se složit mozaiku našich příběhů,
která nám může ukázat, jak
jsme pestří a proč je tak těžké
tu hloub zakořenit a jak to případně změnit.
Krkonoše jsou skvělé turistické místo, ale pokud nebudou zároveň domovem lidí,
kteří této krajině dávají hlubší
smysl, začnou být pouze vyprázdněnou výletní destinací.
My jsme ti lidé.
Zajímá nás, jak jste se ocitli
v Krkonoších: zda tu prostě žila
už vaše prapraprababička, nebo
jste naopak dorazili sami teprve
nedávno, nebo jste se tu už narodili, přistěhovali jste se spolu
s rodiči, nebo oni se svými rodiči, nebo? Není od věci také zjis-

tit, jestli to bylo kvůli nádherné
přírodě a horám, práci, lásce…
Nejdále se v pátrání můžeme
dostat k roku 1945.
Výzkum DNA Krkonoš probíhá na základě statistických metod, veškeré údaje jsou chráněny a zpracovány anonymně.
Staňte se tedy i vy součástí
výzkumu DNA Krkonoš, stačí
vyplnit dotazník na www.dnakrkonos.cz, popřípadě se zastavit v sídle neziskové organizace
Paměť Krkonoš (třída Josefa II.,
č. p. 83, Horní Maršov),
kde vám s jeho vyplněním pomůžeme. Kromě
vyplnění formuláře se
základními daty máte
možnost rozepsat svůj
příběh či připojit fotografii. Vyplnění dotazníku vám zpříjemní animovaný film, ve kterém
vyprávíme čtyři příběhy

krkonošských
novousedlíků. DNA Krkonoš zkoumáme
v prostoru celých hor, tzn. i na
polské straně, a to i díky grantu od Evropské unie pro česko-polskou spolupráci v projektu
Zachraňme paměť Krkonoš!.
Rozhodně se jedná o unikátní prvovýzkum a těšíme se na
jeho výsledky!
Za Paměť Krkonoš, z. ú.,
Eva Hrubá
a Klára Stejskalová
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Poklad z Lázní Fořt
S laskavým svolením autora a redakce Lánovského
zpravodaje přebíráme
článek o mincovním nálezu v Lázních Fořt. Učinil
jej Lukáš Tuček z Lánova,
který se dlouhodobě zabývá průzkumem krajiny
pomocí detektoru kovů.
Své nálezy dokumentuje
a konzervuje, zveřejňuje
na svém facebookovém
profilu a v Lánovském
zpravodaji a ty, které
mají velkou historickou
hodnotu, daruje muzeím,
s jejichž odbornými pracovníky spolupracuje.
Zkraje nového roku jsem se
s detektorem kovů vypravil na
novou lokalitu, kterou jsem měl
delší čas připravenou a nastudovanou díky starým mapám.
Konkrétně se jedná o dnes již
zaniklé lázně ve Fořtu.
Už v 17. století se regionem
nesly zvěsti o studánce se zázračnou vodou, která uzdravila slepou dívku. V roce 1754
nechal majitel panství Ignaz
Dominik Chorinský z Ledské
postavit mariánskou kapli,
která byla zasvěcena Panně
Marii. Dnes bychom tomu říkali reklamní tahák, jak lázně
zviditelnit, především prostřednictvím poutníků. Zkraje
19. století byl k poutní kapli
a lázeňskému domu postaven
hostinec s tanečním parketem. V roce 1864 byl na místě
tanečního parketu postaven
nový zděný hostinec. Největší rozmach přišel okolo roku
1880, kdy byly postaveny další
dvě budovy – Forsthaus (Myslivna) a naproti Vila Maria.
Vysokou návštěvnost lázní v té
době potvrzuje i skutečnost,
že zde byla zřízena pošta, která fungovala vždy od května
do září. Lázně jako takové byly
zrušeny v roce 1922 z důvodu
výstavby chemické továrny na

umělé hedvábí v sousedství.
Lokalita se zdála zajímavá. Stovky lázeňských hostů,
pravděpodobně spíše movitější lidé. To by bylo, aby sem tam
něco při svých procházkách
neztratili. Procházel jsem les
a tahal jednu pivní zátku za
druhou, do toho víčka od tvrdého alkoholu a další běžný
odpad 20. století, kdy třídění
odpadu probíhalo stylem: co
jde spálit, půjde do kamen,
a co ne, půjde za barák do
lesa. Asi po 4 hodinách v lese
se mi povedl nález, na který
budu ještě dlouho vzpomínat.
Nález, který nemá s lázněmi
naprosto nic společného. Nález, který tam ležel dávno před
příjezdem prvních lázeňských
hostů.
V ruce jsem měl malou tenkou minci a na hraně prosvítalo stříbro. Jednalo se o malý
groš Rudolfa II. z konce 16.
století. Uložil jsem ho do krabičky, vzal do ruky detektor
a vtom se mi srdce rozbušilo.
Okolo něj bylo několik dalších
signálů a já jsem začínal tušit,
čeho jsem právě svědkem. Nakonec na ploše cca 2 × 3 metry v hloubce 20–30 cm bylo
16 stříbrných mincí různých
nominálů a ražeb z let 1529–
1587. Co se týče tehdejší hodnoty, mohlo se jednat o cca
1–2denní plat běžného člověka, takže se určitě nebavíme
o žádném ukrytém bohatství,
ale pravděpodobně jde o „vysypanou kapsu“.
„Jde skutečně o hotovost,
která se dostala do země před
koncem 16. století. Podle složení mincí vlastníkem byl
pravděpodobněji někdo místní a podle nominálů to nebyl
nikdo extra bohatý – běžně

používané ražby v každodenních drobných peněžních
transakcích. Klíčový problém
spočívá v tom, zda máme před
sebou skutečně celou původní
hotovost. V tuto chvíli to nejde
říci stoprocentně. Samozřejmě to lze vzhledem k velikosti
souboru vidět spíše jako malý
ztrátový materiál. Podstatným faktorem je to, kolikrát

se v místě mohla uskutečnit
těžba – ty současné stromy
jsou kulturní smrky, takže to
v žádném případě není původní porost,“ uvedl PhDr.
Vojtěch Brádle, kurátor sbírky
numizmatiky a faleristiky Muzea východních Čech v Hradci
Králové.
Lukáš Tuček
(úvod Olga Hájková)

Mince v místě nálezu.
Mince po očištění
a základní konzervaci.

SEZNAM MINCÍ:
→ Karl II. Franz von Innerösterreich (1564–1590) –
– 3 krejcary – 1582, 1587 a 1588
→ Kempten (město) – 3 krejcary – 1553
→ Rudolf II. Habsburský – bílý groš
→ Friedrich (Württemberg-Mömpelgard) – 3 krejcary – 1585
→ Ferdinand II. Tyrolský – 3 krejcary
→ Karl II. Franz von Innerösterreich (1564–1590) – 3 krejcary č. 2941
→ Zikmund I. Starý – Krongroschen – 1529
→ Ferdinand I. – 3 krejcary – 1550
→ Ferdinand I. – 1 krejcar
→ Rudolf II. Habsburský – malý groš (maley gross) – 1582–1587
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další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

KRONIKA

Tříkrálová sbírka
Po roce se Tříkrálová sbírka
vrátila do své klasické podoby,
kdy chodí tři koledníci a píší
křídou na dveře K+M+B. V letošním roce nám vyšlo i krásně počasí, takže jsme si koledu
všichni krásně užili. Koledníci
zpívali koledu a u navštívených lidí dokázali vykouzlit
i úsměv. Tohle všechno přispělo i rekordní částce, která
se v Rudníku vybrala. Občané
Rudníku přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 43 205Kč.
Děkujeme všem, co jste přispěli. Velké poděkování patří
dětem koledníkům a jejich
dospělému doprovodu i všem
ostatním, kteří pomohli s převozem a celkovým zajištěním
sbírky.
Jana Stuchlíková

Sbírku můžete podpořit
také celoročně
Zašlete SMS ve tvaru:
DMS ROK KOLEDA
na číslo 87 777.
Každý měsíc vám bude
automaticky odečtena
částka 30 Kč.
Službu DMS provozuje
Fórum dárců.
Technicky zajišťuje
ATS Praha.

Masopust v Rudníku 26. 2. 2022
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#rudníkmístokdetožije

Přívesnický
tábor v Rudníku
Naše tábory jsou tématicky
zaměřené na Indiány.
Hlavním motivem je vést
děti ke kladnému vztahu
k přírodě a umožnit jim
aktivní relaxaci změnou
stylu a rytmu života
s propojením dětského
kolektivu. Během tábora
mají děti k dispozici
indiánské tee-pee,
celodenní program
a pro volné chvíle jsou
k dispozici:
–
–
–
–
–

Pro děti od 4 do 12 let

11.—15. července 2022
II. turnus
18.—22. července 2022
I. turnus

stolní a sportovní hry
ping-pong
knížky
malování a tvoření
trampolína

cena 3200Kč / turnus

Tábor

Rudňák 2022
3.–8. července
na hřišti za kostelem
sv. Václava v Rudníku
Hlavním motivem je vést
děti ke kladnému vztahu
k přírodě a umožnit jim
aktivní relaxaci změnou stylu
a rytmu života s propojením
dětského kolektivu. Dětí se učí
poznávat rostliny, stopy zvířat,
přežít v přírodě jako je umět
přenocovat pod širým nebem,
dokázat si rozdělat oheň a zajistit
potravu. Během tábora mají děti
k dispozici indiánské tee-pee,
celodenní program a pro volné
chvíle jsou k dispozici:
–
–
–
–
–

Gabriela Bendová
mob.: 605/ 176 853
www.divilidi.cz
www.facebook.com/divilidi

Pro děti od 7 do 14 let

stolní a sportovní hry
ping-pong
knížky
malování a tvoření
trampolína

Cena: 3 500Kč / týden se spaním
Gabriela Bendová
mob.: 605/ 176 853
www.divilidi.cz
www.facebook.com/divilidi

Krakonošův ranec
Pomozte Krakonošovi posbírat dary do jeho rance. Na cestě
Vás čekají úkoly pro rozhýbání těla i hlavy, horské louky,
vyhlídka, roubenky i studánka s živou vodou. Dejte však
pozor, ať vás nechytí banda chamtivých hledačů pokladů.
Podaří se vám získat odměnu od samotného vládce hor?

Krakonošův ranec

Vaše cesta začíná na centrálním parkovišti u Stezky
v korunách stromů v Janských Lázních. Na jeho konci
najdete stezku se žlutomodrým značením, na které
budete podle mapky v aplikaci www.hravylety.cz,
plnit různé úkoly. Po jejich splnění získáte virtuální
dary do Krakonošova rance. V cíli pak dostanete
opravdovou odměnu. Všechny produkty najdete také na
www.regionalni-znacky.cz/krkonose
Časový odhad trasy: 90–120 minut

Virtuální stezka Bolkovem
v aplikaci Hravýlety

VIRTUÁLNÍ STEZKA
BOLKOVEM
V minulém roce MAS Krkonoše
zrealizovala s podporou Libereckého kraje a Asociací regionálních značek virtuální stezku Bolkovem – Krakonošův ranec, na
kterou bychom vás rádi pozvali.
Začátek vašeho výletu je umístěn
na centrální parkoviště Stezky
korunami stromů v Janských Lázních. Stáhněte si aplikaci www.
hravylety.cz, a můžete vyrazit!
Délka trasy je 5–6 km. Výlet je
určen pro rodiny s dětmi od sedmi let. Tak ať se vám líbí!
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Krakonoš vás požádal,
abyste našli dary
od místních řemeslníků.
Dejte však pozor,
ať vás nechytí
banda chamtivých
hledačů pokladů.
Podaří se vám
získat odměnu od
samotného vládce hor?

Celková délka trasy: 5–6 km
Stanovišť: 11
Pro rodiny s dětmi od 7 let

Černý Důl

Bolkov

Realizátoři:
Místní akční skupina Krkonoše
a Zeměhraní

Janské Lázně
Svoboda
nad Úpou

Rudník

Místní akční skupina Krkonoše vznikla
v roce 2005 jako občanské sdružení
a byla jednou ze zakládajících organizací, které vytvořily v České
republice regionální značení pro řemeslné a potravinářské,
zemědělské a přírodní produkty. Značka pomáhá zviditelnit
region Krkonoš se zachovalou přírodou, která je národním
pokladem a součástí chráněných území NATURA 2000.
Stezku finančně podpořil Liberecký kraj.
Hravýlety jsou založené na příbězích. Příběhy probouzejí
emoce, podněcují zvědavost a rozvíjejí fantazii. Díky příběhům
vám zůstane v paměti nejen hra, ale i mnoho faktů.

www.regionalni-znacky.cz

www.hravylety.cz

Regionální koordinátor značky
KRKONOŠE originální produkt®:
Místní akční skupina Krkonoše, z.s.
www.maskrkonose.cz
Vydala Asociace regionálních značek * © 2021
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Uvidíme se 18. června u školy?
V předchozích vydáních
Rudnických novin jste si už určitě všimli informací o výročí,
které se pro rudnickou školu
blíží, a to 60 let od jejího otevření. Slavnostní setkání bývalých žáků, všech zaměstnanců
i široké veřejnosti je naplánováno na sobotu 18. 6. Určitě
bude milé i zajímavé potkat
se po letech, zavzpomínat
a porovnat minulost s tím, co
uvidíme uvnitř i kolem školy
nyní. Budova je posledních 10
let sice téměř stejná, ale mění
se vybavení učeben a podoba
školní zahrady. Modernizace se dotkla nejen učebních
pomůcek a počítačového vybavení, ale také prostorů žákovských dílen a kuchyňky.
My jsme ani nepotřebovali
připomínání
polytechnické
výchovy ve vzdělávání, protože
jsme přirozeně využívali to, co
naše škola již leta umožňovala, nejen v předmětu pracovní

činnosti. Kromě učitelů měli
také žáci hezký pocit z vkusně opraveného skleníku a vyvýšených záhonů. Rudnická
školní zahrada je výjimečná
svou rozlohou i využitelností.
Hrají si na ní děti z MŠ, zábavu zažijí žáci ze školní družiny a školního klubu, sportovní výkony na multifunkčním
hřišti a běžecké dráze těší
žáky při tělocviku, a už jsme
dokonce ochutnali i vlastní melouny. Při slunečných
dnech může výuka proběhnout v krásné venkovní učebně a už se těšíme, až povyroste
ovocný sad vysazený poblíž.
Vy, kteří navštívíte školu po
delším čase, si všimnete nových dveří vstupních i vnitřních, jiné podoby šaten na
1. stupni, barevné výmalby
chodeb i tříd, jiných hodin
ve vestibulu. Ve školní jídelně
se vám bude líbit na podlaze
dlažba a paní vedoucí škol-

ní jídelny můžete navštívit
v nové vestavěné kanceláři.
Novinkou je také bezbariérový vchod do MŠ, která je již 16
let v budově 1. stupně školy.
Jak vidíme, 60 let pro naši
školu je nejlepší věk a byla by
škoda nepřijít se na ni podívat,
vidět své učitele a spolužáky,
popovídat si, zavzpomínat.
Umožníme prohlídku školy,
školní zahrady, představíme
školní akce a výuku promítáním fotografií, potěšíme se vystoupením dětí a nabídneme
k zakoupení almanach k 60.
výročí školy. Stále ještě uvítá-

me dobové fotografie z vašich
alb, jejichž kopie si ostatní určitě budou chtít prohlédnout.
Těším se na viděnou…
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy
Sledujte web školy:

www.zsrudnik.cz,
kde budou průběžně aktualizovány
informace o oslavách.

Naše škola vzkvétá
U příležitosti 60. výročí
otevření naší školy jsme
krátce vyzpovídali její
současnou ředitelku Alici
Kuhn-Gaberovou.
Jak se má naše škola?
Děkuji za optání i za otázku.
Už samotným pohledem na
školu můžeme totiž vidět, že
naše škola doslova vzkvétá. Budova se opravuje a modernizuje. Postupně se podařilo zateplit
ji, vyměnit okna i dveře, v kotelně jsou nové kotle. Zrekonstruovala se sociální zařízení a zatím
dvě třídy. Odborné učebny odpovídají požadavkům současné
výuky a nezapomněli jsme ani
na prostory pro výuku výchov
(pracovní, výtvarné, hudební).
Velké změny zaznamenal také
celý venkovní areál školy, především školní zahrada. Multifunkční hřiště, běžecká dráha,
skok do dálky, herní prvky pro
žáky 1. stupně, zázemí pro
školní družinu a školní klub,
opravený skleník, vyvýšené záhony, ovocný sad a venkovní
učebna. Pro MŠ nové hřiště, lezecká stěna, altán, přístřešek na
kola a úplně nový bezbariérový
chodník. Pokud mohu odpovědět přímo za školu, pak se škola
sama sobě líbí a nejspokojenější
je, když slyší spokojené hlasy
dětí i dospělých.
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Jak pokročily informační
technologie?
Poslední dva roky se informační technologie doslova
vyšvihly do popředí. Jak asi tušíte, příčinou byla distanční výuka, která zrychlila technický
vývoj učebních pomůcek i samotné výuky. Od komunikace
prostřednictvím
webových
stránek, videí, e-mailů, Skypu
a WhatsApp jsme pokročili
k Microsoft Teams, sdílené obrazovce a herním aplikacím,
např. Kahoot. Pro školu to znamenalo navýšit kapacitu internetového připojení, především
odchozích dat. Notebooky učitelé již měli, odvahu pustit se
do nových věcí taky, už jen zbývalo mít funkční síť a připojené žáky. Jedno rychlé úvodní
školení, jak pracovat s Teams,
bylo pro pedagogy důležité, ale
neznamenalo jistotu. Navzájem si pomáhali a vyměňovali
zkušenosti a nápady.
A děti?
Jak se dá předpokládat,
moderní technologie během
distanční výuky většinu děti
opravdu nevykolejily. Vždyť
jsou s mobilem jedna ruka.
Někde ale vázlo spojení, někde vázlo plnění povinností.
Ne všem dětem tento způsob
výuky zcela vyhovoval, ale po-

chvalu si zaslouží snad každý. A tady bych ráda připojila
poděkování rodičům. Před
dvěma lety se na ně přesunula
obrovská tíha školní docházky
probíhající doma. Vedle svých
pracovních povinností museli
dohlížet na učení dětí. V prvním roce pandemie o něco víc
než ve školním roce 2020/21,
kdy vyučování online vstupovalo do rodin tzv. naživo a žáci
zvládali s učiteli spolupracovat
mnohem víc. U dětí se tak naplno ukázaly rozdílné schopnosti učit se. Na jedné straně
nekonečné možnosti a informace z internetu, na straně
druhé trénink sebeovládání
a cílevědomosti. Někomu klid
domova vyhovoval, jiný se cítil
bezradný. Vztahy s ostatními
spolužáky na dálku nemohou
nahradit pohled z očí do očí.
Nakolik se změnily priority
vedení školy po vypuknutí
koronakrize, respektive
během jejího trvání?
Zjednodušeně řečeno, priority se ještě více ukotvily
u člověka, u každého z nás,
zaměstnanců školy, dětí, rodičů či zákonných zástupců. Jen

zdánlivě se staly prvořadými
technologie, ty stále zůstávají
jen prostředníkem lidí v životě. Člověk má rozum, emoce,
vztahy. Proto více než kdy jindy bylo zapotřebí naslouchat,
chápat a pomáhat. Úplně se
chod školy zastavil jen krátce, přizpůsobený provoz školní kuchyně, mateřské školy
a školy samotné zůstával pro
nás prospěšnou jistotou. A to
je také součást priorit vedení,
neboť určité ukotvení a jistoty
potřebují lidé od dětství. I proto zůstane role školy, místa
setkávání se při vzdělávání,
nepostradatelná i při existenci
moderních technologií.
A jak by sis představovala
školu za dalších deset, sto let?
Nelehká, ale hezky navazující otázka! Pokud mohu snít
o naší škole, pak věřím v pokračující péči o materiální
zázemí i pozitivní atmosféru.
Děti i dospělí, kteří budou spolupracovat, společně se z výsledků své práce radovat a těšit
se na další den.
Ptal se a za rozhovor děkuje
Pavel Voňka
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PŘEHLED AKCÍ ZA 3. ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
3. 1. – 14. 2. – Testování žáků a zaměstnanců školy na covid-19
7. 1. – Preventivní program pro 5. a 8. třídu
13. 1. – Stmelovací navečer v ZŠ pro 9. třídu
14. 1. – Návštěva 9. třídy v Lasergame v Jaroměři
31. 1. – Předávání pololetního vysvědčení
4. 2. – Pololetní prázdniny
7. 2. – Návštěva vzdělávacího pořadu
Planeta Země – Madagaskar ve Vrchlabí
8. 2. – Školní kolo olympiády z českého jazyka
15. 2. – Školní kolo olympiády z dějepisu
15. 2. – Preventivní program pro 5. a 8. třídu
21. 2. – Preventivní program pro 7. třídu
23. 2. – Školní kolo v recitaci
28. 2. – 4. 3. – Jarní prázdniny
7. 3. – 11. 3. – Lyžařský výcvik 8. třídy v Krkonoších

8. ročník Vánočního turnaje
ve stolním tenise
Předvánoční úterní odpoledne patřilo již tradičnímu
8. ročníku Vánočního turnaje
ve stolním tenise. Účast chlapců a dívek byla velmi hojná
a je vidět, že stoly umístěné ve
vestibulu školy vedou i k propagaci tohoto sportu. Všem
účastníkům patří uznání za
jejich výkony. Za nadšeného

potlesku diváků přebrali ceny
ti nejúspěšnější, zejména vítězové jednotlivých kategorií –
v mladších žácích Michal Kulvajt a ve starších žácích Jakub
Hampl –, kteří odvedli nejlepší
výkony a po zásluze zvítězili.
Vladimír Tremer

Olympiáda z českého
jazyka a dějepisu
Jako již tradičně téměř každý rok i letos jsem se rozhodla
uspořádat školní kolo olympiády z českého jazyka a dějepisu, která je určena pro žáky
8. a 9. třídy. Zájemců bylo nakonec docela dost. Je to totiž
možnost vyzkoušet si své znalosti úplně jiným způsobem
než běžně při vyučování.
Olympiáda z českého jazyka
proběhla 8. února a zúčastnilo se jí 11 žáků. Práce se vždy
skládá ze dvou částí – gramatické a slohové. V první části
si letos žáci vyzkoušeli přemýšlet nad úkoly týkajícími
se hlásek a výslovnosti slov,

Literatura v 8. třídě
Rým (Jakub Valent)
Mám vymyslet rým,
já ale opravdu nevím,
možná je to tím,
že o tom víc nevím.
Epigram o plýtvání
(Marek Hofman, Jan Kryšpín)
Už tři roky poslední
cítíme se jak vězni.
Testovat se museti,
pod rouškami buleti.
Do zpěvu nám vážně není
stále čekáme na zlepšení.
Ano, ne (Šimon Jančík)
Škola v naší vesnici,
kde neplatí žádné ne,
pouze ano a určitě,
toť problém občas je.
Tvořivost a přemýšlivost,
to nám přeci dělá radost.
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mnohoznačnosti různých sdělení, práci s příbuznými slovy,
vyhledávání částic ve větách
či tvoření netradičních tvarů
rozkazovacího způsobu. Co
se týče slohové části, letošní
zadání znělo U nás na vsi/náměstí. Formou prózy měli žáci
v rozsahu 200–300 slov napsat
zajímavý, originální a poutavý
text týkající se daného tématu.
Maximálně bylo možné získat 50 bodů. Nejlepšími řešitelkami se staly Daniela Kordová
(40 bodů) a Nela Krůtová (38
bodů). Obě zároveň postupují
do okresního kola v Trutnově,
kde budou reprezentovat naši
školu, a věřím, že budou zdatnými „soupeřkami“ žákům
z jiných škol.
Olympiáda z dějepisu proběhla o týden později, tedy
15. února. Letošní téma znělo Šlechta v proměnách času.
Zájemci o historii se zabývali
úkoly týkajícími se středověké
i novověké společnosti, pracovali s ukázkami z dobových
textů i s obrázky, řešili témata
týkající se architektury, módy,
života tehdejší společnosti
i nejvýznamnějších šlechticů
té doby. Maximálně bylo možné získat 60 bodů. Nejlepší
řešitelkou se stala Barbora
Dlouhá (48 bodů), dále byl
úspěšným řešitelem Robert
Sloup (46 bodů) a Nela Krůtová (43 bodů). Všichni tři postupují do okresního kola v Trutnově a věřím, že nás budou
velmi dobře reprezentovat.
Všem zúčastněným ve školním kole děkuji za účast a snahu a postupujícím do okresního kola držím pěsti.

Recitace na naší škole
Do učiva českého jazyka samozřejmě patří i recitace básní
či prózy. Jako každým rokem
proběhlo i letos na naší škole
nejprve třídní kolo, kdy si každý žák měl vybrat báseň, která
se mu dobře recituje, vhodný
je i text, kde se objevuje přímá
řeč a dá se s textem zajímavě
pracovat. Děti se ve třídě samy
hodnotily, zda je potřeba ještě
více artikulovat, mluvit nahlas,
dávat větší pauzy nebo zda je
potřeba se do jednotlivých rolí
ještě více vžít. Třídní učitelky
pak tedy vybraly děti do kola
školního, které se konalo ve
středu 23. února. Zde již žáci
soutěžili ve dvou kategoriích.

Nebylo to vůbec jednoduché,
postavit se před větší publikum. Myslím, že tréma se dostavila téměř u každého, ale
všichni ji překonali a předvedli
porotě svůj nejlepší výkon.
Pokud se uskuteční kolo
okresní, budou naši školu reprezentovat v 1. kategorii, což
je 2 a 3. třída, Jeremiáš Kaplan,
Adam Steklý a Honza Blažek,
za 2. kategorii, což je 4. a 5. třída, Aleš Drefko.
Byla bych ráda, aby se okresního kola zúčastnili a měli
srovnání s ostatními žáky z jiných škol.
Hana Ježková,
třídní učitelka 4. třídy

Lucie Švábová
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Vítáme jaro!
Nový rok jsme přivítali ve
školce s velikou radostí, jelikož přírodu kolem nás zasypal
sníh! Vycházky s dětmi byly
úžasné, bořili jsme se v závějích, pozorovali stopy, které
tam zůstávaly po zvířátkách.
Kopce, to bylo něco pro nás,
svištěli jsme na lopatách i po
zadku jako o závod.
Sníh začal pomalinku roztávat, všude bylo plno vody
a bláta. Naštěstí mráz ze země
vodu vytáhl a přivolal tolik
očekávané sluníčko. Začínají se objevovat první poslové
jara. Na vycházkách pozorujeme barevnost jarních květů,
ptáčci kolem nás krásně zpívají… Už abychom trávili pobyt
venku u nás na zahradě.
Ježíšek dětem přinesl do
školky nové sportovní náčiní.

Pořídili jsme pro děti nový
zahradní nábytek, abychom
si mohli s dětmi hrát i pracovat venku. Jedním z nejoblíbenějších témat ve školce je
karneval, podle reakcí dětí
sklidil veliký úspěch. Děti si
vyrobily masky, plnily úkoly
a parádně si zatancovaly na
písničky z pohádek. Stále pracujeme s dětmi ve výukových
centrech, děti práce velmi baví
a my jsme nadšené, že se do
práce zapojují i mladší dětičky. Doufáme a přejeme si, aby
to nadále pokračovalo stejným
směrem, vždyť to přeci děláme
pro děti!
Krásné jarní
sluníčkové počasí přeje
kolektiv MŠ

Lyžařský výcvik v Dolním
Dvoře očima osmáků
Abychom nepřišli zkrátka,
uskutečnil se v letošním školním roce lyžák pro naši 8. třídu. Nebýt covidu, jeli bychom
totiž už vloni. Z různých důvodů jsme bohužel nejeli všichni.
My, co jsme jeli, jsme se naučili
lyžovat a sjíždět svah, běžkovat a bezpečně zastavit. To se
nám hodilo při běžeckých závodech. Líbil se nám večerní
program s kytarou a hraním
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šipek. Některým z nás chutnalo, jen pití bylo drahé. Trochu nám chybělo domácí jídlo,
mazlíčci a ostatní spolužáci.
Za celý týden jsme nepostrádali školu ani nesledovali dění ve
světě. Ve čtvrtek jsme dokonce
mohli sjíždět velkou sjezdovku v Černém Dole. Kdyby byla
možnost, jeli bychom znovu.

Madagaskar
V pátek 11. 2. se žáci druhého stupně zúčastnili programu
Madagaskar: Adamův příběh
pradávné Lemurie. Jedinečnost
tohoto ostrova je dána jeho izolovaným vývojem. Pan Adam
Lelek nás provedl faunou, flórou a životem tamějších obyvatel celého ostrova. Zaměřil
se i na nejdůležitější ceremonie
Madagaskaru, na pohřební rituál zvaný famadihana. Magické tradice jsou součástí života
obyvatel. Malgaši věří v sílu
mocných duchů a démonů.
Jejich velkou ctí je stát se váže-

ným předkem. Madagaskar nás
nadchl svou osobitostí. Přednáška se nám moc líbila a těšíme se na další setkání s projektem Planeta Země 3000.
Jitka Mačková

Žáci 8. třídy
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JPOIII Rudník-Arnultovice
– co říci začátkem roku 2022
Rád bych v úvodu všechny
čtenáře přivítal a dovolte
mi prosím, abych se v tomto článku pokusil shrnout
činnost výjezdové jednotky během roku 2021.
Vím, že tento rok nebyl pro
nás všechny zrovna příznivý,
a to ohledně všech činností na
úseku školení, oprav a hlavně
setkávání v zázemí garážových
prostorů k vykonávání údržby
výstroje, výzbroje a techniky.
Vše se zastavilo a dodržovala
se vydaná nařízení a opatření
a naše činnost se zaměřila na
pomoc občanům naší obce. Jednotka se účastnila cvičení dálkové dopravy vody v Horní Kalné,
kde se tohoto cvičení zúčastnily
všechny JPO v okrsku č. 7.
Teď něco k výjezdům v roce
2021, kterých bylo 41. Když si
to opět rozložíme, byli jsme
šestkrát požádáni o pomoc při
požáru, provedli jsme 27 technických pomocí, dvě ostatní
mimořádné události, dvakrát
ostatní pomoc a čtyřikrát šlo
o planý poplach.
Ke konci roku, a to v prosinci, kdy se v domácnostech
rozdávají dárky, dostala jed-

notka dárek, který potěšil každého z nás. Čtyřkolka, která
bude velikým pomocníkem
jak při požáru v nepřístupném
terénu, kam se těžká technika
nedostane, dále technickým
pomocem, tak i pro přípravu
soutěží. Za tohoto pořízeného
výjezdového pomocníka moc
děkujeme obci Rudník, která
nám pomáhá držet ten pomyslný krok ve vybavenosti jednotky s nároky dnešní doby.
Něco málo k plánu pro rok
2022, který je již v běhu. Určitě
je potřeba údržba a kontrola
techniky, aby byla stále v kondici, musíme provést kontrolu
výzbroje, aby byla připravená
a provozuschopná při jejím
použití, a také výstroje, aby
splňovala vše, co je povinen
mít zasahující člen výjezdové
jednotky. Dále určitě proběhne
školení k zopakování zásad při
výjezdu, protože opakování je
matka moudrosti. Po školení
teorie přicházejí cvičení praktická. Dále určitě pomůžeme
při organizování akcí pořádaných pro veřejnost obcí (dozor,
dohled). Je toho v celém roce
dost, s čím si musíme poradit,
projít si a někdy se i poprat, ale

jak říkáme, děláme to, protože
nás to baví a chceme to dělat.
Následný výsledek je pro nás
vždy potěšující a povzbuzující.
Závěrem chci poděkovat
všem členům jednotky za dobrou práci, obci za veškerou
pomoc a podporu, kterou v ní
máme, a hlavně všem, kte-

ří nám fandí, drží nám palce
a myslí na nás, když jsme zrovna mimo základnu a pomáháme tam, kde nás je potřeba,
a všichni se opět vrátíme na tu
naši základnu.
Petr Birtus
velitel JSDHO
Rudník-Arnultovice

Aktuality z SDH Arnultovice
Z důvodu nekonání se
naplánovaných akcí
budu v tomto článku
psát pouze o činnosti,
která měla proběhnout,
a o akcích, které doufám
proběhnou.
Tak na začátek roku jsme
měli připravený tradiční hasičský ples, na který byla rok
objednaná skupina Black
Jack. Bohužel se ples nemohl
konat, jelikož v té době byla
ještě platná přísná pravidla
ohledně covidu-19. V únoru
jsme počítali s dětským karnevalem, ale bohužel to stále
nešlo. Nyní v dubnu chceme
uspořádat velikonoční turnaj ve stolním tenisu pro
neregistrované, který má své
příznivce jak v řadách hráčů,
tak i publika. 1. května chceme opět navázat na tradiční
průvod z Rudníku-bělidla
k restauraci U Soudku a poté
se odebrat na pohoštění v zá-
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zemí KD Arnultovice. Později dne 25. 6. 2022 chceme
pořádat memoriál Bohouše
Martínka – noční soutěž,
kterou již máme zatím každý
rok bez přerušení. Také jsme
již začali rozměřovat novou
trať pro běhání mladých hasičů jednotlivců na 60 m, která se bude zjara budovat.
Tyto a i jiné akce by se nedaly uskutečnit bez podpory
obce Rudník. Hodně úspěchů
v letošním roce, chci popřát
našim hasičům M. Haladovi
a L. Sahánkovi, kteří budou
potřebovat mnoho sil do klání o titul železného hasiče.
O výsledcích budu informovat v dalších číslech RN.
Tímto bych ukončil náhled
na první polovinu roku a děkuji všem, kteří nám drží palce v našich aktivitách a pomáhají nám. Jste fajn!
Michal Hronek,
starosta SDH Arnultovice
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SPORT

Zubatá ultra aneb i (osobní) výzva
může někdy znamenat víc než závod
Jak předloňský, tak
i loňský rok moc nepřál
ničemu. Netřeba se „pitvat“, proč tomu tak bylo.
Všichni víme. Po nejistém
jaru, kdy jsem v květnu běžel Libouchecký ultramaraton a celé léto závodně
vynechal, nastal lusknutím
prstů podzim.
V září běžím svůj již tradiční
Saar Challenge a zima se nezadržitelně blíží. Měl jsem naplánovaných několik osobních
výzev, ale žádná z nich nedopadla. Proto jsem se upnul
k Zubaté, kterou jsem měl
uloženou ode dne, kdy jsem ji
objevil na internetu. A že tuto
výzvu letos určitě chci aspoň
zkusit. Na vysvětlenou – jedná se o oficiální výzvu Lukáše
Kekrta z webu zubataultra.
com, kdy (jak sám píše) trasa
„dělá čest svému jménu“. Ne
nadarmo se jmenuje Zubatá!
63 km / +3000 nastoupaných
metrů / 10 hodin časového limitu. Jizerské hory a 4 zuby.
Kde se dají nastoupat takové
metry, když Jizerky jsou vlastně nahoře placka? No přeci na
hejnické straně.
Ne všechny cesty trasy vedou po značených stezkách.
Jizerky beru jako mokré hory
a ty neznačené cesty budou
promáchané až běda. V mapách to jsou takové ty lesní
stezky, kde buď kdysi vedla nějaké stará cesta, nebo to byla
nezpevněná svážnice. Tuším,
že to bude mech, rašelina, bahno a voda a mech a voda.
Od začátku přemýšlím, jak
vyřešit jídlo a pití po cestě.
Na závodech jsou občerstvovačky, ale tady nezbývá než se
postarat sám o sebe. Nakonec
se rozhoduji, že jeden pytlík
s jídlem a pitím zahrabu do
listí před Bílým Potokem po
prvním zubu a druhý v okolí
Bartlovy boudy před třetím
zubem.
Start a cíl je v Hejnicích
u kostela. Je jedno v kolik, to je
na každém. Ale od zmáčknutí
tlačítka start je limit 10 hodin.
Čtrnáct minut po osmé ranní
konečně vybíhám na svůj poslední „zářez“ tohoto roku.
První kilometr dobrý a pak
šup do lesa nahoru na Ořešník.
Tam to je kousek a dál k vodopádům Velký Štolpich také.
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U Tetřeví boudy doprava a po
Oldřichovské silnici dát nohám na chvíli odpočinout od
kopců. Ptačí kupy. Chjo. Přehlédl jsem kořen, když jsem
koukal na rozcestník, a slyšet
to tiché hrrrrc fakt tak brzo
od startu nechceš. Natrhl jsem
si botu těsně na gumovou
obsádkou a palec vykukuje
z boty ven. No, botky už mají
1400 km v těle a po tom, co se
mnou letos na dovolené zažily,
mají nárok.
Holubník nám začíná trochu
vlhnout. Tedy spíš mně vlhnou
boty. A je to tu – Holubník
sedlo. První neznačená, promáčená. Cestička je
pěkně čitelná až
k potůčku, který
mám překročit.
To, že už mám
plné boty vody,
ani nezmiňuji.
Protože od teď
už neuschnou
posledních
55
km. Poprvé netrefuji správnou
cestu a mířím
někam směr navigační šipka na
hodinkách. Ta
je nějaká zmatená, protože až
moc pozdě mě upozorní, že
jsem někde úplně v pr… borůvčí. Tahám mobil a hledám,
kde vlastně zrovna jsem. Asi
50 metrů od „cesty“, která už
možná ani cestou není. Běžet
se nedá. Borůvčí tu mám po
kolena a místy snad i po pás
směr (jizerská) Černá hora.
Z Černé sbíhám po fungl novém chodníku, který je lehce
usmekaný, tempo je tedy hodně opatrné i tady z kopce. Zatím jsem na hranici limitu a ta
potvora zubatá se mi chechtá
na rameni.
Přes Frýdlantské cimbuří
dolů do Bílého Potoka. Přes
Bílý Potok po červené ukrajuji rychlé běhací kilometry
k úpatí druhého zubu. Asi dva
kilometry a dalších +500 m po
Richterově cestě se zdají být
nekonečné. Ale ta stará cesta má kouzlo. Sice to trochu
klouže po mechem zarostlých
kamenech, ale v kontrastu
s barevnými opadanými listy
to nahoru kolem tří křížů jde
samo. Procházím křižovatkou,

kterou jsem před „chvílí“ probíhal dolů z prvního zubu.
Na Smědavskou horu se jde
napřímo. A opět místo cesty
mechem a vodou. Už mě to ani
nestudí. Na vrcholu se zastavuji pokochat se. Zarazí mě až
zvláštní pocit něčeho jiného.
TICHO… Absolutní ticho. Na
chvíli zadržím dech a slyším
jen tlukot srdce. Nic jiného.
Paráda!!! Na Smědavu je to
kousek z kopce, dá se tu nahnat pár minut k dobru. Rychlou fotku ubourané restaurace a jde se omlátit stehna po
asfaltu zpět do Bílého Potoka
k Bartlově boudě, kde mám
schovaný druhý dropbag. Napakovat zásoby a hurá dál.
U Bartlovy boudy doprava
a po žluté nádherným bukovým údolím na třetí zub.
K horní lávce to není daleko.
Překračuji ji, a místo abych
šel rovně, jdu na druhý břeh
potoka. Samozřejmě špatně.
Ti školáčci, co tam zrovna šli
kolem, na mě zírají poněkud
vyjeveně, kde jsem se tam zje-

vil. Tedy zpátky na ten správný břeh a proti proudu dále do
houští. Někde tady bych měl
odbočit z neznačené na neznatelnou cestu. Odhaduji to
správně. Když vytáhnu mapu,
mám odbočku někde vedle
sebe. Ano, stejně jako ostatní
tu cestu také nevidím. Někudy se prorvu přes houští a ta
cesta tu opravdu je. Úplně luxusní bažinka. Místy po kotníky ve vodě, to už ani neřeším.
Občas někam zapíchnu hůlku,
a ta mi zpola zmizí do hlubiny. No zatím se celý nekoupu,
tudíž to je v pohodě. Bažina
končí a opět se dá běžet. Aspoň kousek. Nožky už začínají kudrnatět. Ještě mě čeká
dokončit třetí zub na Smrk.
Cesta po hranici má něco kolem 1,5 km, ale pocitově to je
tak pět. Rozhledna na Smrku
na levoboku. Odbočka doleva
a doprava a vzhůru dolů po
zelené kolem Třetí a Druhé lavičky zkratkou kopřivami pod
Rapickou horu k singltrekům
a na Měděnec.
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Kolem Měděnce vede
krásný singltrek, ale zelená
vede přímo proti vrstevnici jak nahoru, tak dolů.
Dolů…. Né, dolů už néééé.
Má se jít jen nahoru, na
Smrk. Sice padám pouhých
40 výškových metrů dolů,
ale už mě to deptá. Proč?
Protože na Ropické jsem
si říkal pohoda, celé to dáš
kolem devíti hodin. Ale ta
pohoda skončila, když jsem
začal ve stoupání právě na
Měděnec dělit, násobit, sčítat a já nevím, co ještě, čas
/ vzdálenost. Trošku mně
zatrnulo, že to mám dost
na hraně deseti hodin. Tak
to ne! Nedřu se tady se zubatou na rameni, abych se
u kostela drbal na temeni.
Místy mi to na Smrk připomínalo také výstup na
Smrk, ale v Beskydech při
B7. Naštěstí ne tak dlouhý. Cesta se placatí, a to
znamená povel k běhu. No
nebo k něčemu, co se tomu
vzdáleně podobá. Smrk nechávám za sebou po pravici
a teď už jen sešup do Hejnic.
Posledních 10 km. Teď to
bude hop, nebo trop. Mám
hodinu a půl na to, abych
doběhl v limitu. Co tady jako
budu 1,5 hodiny dělat??? Ani
omylem. Pouštím to dolů, co
nohy vydrží. Odpočívat se
bude až doma! Průběžně hlídám čas, ale nohy nešetřím.
Není důvod. Všechny zuby
Zubaté mám za sebou. První
baráky. Nádraží Bílý Potok
a podél trati do Hejnic. Už
vidím věže kostela. Kolem
kostelíku zadem, po schodech nahoru. 9:30:43. Konec.
Zubatá, zubatá… Cha
cha chááá. Další, co ti utekl.
Cvakla jsi naprázdno, potvoro jedna!
Sedím na schodech před
kostelem. Oko mi zvlhlo slzou. V hlavě mi letí celá cesta. Bylo to boží!!! Celá cesta
byla boží!!! Ten respekt z ní
tam zůstane i na příště.
Protože tohle musím zažít
zas a znovu. Protože tohle
je to pravé trailové běhání.
Ale tenhle punk spíš necestou než cestou – to je to, co
mě baví.
Pořád všem říkám, že
kopce jsou kořením běhu.
A běh? To je moje koření
života.
Rudolf Procházka,
rudnický ultramaratonec
https://behamsvujsen.
blogspot.com
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Užil jsem si to na 150 %
Ve středu 15. prosince 2021
odstartovalo v Londýně
mistrovství světa v šipkách
organizace PDC. Po předloňské účasti Čecha Karla
Sedláčka se jejím loňským
aktérem stal jednadvacetiletý Roman Benecký z Arnultovic. Přestože vypadl
v prvním kole, můžeme
konstatovat, že se jedná
o velký úspěch, a Romanovi srdečně blahopřejeme.
O své pocity se podělil se
čtenáři RN v následujícím
rozhovoru.
Jak probíhala východoevropská kvalifikace, kterou
jsi vyhrál a postoupil na
mistrovství světa?
Přijelo cca 32 nejlepších
hráčů z celé východní Evropy,
hrálo se systémem k. o. na 6
vítězných legů, tuším.
Právě ve finále kvalifikace jsi
nečekaně porazil předchozího českého zástupce na MS
Karla Sedláčka. Jak se na to
tvářil?
Já jsem s tím trošku počítal,
docela jsem byl na Karla nahecovaný, protože jsem s ním
dříve trénoval a v Budapešti
jsem ho už 2 roky předtím taky
porazil. Zároveň jsem věděl, že
Karel hraje o všechno, a tím
pádem jsem byl docela na koni.
Znáte se blíž? Dal ti třeba
nějaké rady? Přece jen jste
měli v prvním kole MS stejného soupeře (Ryana Joyce).
S Karlem se známe už dlouho, je to můj bývalý sparing
partner, takže se známe opravdu dobře. Navíc je to můj spo-

luhráč, a to jak ze softových
šipek, tak ze steelových. Rady
se v tomto sportu nedají nějak
dávat, protože tím si každý
musí projít sám. Každý zápas
je jiný.
Co tě napadlo jako první,
když jsi vešel do Alexandra
Palace, kde se mistrovství
koná?
Vůbec nic :D, přišel jsem
tam a viděl jsem prostě velkou
halu a věděl jsem, že za chvíli tam budu stát před velkým
publikem a budu muset podat
ten nejlepší výkon, co můžu.
Před startem mistrovství jsi
pro iDnes.cz řekl, že bys chtěl
„přelézt první kolo“. Nevyšlo
to. Tvoje pocity bezprostředně po zápasu?
Byl jsem úplně v pohodě.
První cíl byl si to užít. Druhý cíl
bylo trošku potrápit soupeře.
Každý by chtěl dojít co nejdál,
ale je to opravdu hodně těžké.
O tom, že by sis to chtěl hlavně užít, jsi mluvil i v tom zmíněném rozhovoru. To vyšlo?
Ano, to vyšlo… Užil jsem si
to na 150 %.

Běžecké stopy
S letošní zimou to bylo jak
na houpačce, nahoru a dolů.
Chvilku sníh a pak zase obleva, ale běžkaři v Rudníku si
i přes tyto rozmary přírody
zajezdili. Hned zkraje zimy
nás neminula brigáda na
údržbě přemostění a odklizení popadaných stromů, aby
dobře projela technika. Na
konci ledna se projely stopy
nad Bolkovem směrem k Hoffmanově boudě.
Únor na samém začátku
nám přichystal dva luxusní víkendy, kdy se v běžecké stopě
potkalo mnoho usměvavých

V posledním rozhovoru pro
RN (2/2015) sis „postěžoval“,
že ceny jsou spíše symbolické.
Teď jsi i přes prohru v prvním
kole inkasoval 7500 liber.
To už je slušná záplata, ne?
Samozřejmě to potěší, ale
nepokryje to ani zdaleka to, na
kolik vyjde jedna sezona.
I když je prize money z mistrovství hezká částka, šipky
tě asi zcela neuživí. Takže co
děláš „v civilu“? Pracuješ?
Studuješ?
Pracuji v jedné místní firmě
jako elektromontér.
Jak vidíš svoji budoucnost?
Řekněme nejprve po té šipkařské stránce.
Chtěl bych jednou získat profi kartu a živit se pouze šipkami,
ale je to dlouhá a trnitá cesta.
A po té osobní, případně
pracovní?
Jak jsem psal už předtím,
chtěl bych se živit šipkami,
ale pokud to nedopadne, chtěl
bych jednou mít elektrikářskou firmu.
Ptal se a za rozhovor děkuje
Pavel Voňka
Foto: Profimedia.cz

běžkařů. Bohužel sněhové
podmínky nám neumožnily
navázat na loňský model tras
na bruslení. O dobře vyříznuté stopy a tréninkové kolečko
u základní školy se postaral
Radek Dostál. Rád bych i touto
cestou poděkoval Josefu Hylmarovi a Rudovi Procházkovi
za jejich práci a pomoc udržováním běžeckých stop v okolí
Rudníku. Děkujeme i za kladná hodnocení běžeckých stop
od běžkařů. Tak snad zase za
rok v běžecké stopě. Skol!
Jirka Stuchlík
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MATRIKA

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

ZŠ a MŠ Rudník
Vás zve na oslavu 60. výročí školy

NAROZENÍ: Antonín Mach a Stella Matulíková.
Vítáme tě na svět!

dne 18. června 2022

ÚMRTÍ: Milan Balogh, Václav Frank, Hedvika Hartmanová,
Břetislav Patočka, Danuše Schlosserová, Libuše Steffanová,
Zdenka Vrábliková
Zachovejme tichou vzpomínku.
STATISTIKA
K 31. 12. 2021 měla obec Rudník 2017 obyvatel (pouze občané
České republiky), z toho 997 žen a 1020 mužů. Narodilo se 15
dětí, zemřelo 38 obyvatel. Nejstaršímu obyvateli obce je 99 let
a v květnu 2022 oslaví 100.
PLATINOVÁ SVATBA
Dne 1. 3. 2022 oslavili manželé Jiří a Alžběta Pilnáčkovi krásné
sedmdesáté výročí svatby. Gratulujeme a přejeme pevné zdraví
do dalších společných let.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Jaroslavu Zinkovi za
ochotu a pomoc. Moc děkujeme, že už druhým rokem nám
vozíte kyslíkové bomby až do domu pro Františka Šustra.
Velké dík manželé Šustrovi – Bolkov.

Program:
11.30–13.00 setkání zaměstnanců při slavnostním obědě
od 14.00 slavnostní zahájení a vystoupení žáků školy,
prohlídka školy, kapela, občerstvení
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rudník

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

Divi-Lidi

hřiště za kostelem u pivovaru

SDH Arnultovice

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

TJ-SKI Rudník

cyklistická vyjížďka z Rudníku, v případě
špatného počasí náhradní termín 28.5.

Divi-Lidi

cesta lodí ze Dvora Králové do Kuksu

obec Rudník
a MS Janovice Rudník

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

SMX Racing team Rudník

Krajský přebor v motokrosu

1. 5. Oslavy Svátku práce
květen Favorit sraz
15. 5. VII. toulky za pokladem
4. 6. Den dětí
11. 6. SMS Pardubice
12.–13. 6. Závody Global Ring

základní kynologická organizace Rudník

psí závody

18. 6. Oslavy 60 let školy

ZŠ a MŠ Rudník

areál školy

Noční hasičská soutěž –
25. 6.
memoriál Bohouše Martínka

SDH Arnultovice

za obecním úřadem

26. 6. Vítání prázdnin

Divi-Lidi

hřiště za kostelem u pivovaru

Divi-Lidi

hřiště za kostelem u pivovaru

3.–8. 7. Tábor Rudňák
5. 7. MMČr v motokrosu juniorů a žen

SMX Racing team Rudník

6. 7. O putovní pohár Rudnické rokle

SMX Racing team Rudník

VII. Ročník motokrosového závodu

obec Rudník

soutěžní klání pro muže v netradičních disciplínách

16. 7. Den otců

@rudnikobec | #rudníkmístokdetožije | #rudník
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