Rudnické
noviny
ČERVEN 2022

Foto: Jiří Petr

2/2022

Plánované investiční akce 2 Harmonogram pořízení změny územního plánu 4
Pohádkové Krkonoše 5 Rodáci vzpomínají 6–7
Kronika – z historie škol v Rudníku 8 Naši Ukrajinci 9
Čarodejnice, Favorit sraz, Janovická stezka 10–11
Oslavy 60 let ZŠ Rudník 12 Novinky ze školy 13–15
Hasiči 16 Fotbal, Okami Team, Karla Nováková a motokros

17–19

RADNICE

V

ážení přátelé
a kamarádi,
opět se vám
dostává do rukou
nové číslo Rudnických novin. Tentokrát letní. Pojďme
se podívat na to, co
se v obci událo od
posledního vydání.
Asi největší akcí, kterou máte na očích, je bezesporu
dokončený chodník od pošty pod
školu. Otevřením nového, necelý
kilometr dlouhého úseku se bezesporu zvýšil komfort a hlavně
bezpečnost chodců a do jisté míry
i cyklistů pohybujících se po silnici. To je přesně to, co si vedení
obce vzalo za své a pokračuje v řešení bezpečnosti na silnicích v obci
i na dalších úsecích. Připravujeme
pokračování úseku od školy po Bělidlo a dále do Arnultovic. Dalším
úsekem v přípravě je chodník od
pošty k pivovaru. Tady se čeká na
projekt k uložení kanalizace pod
těleso chodníku. Zároveň řešíme
nové zastávky autobusu v Leopoldově u domu č. p. 494, pod Justicí
a u pivovaru. Pokračujeme i na
projektu nové cyklostezky vedoucí
z Vrchlabí do Lánova, Čisté a dál
přes Rudník do Mladých Buků
a dále na Polsko. My máme téměř
vyprojektováno v úseku od OÚ po
hotel Zoja, kde končí náš katastr.
Akce to bude finančně velmi náročná a dle mého mínění se bez
smysluplné dotace dá těžko zrealizovat. Obec bude hledat vhodné
zdroje financování i za podpory
Svazku obcí Horní Labe, který se
spolu s námi na tomto projektu
podílí. V souvislosti s bezpečností
v obci chci zmínit i další významnou stavbu, která je těsně před
realizací. Jedná se o nový autobusový terminál před OÚ. Zastupitelé v květnu schválili zahájení
stavby a vybrali zhotovitele. Terminál nás bude stát 18 mil. Kč bez
DPH. Tímto krokem si slibujeme
větší bezpečnost a komfort, hlavně pro žáky cestující do škol. Zastupitelé rovněž posvětili vnitřní
rekonstrukci budovy pošty a její
adaptaci na nový obecní úřad.
Tato investice je rovněž již nevyhnutelná. Kdo z vás někdy alespoň
jednou navštívil některou z budov
našeho obecního úřadu, mi dá
jistě za pravdu, že podmínky pro
práci naši úředníci nemají zrovna komfortní. Tato rekonstrukce
je logickým pokračováním výměny oken, střechy a fasády z roku
2015. V realizaci je i nový sběrný
dvůr. Někteří z vás si již možná
všimli, že v Lázních Fořt vyrostlo
nové dětské hřiště, které začalo
sloužit symbolicky na Den dětí.
V současné době máme dětské hři-
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ště ve všech částech obce
kromě Arnultovic, kde
máme problém s nedostatkem obecních pozemků, kam bychom mohli
hřiště umístit. Chceme
tedy zahájit jednání
s majiteli soukromých
pozemků, zda by mohlo
v Arnultovicích hřiště vyrůst na jejich pozemku.
V květnu tohoto roku přestala
v naší obci poskytovat své služby
Česká pošta jako taková a začala
fungovat Pošta Partner jako součást našeho obecního úřadu. Tímto krokem se služby pošty mnohem
více přiblíží lidem. Poslední dobou
jsem poslouchal hodně kritiky na
Českou poštu, zejména co se provozní doby týče. Nová provozní
doba naší pošty kopíruje provozní
dobu obecního úřadu a už jen tím
se služby hodně zkvalitnily.
Toto jsou v hrubých rysech
asi nejdůležitější akce, které se
odehrály od posledního vydání
Rudnických novin. Všechny mají
společného jmenovatele, a tím
jsou pracovníci našeho obecního
úřadu. Každý z nich má konkrétní
pracovní náplň a dělá ji dobře. Nezáleží na tom, zda jsou to chlapi od
křovinořezů, nebo pan tajemník.
Zkrátka všichni pracují jako jeden
tým a bez nich by to nešlo. Prostě
kvalitně pracující úřad je snem každého starosty. Já mám ještě v živé
paměti své první volební období ve
funkci starosty, kdy jsem na obecní úřad nastoupil jako naprosté
nezkušené starostovské embryo,
a nebýt pomoci úředníků a hlavně pana tajemníka, nevěděl bych
vlastně o fungování úřadu a obce
vůbec nic. Moc mi jejich zkušenosti v začátcích pomohly a pomáhají
dodnes. Já jim za práci pro obec
moc děkuji. Děkuji, že se na ně
mohu vždy spolehnout a že i díky
nim naše obec vzkvétá.
Jelikož vše v obci není jen o investicích a stavbách, udála se od
jara spousta kulturních i sportovních akcí a velká řada nás
jich ještě čeká. Ty obecní mají na
svědomí nadšenci z kulturní komise a ti rovněž dělají svoji práci
perfektně. To oceníme my všichni,
kteří si kulturní akce v obci užíváme. Běžný návštěvník dost možná
netuší, kolik je za přípravou kterékoli akce práce. Já všem organizátorům, ať již obecních, či jiných
akcí, ze srdce děkuji za práci pro
lidi. Díky vám je Rudník tím místem, kde to žije.
Přátelé, všem vám moc přeji příjemné prožití léta, dětem skvělé
prázdniny a nám dospělým příjemnou a ničím nerušenou dovolenou.
Aleš Maloch, starosta

Plánované, probíhající
a ukončené investiční akce
1) Dětské hřiště v Lázních Fořt
Stejně jako i v jiných částech naší rozlehlé obce se
i zde děti dočkaly. Výběrové řízení na dodavatele herních prvků vyhrála firma TR Antoš z Turnova, se kterou
již máme kladné zkušenosti z předchozích zakázek. Po
jejich potvrzení termínu dodání a montáže následovalo složité rozměření zájmového prostoru, jenž byl
velice omezen. Po jeho doladění se již rozběhly zemní práce, které realizovala firma Thermona Krkonoše,
a spolupráce s dodavatelskou firmou zafungovala na
jedničku. Celý prostor je ohraničen modřínovými trámy, jejichž instalaci provedla parta Jirky Kopala. S těmito trámy se i přes jejich hmotnost vypořádali také na
výbornou. Třešničkou na dortu bylo dosypání kačírku
z důvodu norem a požadavků na dopadové plochy. Jen
pro představu: celková částka nákladů se zde vyšplhala
na 330 tisíc. Vždy však, když jedu okolo a přeje počasí,
je hřiště v permanenci místních dětí, což je pro nás ta
největší odměna.

2) Oprava herní plochy v Terezíně
Jedná se o záležitost, která trochu vzbuzuje obavy, ale nechme se překvapit. Staré asfaltové hřiště se
k dnešnímu dni nově ohraničilo obrubníky. Bude následovat doplnění a srovnání podkladového materiálu
včetně zhutnění. Po finalizaci této vrstvy by již nic nemělo bránit v položení víceúčelového umělého povrchu a zároveň jednoduchému nalajnování čar. I zde se
nákladově pohybujeme cca kolem 400 tisíc. Pevně doufám, že se nám podaří tuto plochu udělat hezčí a zároveň na ni nalákat opět děti, které ji budou využívat.

3) Nový vstup k MŠ u základní školy
Po stavbě nového chodníčku se zábradlím v loňském
roce se v březnu pokračovalo na této akci zbouráním
starých poškozených schodů. Následovaly zemní a betonářské práce, po kterých byla zrealizována výstavba
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a opravy

Sociální příspěvky
Rodiny dostanou 5 000 Kč na
dítě, zjednoduší se příspěvek
na bydlení. Vláda schválila
i další návrhy MPSV.
Příspěvek ve výši 5 000 Kč
pro rodiny, zjednodušení
administrace příspěvku na
bydlení, podpora částečných
úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského
příspěvku a lepší podpora
pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav z dílny
MPSV dnes schválila vláda.
Příspěvek pro děti je dalším krokem, kterým kabinet reaguje na zvyšující se

nové opěrné zdi. Současně s jejím dokončením byl zhotoven
nový úsek oplocení směrem
k Terezínu, včetně nové brány
a branky pro pěší. Dodatečně
byl také instalován rámový
plot na vrchní část nové opěrné zdi, aby se na ní zabránilo
vysedávání, přelézání. J Finalizace ve formě práce zahradnické firmy, která tento prostor (součet všech nákladů cca
500 tisíc) dosázela vegetací,
a následné dosypání štěpkou
dala tomuto prostranství zcela
jinou, krásnější podobu.
4) Finalizace povrchů po
kanalizace u paneláku v Terezíně
Po stavbě nové kanalizace
a vodovodního řadu u č. p.
435–437 v loňském roce se
do letošního rozpočtu počítalo s rekonstrukcí ploch před
touto nemovitostí, garážemi
a zhotovení nových silničních
obrub. Výběrové řízení vyhrála firma Repare Trutnov, která
se přihlásila jako jediná, a to
za cenu 412 tisíc bez DPH.
Termín realizace byl dle uzavřené smlouvy přelom května a června. V tuto dobu také
zhotovitel ohlásil začátek stavebních prací, které probíhaly
bez větších komplikací. Děkuji
„paneláčníkům“ za součinnost
při jejich realizaci, při níž bylo
omezeno parkování, a panu
Petru Nedvídkovi za umožnění parkování na jeho pozemku. K dnešnímu dni je dílo hotovo a předáno. Zbývá doladit
několik drobností, které touto
akcí vyvstaly, ale věřím, že i to
se nám podaří.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, technik MO
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správou sociálního zabezpečení a příjmy z podnikání
zaznamenané v daňových
přiznáních, např. i z pronájmu nemovitostí. Rodiče je
nebudou nijak prokazovat,
jejich výši uvedou v čestném
prohlášení.
Příspěvek na bydlení:
jednodušší administrativa,
žádosti elektronicky
Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na
to, aby pokryly stávající náklady, pomáhá příspěvek na
bydlení. Žádost o příspěvek

na mobilním telefonu. Údaje,
které stát může získat nebo
ověřit sám, nebude muset klient dokládat.
Vláda spustila nové webové
stránky k boji s drahotou
Dostali jste se kvůli rostoucím cenám do finančních potíží
a nevíte, kdo vám může pomoci? Vláda spustila ve středu 11.
května 2022 nové informační
webové stránky s názvem Deštník proti drahotě, které shrnují, jaké možnosti pomoci stát
nabízí a jaké kroky vláda Petra
Fialy v boji s dramatickým zvyšováním cen činí. Na adrese:
www.destnikprotidrahote.cz
najdete přehled vládní pomoci
proti zdražování spolu s konkrétními formami pomoci pro
jednotlivé skupiny obyvatel či
podnikatelů a odkazy na další
informace na webových stránkách dotčených úřadů a institucí.
Připravila Lenka Kordová

ceny a inflaci. Příspěvek by
měly na každé nezletilé dítě
obdržet rodiny s celkovým
ročním příjmem do milionu
korun hrubého. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek
na dítě, dostanou v srpnu
peníze automaticky.
Podmínkou pro nárok na
příspěvek je kromě věku dítěte celkový příjem domácnosti, tedy rodičů, který v roce
2021 nesmí přesáhnout jeden milion korun hrubého.
Za příjem budou považovány příjmy evidované Českou
PŮJČOVNÍ DOBA
KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH

knihovna@rudnik.cz
Roman Turyna
tel: 702 292 414
Pondělí..........9.00–11.30
Úterý.......... 13.00–15.00
Středa.................. zavřeno
Čtvrtek....... 13.00–15.00
Pátek.................... zavřeno
1. 8. – 15. 8. 2022
Zavřeno – dovolená
29. 8. – 5. 9. 2022
Zavřeno – dovolená

se zjednoduší hned v několika ohledech. Předně nebude nutné žádat každoročně,
nyní bude příspěvek poskytován na dobu neurčitou.
Náklady na bydlení a příjmy
domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze
pololetně, nově také nebude
nutné rozepisovat na jednotlivé položky a nebude
ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově
placených služeb. Doklady
bude možné snadno nahrát
elektronicky, např. vyfocené

Dodržování klidu
o nedělích a svátcích
„Nedělní a sváteční klid
je křesťanská nábožensko-sociální tradice spočívající
v zákazu určitých činností o nedělích a svátcích.
V moderní době je ochrana nedělního klidu v tradičně křesťanských zemích
prezentována též jako sociální opatření k zajištění
odpočinku či ochraně rodinného života.“
Poslední dobou se bohužel stává stále častějším
pravidlem, že sekání zahrady, řezání pilou, provádění hlučných stavebních
prací či ježdění na terénních motorkách probíhá
nejlépe v neděli.
Prosbou či přáním je,
aby se dodržovalo nepsané pravidlo nedělního klidu, omezení všech prací,
které svým hlukem obtěžují ostatní spoluobčany
při jejich odpočinku.
Buďme k sobě prosím
ohleduplní!
Za majetkový odbor
Edita Horní, referent MO
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Fáze pořízení změny ÚP

Orientační harmonogram změny č. 1 ÚP Rudník
Územní plán je součástí
územně plánovací dokumentace a vydává se
pro území obce. Musí být
v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, tedy se zásadami
územního rozvoje, které se
vydávají na úrovni Královéhradeckého kraje, a s politikou územního rozvoje,
která se vydává pro území
celé republiky.
Zastupitelstvo obce Rudník
rozhodlo dne 19. května 2021
na svém veřejném zasedání
o pořízení změny územního
plánu obce Rudník, a to pod bodem jednání č. 4a/21/2021. Na
začátku tohoto roku proběhlo
veřejné jednání zastupitelstva
obce, kde bylo usnesením č
2a/27/2022 rozhodnuto o zařazení jednotlivých pozemků
do připravované změny. Byl vybrán zhotovitel změny územního plánu, firma SURPMO, a.s.
Níže je uveden harmonogram
fází, jak půjdou postupně za
sebou až do schválení a vydání
změny územního plánu.
1 Pořízení změny ÚP / 2.Q 2021
a) Rozhodnutí o pořízení
změny ÚP – ZO 19. 5.2 021,
usnesení č. 4a/21/2021
Rozhodnutí o sběru záměrů
b) Výběr pořizovatele:
SURPMO, a.s.

O pořízení změny ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce. Primární impulzem pro realizaci
změny ÚP je potřeba pokrytí
rozvoje obce ať ze strany obce,
nebo veřejnosti.
2 Zadání změny ÚP / 4. Q 2021
a) Zadání změny ÚP
b) Zpracování návrhu zadání
změny ÚP
c) Schválení zadání změny ÚP
– ZO 26. 1. 2021, usnesení č.
2a/27/2022
Rozhodnutí o zařazení vybraných záměrů
d)Výběr zhotovitele změny ÚP
SURPMO, a.s.,
e) Výběr zhotovitele SEA + NATURA
Po schválení pořízení změny ÚP v zastupitelstvu obce
je vypracován návrh zadání
změny ÚP, ve kterém jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky
na zpracování návrhu změny
ÚP. Pořizovatel zašle návrh
zadání dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému úřadu. Vypracovaný návrh
návrhu zadání je zveřejněn
na úřední desce. Do 15 dnů od
zveřejnění může každý uplatnit své připomínky. Do 30 dnů
od obdržení návrhu zadání
mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky. K připomínkám a požadavkům uplatněným po uvedené

lhůtě se nepřihlíží. Na základě
uplatněných vyjádření, připomínek, požadavků a podnětů
upraví pořizovatel návrh zadání a předloží jej ke schválení
zastupitelstvu obce, které také
rozhodne o zařazení jednotlivých návrhů na změnu využití
ploch do pořizované změny ÚP.
3 Návrh změny ÚP/ 1.Q 2022
a) Vytvoření návrhu změny ÚP
b) Vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA + NATURA
c) Společné jednání dotčených
orgánů o návrhu změny ÚP
d)Stanovisko krajského úřadu
ke koordinaci území
e) Upravení návrhu změny ÚP
Na základě schváleného zadání změny ÚP pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu
změny včetně zpracování vlivu
na životní prostředí. Následuje konání neveřejného jednání
o návrhu změny ÚP, na které
jsou pozvány dotčené orgány,
krajský úřad (dále jen „KÚ“)
a sousední obce. Dotčené orgány jsou vyzvány k uplatnění stanoviska ve lhůtě 30 dnů
ode dne společného jednání,
sousední obce ve stejné lhůtě
uplatňují připomínky. V uvedené lhůtě může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. Poté se předkládají KÚ podaná stanoviska dotčených orgánů, připomínky
sousedních obcí a ostatních
subjektů a výsledky konzultací
jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu změny ÚP. KÚ
sdělí své stanovisko pořizovateli do 30 dnů od předložení
všech uvedených podkladů. Ze
závažných důvodů je možné
lhůtu prodloužit, nejdéle však
o 30 dnů.
4 Řízení o změně ÚP
4.Q 2023
a) Veřejné projednání návrhu
změny ÚP a vyhodnocení
vlivu URÚ (udržitelný rozvoj
území)
Veřejné projednání může
být opakované v závislosti
na vypořádání podnětů
b) Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu
změny ÚP
c) Přezkum a odůvodnění návrhu změny ÚP
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Po upravení a posouzení návrhu změny ÚP se koná veřejné
projednání, o jehož uskutečnění je veřejnost informována. Po dobu 30 dnů od doručení / zveřejnění je návrh
změny ÚP vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a na obci.
Nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. Námitky mohou podat
vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a veřejnost. Námitky a připomínky
se uplatňují písemně, musí
být opatřeny identifikačními
údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Námitky musí
dále obsahovat odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezení území dotčeného námitkou. K později
uplatněným
stanoviskům,
námitkám a připomínkám se
nepřihlíží. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem
na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
k návrhu změny ÚP. Pokud je
to potřebné, pořizovatel zajistí úpravu návrhu změny ÚP
v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Dojde-li k podstatné úpravě návrhu změny
ÚP, návrh se znovu posoudí
a koná se opakované veřejné
projednání.
5 Vydání změny ÚP – 7/2024
Vydání změny ÚP – ZO Rudník
Vydání změny ÚP
Následně pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh
na vydání změny ÚP s jejím
odůvodněním, které je její
nedílnou součástí. Změna ÚP
se vydává formou opatření
obecné povahy a veřejnost je
o tomto informována. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Po vydání změny pořizovatel
zajistí pro obec vyhotovení
úplného znění ÚP po jeho
změně (právní stav).
Jan Teplý
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Veřejný prostor ve venkovských oblastech
Veřejná prostranství tvoří
základní strukturu měst
a obcí. Ne vždy jim je ale dopřáno potřebné vážnosti.
Má-li vzniknout nově či má-li být revitalizováno, mělo by
se stát předmětem architektonické analýzy a měla by k němu
být přizvána veřejnost. Veřejný
prostor významným způsobem
utváří vztah člověka k místu,
a sehrává tak důležitou roli při
negativním demografickém vývoji především ve venkovských
oblastech, a proto by jeho úpravy neměly být podceňovány.
S přípravou projektu na revitalizaci veřejného prostranství si
krásně poradili např. v Lánově.
Starostka obce Eliška Rojtová
zorganizovala v dubnu v rámci
jednání zastupitelstva obce veřejné projednání k prezentaci
analýzy a strategie centra obce
Lánov, zpracované Ing. arch. Josefem Smutným. Nikdo z přítomných nečekal, kolik nevyu-

žitých zákoutí ve středu obce
mají. Na názorných obrázcích
dobře známých míst se narazilo i na téma reklamního smogu v obci, který občané vlastně už ani nejsou schopni vidět
– viz foto.
Už je vám jasné, proč je dobré využívat analýzy a koncepční řešení člověkem zvenčí?
Nám ano! Proto jsme se v Místní akční skupině Krkonoše
rozhodli vstoupit do projektu CIPE, který je zaměřen na

otevřený dialog mezi soukromým sektorem, neziskovým
sektorem a orgány veřejné
správy. Cílem je podnítit zájem o věci veřejné ve výše uvedených sektorech tak, aby každá ze zúčastněných stran měla
možnost být informována, zapojena a aby společně usilovaly o vzájemný prospěch a posilovaly tak dlouhodobé vztahy.
Role MAS je v tomto případě
mediační. Aktivně MAS veřejná prostranství podpořila již

dvakrát. V červnu skončila 6.
výzva z Programu rozvoje venkova, kam mohly obce z území MAS podat své projekty do
opatření Veřejná prostranství
a Stezky. Celková alokace pro
tuto výzvu byla 3 262 075 Kč,
přičemž podpora pro žadatele byla nastavena na výši 80 %.
Věříme, že tyto investice napomohou veřejný prostor oživit a že se z něj budeme všichni těšit.
Kateřina Fejglová

Pohádkové Krkonoše se otevírají
Naplánujte si s dětmi
báječné výlety v Pohádkových Krkonoších! Spolu
s Krakonošem a jeho
pomocníky jsme připravili
program pro celou rodinu.
Myslíte, že už všechna zajímavá místa znáte? A co když
zrovna za humny čekají ještě
nějaká, která jste dosud neobjevili? A přitom za návštěvu
s dětmi rozhodně stojí! Objevte je spolu, sbírejte razítka,
najděte poklad při dobrodružných hledačkách, poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu
Krkonoš a naučte děti, jak ji
opatrovat a chránit.
Razítkovací hra
Pohádkové Krkonoše
Na rodinné výlety se vybavte
hravým průvodcem Pohádkové Krkonoše. Přináší zábavu,
poučení i motivaci šlapat do
kopců, když už nožky trochu
pobolívají… Malovaná brožurka vás provede 30 místy, která
si děti zamilují. Navíc na nich
můžete za návštěvu získat razítko a zapojit se tak do soutěže o ceny. V terénu jsou tato
místa označena samolepkou
Pohádkové Krkonoše. Brožurka zároveň poradí, co dalšího
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v místě navštívit, nebo nabídne
alternativu při špatném počasí.
Jednoduché hry a kvízy zabaví
děti cestou nebo při čekání na
oběd. Razítka si otisknou přímo do brožurky, a ještě si mohou zasoutěžit o prima ceny!

ně další rok! Jakmile nasbíráte
dostatečný počet razítek, přímo z brožurky odrhnete a vyplníte příslušný ústřižek. Ten
odevzdáte obsluze jakéhokoliv
razítkovacího místa a hned se
můžete těšit z vaší odměny.

Pokud se vám podaří od května do října ulovit 10 razítek,
bude váš ústřižek navíc zařazen
do slosování o speciální cenu –
2 vouchery na pobyt v Resortu
sv. František ve Špindlerově
Mlýně v hodnotě 3 333 Kč.  

Jak hrát?

Jaké ceny mohou děti získat za
nasbíraná razítka?

Kde se dozvíte více?

Stačí na kterémkoliv razítkovacím místě nebo v některém z krkonošských informačních center zakoupit brožuru
Pohádkové Krkonoše za 70 Kč.
A můžete vyrazit na lov razítek. Hraje se vždy od května do
října. Pokud za jednu sezonu
nenasbíráte dostatek razítek
na vytouženou odměnu, nevadí. Ve sbírání pokračujte klid-

– za 3 nasbíraná razítka získají krkonošské omalovánky
nebo pexeso
– za 5 razítek dostanou perličkovou ozdobu od firmy Rautis z Poniklé
– za 10 razítek se mohou těšit
na ZDRAVOU LAHEV – skvělého parťáka na další dobrodružství

Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte přes webové stránky pohadkove.krkonose.eu.
Otevřou vám barevné zážitky
a provedou vás všemi aktivitami projektu. Kromě razítkovací hry představí Geofun, Questy nebo Skryté příběhy.
Alena Cejnarová
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Vydejte se na pěší putování
po krkonošských trasách s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do
plic, nechte ho pročistit
vaši mysl od všedních
starostí a vyrazte do neuvěřitelně pestré sítě
cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky,
které si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je
tím nejpřirozenějším
lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli
prospějete. U nás v Krkonoších obzvlášť!
Hřebenová Cesta
česko-polského přátelství
Téměř kopíruje státní
hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské hřebeny od východu
po západ (nebo opačně). Jedinečná trasa, která nabízí
nádherné panoramatické
výhledy, je na jednodenní zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování na
dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských bud, které na trase
potkáte.
Bucharova cesta
Červeně značená cesta
vás zavede z Jilemnice až
k prameni Labe. Nese jméno jednoho ze zakladatelů
české turistiky a lyžování –
Jana Buchara. Právě on její
výstavbu inicioval. Věděli
jste, že původně trasa končila na Horních Mísečkách?
V roce 1925 byla prodloužena přes Špindlerův Mlýn

a jižní svah Kozích hřbetů
k Luční boudě. Tento úsek
(Svatý Petr – Luční bouda) je dnes označován jako
„Stará Bucharova cesta“. Do
současné podoby byla přetrasována ještě později.
Cesta bratří Čapků
Červeně značená trasa se
vine rozmanitými partiemi
východních Krkonoš. Pralesu na dosah, od řopíku
k řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek
prochází Trutnovem, dále
protíná úbočí Jestřebích hor
a končí v Úpici. Celková délka trasy z Pomezních Bud až
do Úpice je bezmála 48 km.
Luisina cesta
Cesta,
pojmenovaná
po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové,
prochází
hlubokým, strmým údolím zvaným Těsný (Klausův) důl k Pardubickým
boudám. Provede vás bukovým lesem kolem vodopádů a kaskád Černohorského
potoka. Na její začátek se
nejlépe dostanete od hotelu
Lesní dům v Janských Lázních. Cesta není značena.
Harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa
v Krkonoších se v délce 19
kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna až do Harrachova. Doprovázejí ji dvě
významné krkonošské řeky
– Labe a Mumlava. Zaposlouchejte se do jejich hu-

kotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou. Cesta
vznikla z impulzu hraběte Jana Nepomuka Harracha v letech 1876–79, přičemž úsek cesty od Bílého
mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec
nejstarší turistickou trasou v Krkonoších.
Poznejte staré krkonošské
cesty – Buďárku, Planýrku,
Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé
mají jména odvozená podle původního účelu, jiné
podle názvu míst, charakteru terénu nebo významných osob. Pasekami nad Jizerou tak stoupá Buďárka,
kterou budaři chodívali do
Němec. Do Bratrouchova se
kroutí Žížala, po vrstevnici
vede jedna z nejstarších krkonošských cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do
Poniklé šplhá strmá „funusnická“ Mrtvice, od Benecka
se vine tkalcovská Bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už
všechny cesty znáte? Další tipy najdete v letním čísle
turistických novin Krkonošská sezona. Jsou k dostání na pultech informačních
center, a to zdarma.
Alena Cejnarová
Krkonoše – svazek
měst a obcí
Podrobnější popis všech tras
je zde:

Rodáci
vzpomínají
Každoročně Rudník navštěvuje
skupina německých rodáků.
Chtějí se setkat v krajině svého
dětství, ukázat ji svým potomkům, společně zavzpomínat,
projít se po své domovské obci,
udělat si výlet do okolí. Často
je součástí jejich programu
slavnost při odhalení některé
z rudnických památek, na jejíž
renovaci přispěli.
Letos jsme strávili společně sobotní večer 28. 5. ve velmi provizorních podmínkách na sále renovovaného domu č. p. 132 vedle pivovaru.
Bylo to jejich přání, pivovar a okolí
byly centrem starých Sejfů. První
část večera patřila autorskému čtení z historického románu Christiny
Auerswald (dcery jednoho z rodáků), který se odehrává v Sejfech
a okolí, a ve druhé se vzpomínalo.
Posledních pět přítomných rudnických rodáků se podělilo o své vzpomínky na dětství. Přepsaný překlad
audionahrávky s jejich souhlasem
zde zprostředkováváme.
Rudolf Fiedler
Narodil jsem se 23. června 1935
v katolické škole č. p. 134, což je
pozdější hotel Arnika. Školu jsem
navštěvoval tři roky, můj otec tu
byl učitelem. Koncem války sloužila škola jako ubytovna pro uprchlíky z východního Pruska. To jsme
se učili buď doma, nebo v hospodě
Petzanek, která dnes už nestojí1.
V červnu 1945 přišel četník, že se
máme sbalit a shromáždit se na louce. 10. narozeniny jsem prožil v lágru v Terezíně. O týden později jsme
byli naloženi do otevřených vagonů
a odvezeni do Lužice. Zde jsme byli
v nějakém malém městě vyloženi
a každý mohl jít, kam chtěl… Později jsem vystudoval, jsem strojní
inženýr.
Ernst Ullrich

Stará Bucharova cesta

6

Narodil jsem se 14. dubna 1938 na
okraji Heřmanových Sejfů nad slévárnou v Leopoldově. Dům postavil
můj otec v roce 1934. Otec pocházel
z Javorníku, kde měli prarodiče velký statek. Toto hospodářství zdědil
jeho starší bratr po smrti matky.
Můj otec musel narukovat hned
1. září 1939. Byl sice proti Hitlerovi,
ale nebylo mu to nic platné, byl to
rozkaz. Ve válce byl dvakrát zraněn.
Maminka ho viděla během války jen
jednou, v roce 1943 na krátké zotavovací dovolence. Maminka si mys-
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1) Rodný dům M. Siegela
v Janovicích. Na snímku
jeho matka, strýc
a prarodiče.
2) Janovické děti. Manfred
Siegel zcela vlevo.
3) Rodný dům Doris Uteh
v hořeních Sejfech
– jeden z největších
a nejhonosnějších statků
v obci.

1
2

týden jsme spali na podlaze
u nějakého ševce. Tatínek měl
strýce v Sasku, v Königsbrücku, tak jsme šli k němu. Měl
zámečnictví. V okolí pobývala
ruská armáda, pro kterou vykonával nějaké práce a dostával za to chleba. Tak nás mohl
uživit. V Königsbrücku jsme
ale nezůstali. Tatínek sehnal
kontakt na babičku našeho
„bratra“ do Berlína. Byli jsme
u ní asi 2 týdny, pak jsme se
přesunuli do Meklenburska.
„Bratr“ zůstal u své babičky, ale ne na dlouho, chtěl za
námi, za „maminkou a tatínkem“. A už s námi zůstal.
Norbert Fleischer

3

lela, že už zůstane doma. Ale
ačkoli chodil o berlích, musel
zpátky na frontu. V té době už
Němci prohrávali v Rusku. Než
odjel, říkal mamince, že válka
špatně skončí, že Německo
prohraje, ale nesmělo se to
nikde říkat nahlas. Věděl, že
když pojede zpět na frontu, už
se domů nevrátí, nechtěl skončit v ruském zajetí…
Maminka se pak o hospodářství starala sama. Já jsem
v roce 1944 nastoupil do školy
do Javorníku, protože jsem to
tam měl blíž než do Sejfů. Na
konci války, zrovna když moje
maminka okopávala řepu, ji
odvedli k tělocvičně a musela
přihlížet zastřelení několika
Němců, tomu, jak farář kope
hrob. To bylo v červnu 1945.
V červnu 1946 jsme museli
opustit domov. Na výboře jsme
museli odevzdat seznam strojů a dobytka, které jsme měli
doma. Pak nás soused vozem
dovezl do Vrchlabí na nádraží.
Maminka umřela v roce
1957 v Německu. Už nikdy
Heřmanovy Sejfy neviděla. Já
jsem Rudník navštívil mnoho-
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krát.
Jenom bych chtěl ještě říct,
že v každém národě jsou dobří
a špatní lidé. A jsem moc rád,
že si teď rozumíme, pomáháme si. Moje přání je, aby to tak
zůstalo.
Manfred Siegel
Narodil jsem se v Janovicích
v roce 1933 v domě č. p. 33.
Budu stručný. Do školy jsem
chodil do Heřmanových Sejfů,
pak od roku 1943 do roku 1945
na gymnázium do Hostinného.
Zajímavé bylo, že v těch letech
jezdil do Hostinného autobus,
ale ne vždy jel zpátky, často
jsme museli pěšky.
Maminka pracovala v Terezíně v továrně na výrobu
umělého hedvábí2. Každý den
chodila do práce pěšky – dolů
k pivovaru a odtud přes Kuhberg3 do Terezína.
Doris Uteh, rozená Kuhn
Narodila jsem se 15. února 1935 v horních Sejfech na
„Malé straně“ ve statku č. p.

159. To byl jeden z nejvýstavnějších krkonošských domů,
hospodářský dvůr o čtyřech
traktech s podloubím. Dnes
stojí jen obytný dům a jedna
vedlejší budova. Když byla
maminka mladá, chodila prodávat smetanu do hotelů do
Janských Lázní.
Tatínek pocházel ze Žacléře. Studoval zemědělství a byl
sem přidělen jako poradce
pro sedláky. Tady poznal maminku. Vzali se v roce 1930
a převzali statek od maminčina tatínka. Ten si pak postavil
dům č. p. 1514, první stavení
na „Malé straně.“
Měla jsem ještě staršího bratra. A ještě jednoho „bratra“,
kterého rodiče přijali poté, co
byl jako 3,5leté dítě evakuován
z Berlína v roce 1940. Tatínek
nemusel na frontu, protože
jsme měli velké hospodářství,
10 krav.
7. července 1945 okolo 9.
hodiny k nám zezdola přišli dva muži a už v 11 hodin
jsme museli být dole u pošty
na křižovatce. Mně bylo 9 let,
chodila jsem do třídy s Rudim
Fiedlerem, seděli jsme spolu
v lavici. Jak už vyprávěl Rudi,
strávili jsme pak čtyři dny v táboře v Terezíně. Pak nás v otevřených vagonech odvezli do
Lužice hned za hranice. Tam
jsme byli necháni napospas.
Měli jsme jen ruksaky. Asi

Narodil jsem se 9. ledna
1945 v Janovicích v č. p. 25.
Měl jsem ještě bratra, narodil
se v lednu 1940, ale už zemřel.
Tatínek pracoval ve slévárně
Günther-Lohse v Leopoldově
a maminka v Terezíně v továrně na výrobu umělého hedvábí. Doma jsme měli jen jednu
krávu a nějaké kozy. Babička
(maminčina maminka) bydlela hned naproti. Babička se
podruhé vdala, vzala si Čecha,
proto tu mohla po válce zůstat. Byl to jediný Čech v Janovicích.
My jsme byli v květnu 1946
vysídleni do Braniborska. Byli
jsme uprchlíci, nikdo nás v Německu nevítal. Předtím, než
přišli čeští Němci, byli v Německu už utečenci z Pruska.
Maminka pracovala u sedláka
za 5 krmných brambor pro
prasata pro rodinu na den.
V 60. letech jsme tu byli babičku navštívit. Mám tu ještě
sestřenici a jednu sestřenici ve
Vrchlabí.
Olga Hájková
Poznámky:
1 Gasthaus Petzanek – zaniklé
č. p. 120 vedle dnešního č. p. 77
(někdejší četnická stanice).
2 Dnešní Akwel.
3 Dnešní Pastvina.
4 Dnes zaniklý objekt.
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Z historie škol v Rudníku
Chtělo by to nějaký úvod,
nebo perex. Expellent
quiatio temquas voluptus nonsequate nonetur,
voluptaspiet ullacepuda
debit dollab in eliqu
V poválečném období byly
z důvodu stoupajícího množství nově přistěhovalých rodin
s dětmi organizovány české
školy. V severní části obce byla
zřízena dvojtřídní obecná škola (dnes hotel Arnika). V jižní
části byla také škola dvoutřídní (stará škola u koupaliště).
Lidé v této době volali také
po možnosti zřízení tzv. školy měšťanské neboli střední.
V lednu roku 1946 bylo žádosti
o zřízení nové měšťanské školy
vyhověno. Tato škola byla v budově bývalé německé dvojtřídní školy a současné školy sever
(hotel Arnika). Oficiálně byla
otevřena 1. 5. 1946, zapsáno
bylo 115 žáků do 4 tříd a jednoročního učebního kurzu.
Z důvodu vysokého počtu
žáků bylo nutné 1. září 1959
přesunout některé třídy. První
třída byla umístěna v místnosti u stravovny v budově skladu
JZD (dnes opravující se budova

u pivovaru). Druhá až pátá třída přešly na Bolkov do budovy
č. p. 172 a 173 (dřevěná stavba
sloužící dnes k rekreaci a objekt hned naproti sloužící také
k rekreaci). Další ročníky byly
umístěny u kostela (Arnika)
a v budově školy jih (dnešní
bytovka u koupaliště). Učilo se
tedy celkem v 5 budovách.
K dlouho očekávanému zahájení prací na nové školní
budově došlo 18. března 1960.
Přijely první stroje a zanedlou-

ho se začala rýsovat nová příjezdová cesta. Práce v terénu
pokračovaly rychle, proto to
vypadalo, že se na novou školu
nebude dlouho čekat. Ovšem
později se ukázalo, že tomu
bude trochu jinak. Na stavbě
pracovalo mnoho učňů a stavební dozor byl nedostačující. Promrhalo se mnoho času,
spousta věcí se musela opravovat, či dokonce bourat a postavit znovu. Nová rudnická škola
se tímto proslavila ještě před

svým otevřením. Výstavba nakonec trvala dva roky. Ačkoliv
ještě před prázdninami byla
na staveništi spousta materiálu, podařilo se během 2 měsíců
uvést prostranství do pořádku, aby se 2. září 1962 mohla
škola slavnostně otevřít. Akce
se zúčastnilo více než 500 lidí
spolu se zástupci ministerstva
školství a kultury. Školní rok
1962/63 byl zahájen…
Petra Sekerková

Cyklus pohádek a příběhů
Nejvíce dochovaných pověstí z Polkendorfu – Bolkova hovoří o pokladech.
Bezpochyby tak odkazují
na hornickou minulost
obce. Od středověku se
zde dobývalo mj. zlato,
a to ve velkém, jak dokládají hluboké těžební rýhy
dochované přímo v obci
i jejím okolí.
Poklad pod břízou
Jednou ořezával němý muž
z Bolkova v poledne pruty
z břízy na výrobu koštěte.
Když náhodou koukl dolů ze
stromu, uviděl mužíčka černého jako uhlí, který seděl pod
stromem, počítal peníze v kasičce a zval ho k sobě.
Leknutím se muž pořezal do
levé ruky, jelikož chtěl zrovna
uříznout větvičku, ztratil rovnováhu a zřítil se dolů ze stromu.
Naštěstí se mu nic nestalo, protože spadl na louku pokrytou
měkkým mechem. Jakmile při-
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šel domů, vyrozuměl sousedy
o svém zážitku. Ti honem spěchali na místo, nenašli ale pod
břízou žádnou stopu po černém
mužíčkovi nebo po pokladu.
Poklad ve stodole
Jednou nocovali tři tovaryši
v jedné z bolkovských stodol.
Nemohli ale moc spát, protože tam řádilo strašidlo. Druhý
den ráno jim sedlák vysvětlil,
že pod mlatem je ukryt poklad, který se ale objeví, až
když přijdou tři černí kozli,
kteří dosud nespatřili světlo
světa a skočí na určité místo.
Po roce se tovaryši vrátili s třemi takovými zvířaty a stalo se
tak, jak bylo předpověděno.
Získali poklad.
Poklad v Bolkovské šachtě
Pod Kraví horou v Bolkově se nachází stará chátrající
šachta1. Při nějakých výkopech
našel majitel pozemku Vin-

cenz Friess z č. p.
180 2 na tomto místě železnou část hornického kladívka. V této
šachtě má ležet poklad,
který se čas od času prozrazuje
modrým
plamínkem.
Jednou obdělával jakýsi
sedlák půdu
u potoka Stará voda3. Přišla
k němu bílá
paní a řekla:
„Přijď
večer
do šachty. Najdeš
tam truhlu plnou peněz. Klíč
k této truhle má had zavěšený
červenou šňůrkou na svém posledním zubu.“ Muž ale odolal
pokušení….
Pověsti vybrala,
úvodem a poznámkami
opatřila Olga Hájková.
Z německého originálu
přeložila Ludmila Jebavá.

Poznámky:
1 Kuhberg (Kraví hora) – kopec
nad dnešními č. p. 446 a 447
(chalupami Sneženka a Veverka).
2 Dům č. p. 180 (Friesshof) už
nestojí. Dnes na jeho místě při
odbočce do „Kruhu“ stojí dům
ev. č. 43.
3 Altwasserbach – dnešní Janovický potok.
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„Naši“ Ukrajinci
Ve čtvrtek 24. února brzy
ráno to vypuklo. Událost,
kterou někteří nečekali
a někteří ji naopak předpovídali. Rusko napadlo
Ukrajinu. Rusové to
můžou nazývat jakkoli,
ale z pohledu mezinárodního práva je to prostě
invaze.
Kromě toho, že zničili nespočet domů, škol, divadel,
průmyslových podniků a zmařili spoustu životů na obou
stranách, to znamenalo taky
masovou migraci civilních
obyvatel Ukrajiny. Ze své vlasti podle OSN uprchlo kolem
deseti milionů lidí. V Česku
získalo víza dočasné ochrany
už téměř 400 tisíc lidí. Nejen Praha, ale spousta dalších
menších měst a obcí poskytla
uprchlíkům obydlí. Nejinak je
tomu v Rudníku.
Na území naší obce našly své
útočiště nezávisle na sobě dvě
skupiny ukrajinských občanů.
Jedna v bývalém zdravotním
středisku, druhá pak v soukromém domě na Bolkově. Jejich
rámcové osudy jsou podobné,

avšak příběh a aktuální situace
se v mnohém liší. My jsme se
s nimi setkali, abychom vám
nastínili, jak se do Rudníku
dostali a jak se jim tu daří.
Abychom si rozuměli, přizvali
jsme si coby tlumočnici Irynku
Machovou a tímto jí děkujeme
za spolupráci.
Ti ze střediska
Táňa a Táňa jsou z Charkova. Do příchodu do Česka se
neznaly. Seznámily se až v Praze a potkaly se tam i s Vikou,
která pochází z Kyjeva. Všechny mají společnou zkušenost
z dennodenního bombardování a ostřelování raketami.
V půlce března se proto nezávisle na sobě rozhodly pro
emigraci a dostaly se do Prahy.
Cesta evakuačním vlakem byla
dlouhá a fyzicky náročná, ale
do příslušného centra se nakonec dostaly i se svými dětmi
– Olgou, další Olgou, Polinou,
Angelinou, Annou a Daniilem.
Tady si je vyhlédli zástupci
naší obce a na základě usnesení zastupitelstva je umístili
do volných prostor v bývalém

zdravotním středisku. Kromě
ubytování jim zajistili i veškerý právní i praktický servis.
Děti, kromě Anny, která studuje online ukrajinskou školu, navštěvují základní školu
v obci, osmnáctiletý Daniil se
živí jako fotbalista v Trutnově.
Holky jsou v naší škole spokojené. Líbí se jim, že jezdí na výlety a hlavně že se jim učitelé
snaží se vším pomáhat.
Dámy si zase díky pomoci
Lenky Kordové rychle našly
práci: dvě pracují v Miletě
v Černém Dole a jedna v Modelu v Hostinném. I ony jsou
spokojené a Lence děkují za
pomoc.
Ti z Bolkova
Poněkud jiná byla a je situace u obyvatel bolkovského
domu. Jelenu i Olenu, ačkoli
se opět vůbec neznaly, vyděsila 24. února střelba, která se
stále blížila. Jedna z Charkova,
druhá z Kyjeva, obě neváhaly
a rovněž se v březnu daly na
útěk. Cesta však nebyla snadná, protože v těchto velkých
městech se už 25. února tvořily kolony a neuvěřitelné fronty
na čerpacích stanicích. Jejich
cesta však nejprve vedla do
Polska, odkud se dostaly do
uprchlického centra v Hradci
Králové.
A tady na scénu vstupuje
Michael Čakrt, majitel nemovitosti, kterou dal k dispozici
a zaregistroval ji v databázi
královéhradeckých hasičů. Ti
jeho nabídku propojili právě s výše jmenovanými, a tak
13. března v podvečer přivezli nejprve Olenu s dětmi Sofií
a Dimou a následně Jelenu
s maminkou Jevhenijou a pětiměsíčním Iljou.
Michael se během týdne
postaral o vše – o sociální za-
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bezpečení, účty, lékaře, školy
apod. Sám říká, že mu velmi
pomohlo, že se vše odehrálo
během jarních prázdnin, kdy
měl volněji. Dima tak chodí
do školy v Čisté a malá Sofie
do školky tamtéž, přičemž už
byla přijata do první třídy.
Za pomoc se zdravotní péčí
by všichni zúčastnění chtěli
poděkovat pediatričce paní dr.
Valešové a zubaři panu dr. Kuželovi.
S prací dospělých už to tak
slavné není, ale není se čemu
divit. Jevhenija je v důchodovém věku, Jelena je s Iljou na
rodičovské dovolené a Olena
zatím nenašla práci, kterou by
dokázala skloubit s péčí o děti.
Není ale všem dnům konec.
Naopak jako jediná už navštěvuje kurzy češtiny ve Vrchlabí
na Střelnici a během setkání
to bylo znát.
A dohromady
Všichni „naši“ Ukrajinci si
prošli doslova peklem. Zažili
bombardování a ostřelování
svých domovů. Následovala
strastiplná cesta pryč ze země.
Ať už jakýmikoli prostředky
nebo směry, s jakýmikoli zastávkami se dostali k nám do
Rudníku. Jsou tu v bezpečí
a všem se tu moc líbí. Oceňují
například naši kopcovitou krajinu, protože jejich domovina
je úplná placka. Postupně se
začleňují do společnosti, navštěvují některé zdejší kulturní akce, a protože například
Olena disponuje autem, podnikají i výlety do blízkého okolí, třeba do zoo.
Cítí se tu tedy jako doma.
Přejme jim proto, aby se jim
bezpečným domovem mohla
brzy stát i jejich vlast.
Pavel Voňka
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další fotografie na anves.rajce.idnes.cz

KRONIKA

Čarodějnice 2022
Na poslední dubnový den
jsme vás s čarodějnými
kolegyněmi pozvaly na
náš rej čarodějnic.
Průvod s čarodějnicí v čele
začal tradičně u školy a za doprovodu našich hasičů jsme se
přesunuli k hranici. Rády se
předvádíme, a tak jsme vám
zase u velkého ohně ukázaly
náš čarodějnický rej. Masky
dětí byly moc krásné a odměnou za ně jim byla limonáda
a dobrý buřt. Poděkování patří hasičům a všem, kteří nám
opět ochotně pomohli. Tak
zase za rok.
Kulturní komise

Favorit sraz
V sobotu 7. května
se již podeváté konal
Krkonošský favorit sraz
v Rudníku.
Na startu v Terezíne se
letos sešlo 28 účastníků.
Nechybělo dobové sportovní oblečení a dnes už legendární doprovodné vozidlo
Škoda Favorit. Od rudnické
klubovny TJ-Ski Rudník zamířil peloton účastníků na
náměstí v Hostinném, kde
proběhlo představení techniky obrům. Přímo pod jejich zraky proběhla naštěstí
první a zároveň i poslední
oprava kola tohoto setkání. Z Hostinného se jelo po
cyklostezkách k rybníkům
na Dolce. Po dobrém obědě a letos úplně bez deště
se vydali účastníci zpět do
Rudníka, kde na všechny
čekalo malé pohoštění a vyhodnocení.
Za rok zase na koženém
sedle při desátém ročníku!
Josef Hylmar
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#rudníkmístokdetožije

Dětský den
V sobotu 4. června uspořádala kulturní komise společně s myslivci již tradiční
sportovně-poznávací odpoledne u Křížku. Na děti čekala
spousta stanovišť, kde si mohly zasportovat, zastřílet nebo
se přiučit něčemu z přírody.
Na stanovištích se potkaly
s Patem a Matem, Křemílkem
a Vochomůrkou, Červenou
Karkulkou nebo Makovou pa-

nenkou. Vyzkoušely si, jaký
je pohled z koňského hřbetu,
při jízdě na koních ze Zámku.
Nahoře na ně čekaly odměny
za splnění všech úkolů a nechyběla ani tvořivá dílnička.
Myslivci se postarali o výborné
občerstvení pro děti i dospělé.
Všem moc děkujeme za příjemně strávené odpoledne.
Kulturní komise

Janovická stezka

@spolekjanovice

Na naší Janovické stezce
se snažíme dále pracovat. Na
čarodějnice proběhlo další vyčištění od větví a nepořádku
v okolí nově nainstalované
lavičky. Již se nikdo nemusí
bát, že by mu spadla větev na
hlavu, a každý si může užívat
výhled na Janovice a Černou
horu. Přidali jsme „pultík“ na
odkládání věcí při posezení.
Na první části stezky se nám
podařilo nainstalovat nástěnku. Zde naleznete informace
o zvířátkách žijících v okolí
stezky a Janovic. A protože
máme super členy spolku, již
zase chodíme po posekané trávě – od zrcadla až k nové lavičce. Všem „pomocníkům“ moc
děkujeme.
Tereza Brožová
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ZŠ A MŠ RUDNÍK

fotogalerie z oslav 60. výročí:

Nejdřív práce, pak zábava
Naplánované srazy bývalých tříd, přání vidět
své učitele, zjistit, co je
nového, a krásné počasí,
to vše přivedlo v sobotu
18. 6. velký počet návštěvníků do areálu základní
školy. Slavnostní setkání
bylo zahájeno proslovem
ředitelky školy, přítomné
milými slovy pozdravili
také starosta Aleš Maloch,
senátor Jan Sobotka a náměstek hejtmana Rudolf
Cogan.
V projevu zaznělo, že od samých počátků byla rudnická
škola zaměřena na vzdělávání
a výchovu dětí místních i přespolních. Učitelé se snažili rozšiřovat jejich vědomosti i zdokonalovat manuální zručnost.
Na prostorné školní zahradě
jste tak mohli zalévat zeleninu, přivonět ke kytičkám, otr-

hávat rybíz, těšit se ze sadby ve
skleníku, nastartovat kultivátor, a dokonce i traktor Zetor.
Tenkrát ještě hrábě a motyčka
nebyly pro žáky věci neznámé.
Ve školní jídelně všem chutnal
mošt z načesaných jablíček
ze školního sadu. Sportovat
se chodilo na fotbalové hřiště a atletické dny probíhaly
ve Vrchlabí. A v současnosti?
Školní zahrada sama prozrazuje účelovost i snahu o krásu. Skleník, vyvýšené záhony,
venkovní učebna, ovocný sad,
ale také multifunkční hřiště
a běžecká dráha s doskočištěm do dálky.
Školu samotnou si každý
z návštěvníků prohlédl po
pestrém vystoupení dětí MŠ
a žáků školy. Jejich hudební,
taneční i dramatické části
naladily k obdivu i úsměvu.
A pěvecké výkony starších
žáků, a dokonce dívek ze ško-

ly již vyšlých, vnímavé posluchače dojaly.
Po vystoupení se Vladimír
Tremer, zástupce ředitelky
a komentátor oslavy, ze střechy budovy snažil shromáždit
všechny přítomné na společnou velkou fotografii.
Poté se návštěvníci vydali na
prohlídku jednotlivých tříd,
ve kterých se promítaly tematické fotografie školních akcí
a projektů a návštěvníci se
chvíli mohli vrátit v čase zpět,
sednout si do lavic, rozhlížet
se po tabulích a učebních pomůckách. Na chodbě 2. stupně byly vystaveny dochované
fotografie ze života školy, žáků
i pedagogických sborů. Pamětníky bavilo hledat sebe i známé. Zjistili jsme, že někteří se
mění jen málo. Další z návštěvníků si všimli fíkusu, na tento
slavnostní den nachystaného
na památné místo „hanby“.

Otevřené dveře lákaly k prohlídce školní zahrady, kde se
také bylo na co dívat i možnost najít lavičku ke krátkému
posezení. Těm, kteří pokračovali až k venkovní učebně
a hřišti mateřské školy, se naskytl krásný pohled na nově
upravený vchod do naší MŠ.
A to už nastal čas na společný
poslech kapely Proradost, výběru občerstvení a popovídání
si. Bylo milé slyšet vzpomínat
na bývalé učitele s velmi častými dotazy na jejich přítomnost
na oslavě. Snad jsme alespoň
novým almanachem umožnili
zájemcům zavzpomínat nad
jmény všech žáků vyšlých z osmého či devátého ročníku.
Pokud se mezi svými spolužáky někteří nenajdete, prosím ozvěte se vedení školy,
abychom vaše jména dopsali.
Pro případné třídní srazy je
tento seznam výborným vodítkem, o čemž svědčily sobotní
podvečery na několika místech obce. Tím se naše oslava
školy stala ještě přitažlivější…
Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka ZŠ Rudník
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Do Babiččina údolí
Ve středu 8. června odjeli
žáci 1.–3. třídy na školní
výlet do Ratibořic. Čekala
nás prohlídka zámku,
mlýna a bělidla.
Na zámku nás uvítala paní
klíčnice. Seznámila nás se zámeckou etiketou, jak se sluší
pozdravit paní kněžnu a jak se
s ní rozloučit. Pak už následovala audience u paní kněžny. Ta
nám vyprávěla, jak poznala babičku a její čtyři vnoučata Barunku, Adélku, Viléma a Jana.
Také nám řekla, jak se seznámila s Hortenzií, která se stala její schovankou. Vyzvala komorníka, aby ji přivedl a mohla
nám ji představit. Hortenzie se
nás ujala a provedla nás komnatou paní kněžny i svou vlastní. Všichni jsme poslouchali
bez jediného špitnutí.

Kurz plavání
Po dlouhé covidové přestávce už se děti nemohly dočkat
kurzu plavání. Vyrazily jsme
1., 2., a 3. třída do plaveckého
bazénu v Nové Pace. Všichni
jsme byli nadšeni z krásného
prostředí. Voda byla slaná, tak
odpadly problémy s chlorem.
Děti uvítaly možnost využívat
parní saunu a vířivku. Naučily
se nové dovednosti, zdokonalily se v plavání a mnohé se naučily i plavat. Jsme rádi, že tyto

Procházkou zámeckou zahradou jsme pokračovali ke mlýnu.
Probudili jsme spícího mlynáře,
poslechli si vyprávění krajánka,
zazpívali jsme si s lidovou kapelou a při hudbě jsme si zatančili. V přízemí jsme si prohlédli
mlýnské zařízení. Cestou za babičkou jsme se zastavili u stánků se suvenýry, kde každý utratil
něco ze svého kapesného. Posilnili jsme se svačinou a dál putovali cestou ke starému bělidlu.
Tam čekala babička s dětmi,
které nám představily zpěvy,
tance a hry tehdejší doby.
Procházku jsme zakončili
u Viktorčina splavu, dojedli jsme
zásoby a vydali se zpět k autobusu. Počasí nám přálo, sluníčko se
na nás celou dobu smálo. Výlet
se nám vydařil se vším všudy.
Eva Soukupová,
učitelka 1. třídy

dovednosti a informace mohou výrazně přispět k jejich
bezpečnosti. Největší zájem
byl o venkovní plavecký areál,
který posloužil ke krátkému
otužování. Vřele doporučujeme tento areál o prázdninách
navštívit k utužení dovedností a využití místa pro relaxaci.
Děti vám určitě rády vše ukážou a předvedou, co umí.
Marcela Pavlíková,
učitelka 3. třídy

Atletické závody „Pohár rozhlasu 2022“
Po nelehkém covidovém
období se konečně zase rozběhl normální školní život
včetně sportovních aktivit.
Opět se začaly organizovat
sportovní soutěže a závody
a jedněmi z těch nejvíce očekávaných je atletický přebor
žáků základních škol „Pohár
rozhlasu“. Letos se konal už
neuvěřitelný 53. ročník této
oblíbené soutěže. Stejně jako
před covidem se pořadatelství
okrskového kola ujal sportovní
nadšenec ze ZŠ Školní ve Vrchlabí pan Kulhánek, který celou
akci uspořádal na malebném
stadionu pojmenovaném po
manželech Zátopkových v samém centru Vrchlabí. Soutěžilo se v klasických disciplínách,
tedy bězích rychlostních, vytrvalostních a štafetách, vrhu

Rudnické noviny | 2/2022

koulí či kriketovým míčkem
a ve skocích dalekém i vysokém. Zde se naši reprezentanti
rozhodně neztratili, ba naopak
hned v několika disciplínách
excelovali a překonali své vrstevníky z vrchlabských škol.
Například ve skoku vysokém
s přehledem zvítězil Jaromír
Korda, ale hodnotných výsledků dosáhli i ostatní účastníci.
V samotném závěru závodů
jsme byli oceněni nejen diplomy a sladkým dortem, ale i pochvalou od organizátorů nejen
za vzorné chování, ale i za naši
účast jako jediné vesnické školy Vrchlabska. Jako učitel tělesné výchovy jsem moc rád, že se
z žáků ještě nevytratila láska
ke sportu, chuť závodit a potěšit svými výkony sebe i diváky.
Vladimír Tremer
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Preventivní program v naší třídě
Celkem třikrát jsme ve škole měli preventivní program,
pokaždé na jiné téma. První
téma byla skupinová práce,
neboli všichni za jednoho a jeden za všechny. Zkoušeli jsme
ve skupinách hry s kostičkami, kdy měl každý provázek
a tím, jak se provázek napnul
s pomocí druhého, se dala

kostička zvednout. Na druhé
návštěvě jsme se bavili o toleranci a respektu. Ve třetí části
programu to bylo o sociálních
sítích a nebezpečí na nich. Za
dobu tohoto programu se hrála spousta her a určitě bylo
hodně žáků ponaučeno.
Matyáš Mařák, 6. třída

Výlet do Špindlerova Mlýna
Dne 26. května jsme se ráno
sešli před školou a v 8.30 jsme
se společně, 6. a 8. třída, nalodili do autobusu a jeli vstříc
Špindlerovu Mlýnu. Dorazili
jsme na přehradu, byla úchvatná. Přečetli jsme si, jaká historie ji potkala a jaké hrozby se
můžou stát, kdyby se protrhla.
Velká vlna by zaplavila Vrchlabí. Pak jsme měli namířeno do
centra. Cesta vedla krásným
lesem, který se tyčil u řeky.
V půlce lesa jsme si zahráli
sochy v akci, je to pantomima. Předváděli jsme zvířata,
věci i činnosti. Byla to zábava.
V centru jsme měli rozchod.
Když jsme se zase sešli, vyrazili
jsme do vojenské zotavovny na
wellness. A tam toho bylo! Ba-

Edubus

Bylo
normální
pondělí
a normální vyučování, měli
jsme matiku, ale ke konci hodiny nám pan učitel řekl, že
během třetí hodiny s ním někam pojedeme. Dojeli jsme do
Lánova, kde stál připravený
Edubus, a my jsme se rozdělili
do skupinek.
Edubus je autobus, jen místo sedaček tam je laboratoř,
takže pojízdná laboratoř.
Uvnitř jsme se seznámili s měřením teploty. Na každém stole byly různé nádobky, začali
jsme měřením teploty obyčej-
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zén, vířivky, divoká řeka, dlouhý tobogan, dvě sauny, chodník
s kamínky a teplou i studenou
vodou. Užívali jsme si dvě hodiny a v 15 hodin jsme šli na autobus. Ten nás dovezl ke škole,
dorazili jsme domů, ale v 18 hodin už jsme byli zpátky ve škole
a nastala přespávačka.
Jaroslava Soukupová, 6. třída

né vody. Pak jsme do nádobky přidali suchý led, a teplota
vody se zmenšila. Když jsme
do nádobky přidali salmiak,
teplota vody se opět snížila.
Přidáním dalšího suchého
ledu teplota vody opět o něco
klesla.
Proč ale voda nezamrzla,
když naměřená teplota byla
záporná? Zjistili jsme, že přidáním salmiaku voda mrzne
až při nižší teplotě.
Jan Štemberka
a Kuba Kára, 6. třída

Výlety školní družiny
Po nucené odmlce naše družina začala opět podnikat výlety za zábavou a poznáním.
Začátkem května jsme se vypravili na hrad a zámek Staré
Hrady. Prohlédli jsme si zdejší pohádkové sklepení, které
bylo plné draků, a zavítali jsme
i do pekla. Na okruhu Zdravosvět jsme se potěšili s neobyčejnými skřítky, jejichž jména si nelze zapamatovat. Po
prohlídkách si děti mohly na
nádvoří zasoutěžit nebo prohlédnout přehlídku domácích
a lesních zvířátek. Nechyběl
ani tradiční nákup suvenýrů.
Ke Dni dětí školní družina
uspořádala výlet do Mirakula.
Zde se děti věnovaly přede-

vším sportovním a badatelským aktivitám. Čekaly je zde
různé trampolíny, prolézačky
a také strašidelné hrady. Nejoblíbenější činností se stalo
prozkoumávání podzemních
chodeb. Děti byly nadšené. My
byly rády, že se nikomu nic nestalo a všichni jsme se v pořádku vrátili domů.
Oba výlety jsme si moc užili. Děti byly velmi hodné a již
se společně těšíme na prázdninový družinový tábor, který
začne již 1. července.
Za školní družinu
Lenka Kollárová
a Petra Sekerková
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Novinky ze školky
Každý, kdo prochází kolem
naší školky, si musí povšimnout nové tváře vstupního
prostoru. Poškozené schody nahradila krásně upravená
skalka, bezbariérový přístup
a prostor školní zahrady ohraničený novým plotem. Když se
rozhlédneme kolem nás, oči se
nám rozzáří, máme tu konečně JARO!!! Školní zahrada je
plná barev, květiny rozkvétají,
pocitový chodníček je zaplněn
přírodním materiálem, jako je
například mech, šišky, písek,
oblázky apod. Skákací panák
a nové koloběžky mají také
u dětiček veliký úspěch.
Březen byl naplněn v naší
školce zajímavými kulturními
akcemi. Přijelo nás navštívit
maňáskové divadlo, které s sebou přivezlo tři pohádky, které
sklidily obrovský potlesk. Stále nás navštěvuje lektor Malé
technické univerzity s lek-

cí Malý vodohospodář, Malý
zpracovatel odpadů atd. Děti
se po hodinách vracejí obohacené o nové vědomosti, nadšené a odměněné diplomem.
Duben začal pro rodiče a jejich děti velikonočním tvořením, které jsme pro ně připravili. Zábava byla úžasná, účast
hojná, což nás velice potěšilo.
V květnu se v naší školce
uskutečnil zápis nových dětí
na další školní rok, všechny
je s radostí mezi sebe přijmeme. Děti mohly konečně přijít
s rodiči, prozkoumat všechny
místnosti a odejít s dárečkem
v ruce.
Paní učitelka, která učí děti
na flétničku, šla na zámeček
přivítat s hudebním programem nově narozené dětičky.
Do našeho nabitého programu
se samozřejmě musel také vejít i pan fotograf.
Po naší společné domluvě

vezmeme děti na školní výlet
do Farmaparku Muchomůrka
v Janských Lázních. Také připravujeme rozloučení s předškoláky, na které se naše srdíčkové povahy moc netěší.
To bude zase slziček, jak nám
ty naše děti budou chybět. Ale
tak už to v tom životě chodí,

snad nás budou stále navštěvovat i po odchodu do školy
a hlavně na nás vždy v dobrém
vzpomínat.
Závěrem vám přejeme krásné léto plné sluníčka, odpočinku a úsměvů ve vašich tvářích.
Kolektiv MŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře – Šmoulové
A je to tady. Po měsíci a půl
příprav, nervů a neustálého
připomínání, zda už mají nachystaná modrá trička a bílé
kalhoty. Chtějte si po klucích
bílé kalhoty :-) Krásná výzdoba
šmoulí vesničky hotová. Úkoly
pro prvňáčky připravené. Scénář sepsaný a aspoň trošku
natrénovaný. Kdyžtak budeme
improvizovat, že jo, paní učitelko :-) Bílé čepičky a modrá
barva koupené. Medaile a diplomy přichystané. Ráno ještě
dolaďujeme detaily. Taháme
větve, které nám pan školník
nařezal. Nafukujeme balonky.
Holky se dvě hodiny líčí. Kluci
ještě déle. Za chvilku se to začíná po chodbách modrat a bělat. Všichni jsou fakt kouzelní,
mám z nich velikou radost. Je
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vidět, že jsou nervózní, i když
si to někteří neradi přiznávají.
Ale to k tomu patří. Vím, že to
z nich brzy opadne a že si to
nakonec užijí. A taky že jo.
O půl desáté se moje maličkost (samozřejmě taky ve
šmoulím kostýmu, co bych
pro ty naše hodné deváťáky
neudělala) objevuje ve dveřích
1. třídy. Pro prvňáčky je to veliké překvapení a moc se těší.
Po modrých šipkách se vydávají vstříc neznámému dobrodružství. Šipky je dovedou až
do kouzelné šmoulí vesničky
schované v lese. Dětičkám září
oči, štěbetají, úsměvy na tváři.
To je to, proč to člověk dělá.
Po chvilce přicházejí ostatní
šmoulové, samozřejmě i s Gargamelem. Pro prvňáčky mají

připravenou legrační scénku
a to hlavní – úkoly pro malé
čtenáře. Poznávání písmenek
a abecedu, skládání slabik,
slova s obrázky, obrázkovou
tajenku a čtení krátkých vět.
Malí čtenáři jsou velmi snaživí a je vidět, že se jim takovéto zážitkové učení moc líbí.
Šmoulové jim se vším pomáhají, jsou milí a vidím na nich,
že si to taky nakonec opravdu
užívají.
A já? Já se rozhlížím po třídě s úsměvem od ucha k uchu.
Všímám si detailů, ze kterých
mám opravdu radost, a říkám
si, že tohle se opravdu povedlo a že jsou všichni super.
Šmoulinčiny růže. Mlsounův
dort. Fešákova kytka na čepičce. Gargamelův hřmotný hlas.

Kutil, jak hubuje Gargamelovi, že dětem kazí práci. Taťka
Šmoula, který vyzvedne děti,
aby mohly psát na vršek tabule. A další a další. A co si z toho
všichni odnášíme? Prvňáčci
úžasný zážitek, medaile, diplomy a obrázky na památku. Deváťáci cennou zkušenost, slova
chvály od všech, kteří se přišli
podívat, a milou vzpomínku.
A já opravdu dobrý pocit pedagogické hrdosti.
Na závěr to shrnu slovy samotných deváťáků: bylo to
fakt super, moc se mi to líbilo, byla to fajn zkušenost, děti
byly moc šikovné, všichni se
zapojili a pomohli si, moc mě
to bavilo, bylo to strašně fajn...
Lucie Švábová
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Letní ohlédnutí
Jak jsem již psal v březnovém čísle, pokračujeme s výstavbou sportovní tratě pro
mladé hasiče a dorostence. Od
této dráhy očekáváme možnost pořádání okresních soutěží v běhu na 60 m přes překážky. Bohužel se tyto práce

neobejdou bez těžké techniky
a posléze bez ručních prací
a vybírání kamenů. Tímto děkuji obci Rudník za finanční
podporu při výstavbě.
Hned v dubnu jsme uspořádali po dvou letech odmlky
tradiční turnaj ve stolním te-

nisu, na němž byla účast více
než dobrá.
Květen byl ve stylu oslav
Svátku práce, když jsme opět
projeli se starými stroji vesnicí
až k Restauraci U Soudku.
V tomto příspěvku nesmím
opomenout sportovní úspěchy
našeho člena Martina Halady,
který se celou zimu a jarní měsí-

ce připravoval na hasičské soutěže TFA, kde se jeho úsilí zúročilo ve Středočeském kraji. Z 58
účastníků nechal za sebou i profi hasiče a zvítězil o 9 sekund
před druhým. Velkou motivací
jsou pro Martina další postupová kola po celý rok, přičemž na
závěr se bude konat TFA ČR.
Při chválení dospělých nesmím opomenout chválit ani
naši mládež, která začíná mít
výsledky jak v jednotlivcích,
tak i v požárních družstvech.
Od dubna se jezdí po různých
soutěžích skoro každý týden.
Máme i nové šikovné členy,
kteří se začlenili do kolektivu
a užívají si běhání s hadicemi.
Více dopodrobna po ukončení
soutěží bude v příspěvku hlavní
vedoucí dětí Dany Čápové.
Na závěr chci poděkovat všem,
kteří nás podporují a přejí
nám.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice

Stále jsme tu a budeme dále, k prospěchu a k pomoci
V úvodu tohoto článku bych
chtěl poděkovat za možnost
v krátkosti činnost výjezdové
skupiny JPOIII Rudník-Arnultovice představit.
V minulém čísle jsem psal
o plánu činnosti, který nás
čeká. Pro dobrý chod jednotky
je nutné provádět školení, údržbu výstroje a výstroje a hlavně
techniky, která je nám svěřena
do péče, aby vždy byla schopná
pomoci tam, kde je potřeba
(na výjezdech k požárům, při
technické pomoci). Proběhlo
školení řidičů u nás ve školicí
místnosti v zázemí hasičů, kde
jsme se dozvěděli o novelách
v silničním provozu, chování
se na komunikaci, změnách
v pravidlech silničního provozu a našich povinnostech
a právech při výjezdu techniky,
při použití výstražného zna-

mení, jak zvukového, tak světelného. Dále proběhlo cvičení
členů s osvědčením dýchací
techniky v Odolově. Jak se říká,
opakování je matka moudrosti
a u nás hasičů je potřeba si to
vše neustále oživovat. Každý
člen výjezdové jednotky provádí kontrolu svěřené výstroje,
aby byla připravena k výjezdu
a plnila ochrannou funkci, bez
které není možné se účastnit
všech náročných akcí spojených se zdoláváním požárů
nebo technických pomocí.
Na vysvětlenou: do výstroje
člena patří ochranné boty, třívrstvé kalhoty a kabát, tričko,
rukavice, kukla, přilba a v případě vchodu do zakouřené místnosti dýchací přístroj. Ty jsou
uloženy ve vozidle CAS. Výzbroj
je veškeré vybavení, kterým
jednotka disponuje. Je uložená

ve výjezdových vozidlech, aby
byla možnost k okamžitému
použití. I tato výzbroj podléhá
kontrole. Tu si provádíme sami
každý rok, abychom zabránili
nepoužitelnosti v případě zásahu. Ovšem u zařízení, které
není možno u nás v zázemí
kontrolovat a podléhá pravidelným kontrolám pod odborným
dohledem a záznamem o provedení, je naší povinností nechat
zařízení takovou kontrolou projít. U výjezdových vozidel a zaří-

zení se spalovacím motorem se
kontrola provádí každý měsíc
a v případě viditelného nebo slyšitelného problému se provede
oprava v co nejkratší době.
Chtěl bych touto cestou
poděkovat členům výjezdové
skupiny za veškerou pomoc,
které se účastní na úkor svého
volného času. Všem čtenářům
příjemnou dovolenou a hezké
počasí!
Petr Birtus
velitel jednotky JSDHO

SDH Javorník
Letos jsme si po dlouhé pauze konečně užili čarodějnice
tak jako dřív. Jsme rádi, že se
všechno povedlo, a snad si to
každý užil. Však nám i obec
pomáhá půjčením stanu a zásobuje nás dřevem. Proto mě
těší, že letos se podařilo i rudnickou májku uhlídat. Sami
víme, že přespolní o čarodějnicích nechodí spát.
Tak zase na dalších akcích…
Michal Linhart
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Rudnický fotbal
Druhá část sezony
2021/2022 je za námi a je
mou povinností se s vámi
podělit o to, co se vlastně
dělo. Po velmi povedeném
podzimu obou seniorských mužstev přišlo velké
zklamání v zimní přípravě a ukončení/přerušení
činnosti velkého množství
hráčů z mnoha důvodů
(hlavně zdravotních). Takže nás tato situace hned
zkraje nového roku postavila před rozhodnutí zredukovat dvě mužstva v jedno, a i když byl B tým po
podzimu na prvním místě,
byli jsme nuceni toto mužstvo pro jarní část sezony
odhlásit ze soutěže.
Hráči, kteří zůstali, se začali připravovat s A týmem, který postoupil do skupiny o postup do 1. B třídy okresního
přeboru. Na přelomu února a března proběhlo soustředění a pokračovaly přípravné zápasy, abychom v těžké
konkurenci úplně nepropadli. Začátkem dubna začaly mistrovské zápasy a vidina případného postupu byla docela
vzdálená. Los pro nás také nebyl úplně přívětivý, první čtyři zápasy nás čekaly na hostujících hřištích. Pod vedením
zkušeného kouče Romana Beneckého jsme šli zápas od zápasu a řekli si, že vlastně nemáme co ztratit, můžeme jen

překvapit. No a my jsme začali
přivážet body z venku, domácí
pevnost v našem krásném areálu nikdo nezdolal a bylo jedno kolo do konce soutěže a my
byli 3 body od prvního místa, kde se v tu chvíli nacházel
Volanov, který jsme jako jediní doma i venku porazili bez
obdržené branky. Kompletní výsledky budou známy až
po uzávěrce vydání tohoto čísla RN, takže nevím, jak dopadne poslední kolo. Kdo vlastně
nakonec postoupí? Myslím, že
naše mužstvo pod taktovkou
velmi svědomitého kapitána
Martina Kučeravého si zaslouží velkou pochvalu. Ať už to
dopadne jakkoliv, můžeme být
nejhůře třetí, a tomu na začátku sezony málokdo věřil. Z fotbalového hlediska bych chtěl
vyzvednout našeho ostrostřelce Filipa Čápa, který v jarní časti nasázel soupeřům 17
branek, a ovládl tak statistiky
střelců. Za zmínku stojí gólový příspěvek 10 branek Jakuba
Frýby, který je na třetím místě okresního žebříčku střelců.
Dále bych chtěl pochválit
naše nejmenší. Děti ve věku
4–7 let se pravidelně scházejí pod vedením Tomáše Horešovského. Učí se nejen pravidla
fotbalu, ale hlavně mít pohyb
těla pod kontrolou, mít správný balanc, stabilitu, v kolektivu hrají různé hry a soutěže,
učí se umět se rozhodovat podle svého úsudku, prostě jde

o všestranný rozvoj. Děti jsou
moc šikovné, stále se zlepšují
a v příštím období pro ně připravujeme dětské turnaje, aby
si zkusily atmosféru zápasu.
Jestli máte zájem zapojit
svoji ratolest do tohoto oddílu
(je úplně jedno jestli je to kluk,
nebo děvče), neváhejte navštívit náš areál.
Hodnocení starších žáků si
provede sám trenér, a tak bych
chtěl ještě vyzvednout několik radostných událostí. Nevím, čím to je, ale letošní jaro je
ve znamení svateb. Nejenže se
nám v květnu oženil náš místopředseda Michal s Luckou, ale
dále si 18. 6. 2022 řekli „ano“

Martin s Veronikou a ten samý
den si vzal David Denisku. Přejeme všem novomanželům klidný a spokojený život v manželství, hlavně hodně zdraví, štěstí
a lásky.
Na závěr bych chtěl za nás
všechny poděkovat sponzorům, opět zmíním jen ty nejhlavnější: obec Rudník, Dražické závody – člena skupiny
NIBE, MZ Liberec.
Přeji vám krásné prožití teplého léta, užijte si prázdniny
a dovolenou.
S pozvánkou do fotbalového areálu
Jan Štemberka
předseda TJ Rudník

Mladé fotbalové naděje
Jarní část okresního přeboru starších žáků 2021/2022
začala 2. dubna, kdy jsme
zajížděli do kraje bratří
Čapků, Malých Svatoňovic.
Ze dvou zápasů jsme vytěžili jeden bod a po fyzické
stránce se družstvo nenacházelo v úplné pohodě.
Treninky probíhaly v režimu pondělí/středa s následným sobotním nebo nedělním soutěžním dvojutkáním.
S přibývajícím časem se kondice, bojovnost a chuť vítězit zvyšovala. Odměnou pro
hráče byla vítězství a bodové
přírustky na našem kontě.
Pro rodiče hrdost na svoje
ratolesti a pro trenéry zadostiučinění za práci a strávený
čas na trénincích, zápasech,
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přípravách hřiště, zápisů a jiných náležitostí.
Sezonu jsme ukončili na solidním 4. místě v tabulce. V jarní části sezony rudničtí žáci
získali 38 bodů z 69 možných,
a celkově tak 67 bodů s aktivním skóre 80 : 68.
Rozloučení se sezonou, neboli poslední výkop dětí, rodičů a trenérů proběhl v neděli
12. 6. Moc jsme si to užili.
Na závěr chci poděkovat
hráčům, rodičům a všem rodinným příslušníkům za skvělý, zodpovědný a bezproblémový přístup v celé sezoně.
Speciální poděkování patří
asistentovi Milanu Hlouškovi
a vedoucí týmu, manželce Veronice.
Martin Kučeravý, trenér
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Okami Team uprostřed úspěšné sezony
Okami Team má za sebou
první polovinu roku,
během které se událo pro
nás mnoho důležitých
akcí, turnajů a tréninků.
Od ledna tvrdě trénujeme
a pracujeme na sobě, abychom
na závodech uspěli. Prvního
letošního turnaje v plnokontaktním karate Prague Open
2022 jsme se účastnili 19. února v tělocvičně na pražských
Vinohradech v závodnické sestavě: Matěj Tošovský, Jakub
Runštuk, Adéla Tošovská a Antonín Kašpar. Konkurence byla
velká, bezmála 350 závodníků
z 19 zemí světa. Tím, že jsme
kvůli covidovým omezením
nezávodili od roku 2020 a pro
některé z nás to byl první turnaj v karate vůbec, jsme měli
docela trému. Do Vrchlabí
a Rudníku jsme z tohoto velkého závodu přivezli dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili.
Další závod proběhl 26.
března. 12. ročník české Ligy
Kumite Shinkyokushin Karate. Zahajovací kolo se konalo
v krásných Mariánských Lázních a Okami Team reprezentovali Adéla Tošovská (startovala ve dvou kategoriích: starší
žákyně do 30 kg a do 35 kg),
Jakub Runštuk (starší žáci nad
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40 kg) a Antonín Kašpar (starší dorostenci do 55 kg a do 60
kg). Adélka i Tonda přivezli každý po jedné zlaté a jedné stříbrné medaili a v lize bodované
čtvrté místo ve své kategorie
přivezl i Jakub Runštuk.
Čtrnáct dní uběhlo jako
voda a my jsme vyrazili do
polské Lubawky, kde se konal
prestižní závod Lubawka Cup
2022. Turnaj byl opravdu povedený. Skvělá organizace, bohatý doprovodný program, osvětlení, medaile a poháry, to vše
se nedá srovnávat se závody
v Česku. I tentokrát jsme zabojovali a přivezli si dvě bronzové
a jednu zlatou medaili.
Na konci jarních prázdnin
jsme absolvovali víkendový
seminář WKB Czech Republic
s našim branch prezidentem
a zároveň i naším trenérem
(senseiem) Miroslavem Khudou, který jsme zakončili
zkouškami na vyšší technický
stupeň v karate (kyu), tedy
nový pásek. Každý z nás udělal zase další krok k černému
pásu, naučili jsme se nové
techniky, bloky, údery, kopy
a většina z nás si odnesla
i nový, vyšší pásek.
Za vyvrcholení prvního pololetí by se dalo považovat druhé
kolo české Shinkyokushin ligy

ve Františkových Lázních, které se konalo 4. června. Jako
posledně jsme vyrazili už v pátek odpoledne, přespali v Mariánských Lázních a druhý
den nastoupili do boje. Účast
mírně převyšovala tu v prvním
kole ligy a i tentokrát jsme si
to opravdu užili. Poprvé se
k nám přidala Eliška Štemberková, která na své turnajové
premiéře získala krásné druhé
místo. Umístila se také Adélka Tošovská, které závodila
ve dvou váhových kategoriích
a přivezla si druhé a třetí místo. Ve své kategorii zvítězili
Antonín Kašpar (14–15 let, do
55 kg) a Matěj Tošovský (nad
35 let, nad 80 kg).
I zbytek roku bude nabitý,
první týden v srpnu nás čeká
týdenní soustředění v Jizerských horách, 1. října vyrážíme
na třetí kolo české ligy v karate
a 12. listopadu se zúčastníme
mistrovství Evropy v Polsku.
O týden později si nenecháme
ujít Pražský pohár v plnokontaktním karate a 3. prosince
poslední kolo ligy Shinkyokushin Karate. Proto ihned po
prázdninách začínáme znovu
trénovat, abychom mohli dále
vozit medaile a poháry nejen
z tuzemského prostředí.

Stále také nabízíme možnost připojit se do našeho
týmu, která platí nejen pro
děti, ale i pro dospělé. V září
budeme pořádat nábor, přijít
na trénink ale můžete i v průběhu roku. První trénink je
zdarma. Trénujeme plnokontaktní kjokušin karate, kickboxing a brazilské jiu-jitsu, vždy
v pondělí a ve středu od 15.30
v Rudníku a v pondělí od 17.30
a ve čtvrtek od 16.00 ve Vrchlabí. Rádi vás uvidíme.
Antonín Kašpar,
člen Okami Teamu
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Karla Nováková pokračuje v nastoupeném trendu
Tak jako v minulém roce
Kája Nováková postoupila
v cyklokrosu do kategorie
juniorek a hned se kvalifikovala do reprezentačního
týmu ČR, i letos postoupila do prvního roku juniorek i v kategorii MTB-XCO
– tedy horská kola.
Podle výsledků z minulého
roku se dalo čekat, že si povede dobře. Už silniční časovka
v Jevíčku naznačila vynikající
formu. Kája ji odjela na svém
běžném silničním kole (speciální „kozu“ zatím nemá…)
a skončila na třetím místě,
pouhé čtyři vteřiny za druhou
dívkou na silničním TT speciálu. První závody v MTB však
překonaly všechny cíle vytyčené na letošní sezonu. Kája se na
základě dosažených výsledků
okamžitě kvalifikovala do reprezentačního A týmu v MTB
a Viktor Zapletal ji vyslal na
zkušenou do světa, na závody
světové série. Jako benjamínek
pochopitelně startovala vždy až
z poslední řady. To jí však v německém Albstadtu nezabránilo
v postupu přes čtyřicet pozic
dopředu, kde pak dokončila zá-

vod na 30. místě – z Češek byla
čtvrtá. V dalším Světovém poháru v Novém Městě se situace
opakovala. Když už byla Kája na
30. místě a chtěla stále dopředu, předjela i svoji úspěšnější
týmovou kolegyni Patricii S.
Nová situace zřejmě obě děvčata trochu zaskočila a Patricie
ve snaze získat zpět svoje místo měla následně na Vertical
Dropu těžký pád s odvozem do
nemocnice. Asi 300 metrů nato
měla i Kája ošklivý pád mezi kameny na úseku Mercedes-Benz
Rock-n-roll. Kája však závod
nakonec s naraženým kolenem
dojela, a to i tak na pěkném 47.
místě z 84 startujících.
V naší nejvyšší soutěži – českém poháru IZOMAT MTB CUP
– momentálně Kája okupuje
první místo s náskokem 160
bodů a pomalu se připravuje
na mistrovství Evropy MTB juniorek v portugalském Anadii
ve dnech 27. 6.–4. 7. Letos to
bude časově opravdu našlapané, protože Kája bude jezdit ve
dvou reprezentačních týmech,
MTB a cyklokros. No a do toho
ještě ta škola?
Miroslav Novák

Krajský přebor v motokrosu – SMS Pardubice
Po dvouleté pauze náš
SMX Racing Team Rudník uspořádal jeden ze
závodů krajského přeboru
v motokrosu, seriálu SMS
Pardubice.
Tento závod jsme pořádali již poněkolikáté a vnímali
jsme ho jako generálku na
nadcházející motokrosový svá-
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tek – mezinárodní MČR juniorů a žen a VII. ročník O Putovní pohár Rudnické rokle, který
budeme pořádat ve sváteční
dny na Cyrila a Metoděje 5.
a 6. 7. 2022. Krajských závodů
se zúčastnilo 125 jezdců v 10
kategoriích. V elitních třídě se
závodilo na velmi vysoké úrovni, protože se na start postavili Petr Bartoš, Dušan Drdaj,

Pavel Dvořáček, Michal Votroubek, Jiří Pach a další borci
tohoto sportu. Rudnický SMX
Racing Team reprezentovali
jezdci Kačka Čížková, 4. místo
ve třídě 50 ccm, Natálka Sekotová, 3. a 5. místo ve třídě 50
a 65 ccm (jela ve dvou kategoriích), Dominik Dytrt, 11. místo, a Matyáš Kupec, 10. místo
ve třídě 85 ccm, Pavel Šmahel
ml., 1. místo, a Radim Nossek,
7. místo ve třídě MX1 hobby,
Tomáš Nývlt, 1. místo ve třídě
MX2 hobby, Tomáš Linek, 2.
místo ve třídě Veterán I, Petr
Čížek, 6. místo, a Pavel Kněžourek, 9. místo ve třídě Veterán II, a Pavel Hájek, 1. místo
ve třídě Veterán III. Naši jezdci
opět nezklamali a na domácí
trati byli opravdu hodně vidět.
Diváci si přišli na své, protože
bylo opravdu na co koukat.
Počasí bylo super, ale zároveň jsme věděli, že se do dění
na závodišti musí zapojit početná skupina dobrovolných
hasičů z Rudníku a Hostinného. Hasiči nám tentokrát opět
velmi pomohli a bez jejich po-

moci bychom trať těžce udrželi regulérní. Tímto musím
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě
závodů (SDH Arnultovice, SDH
Hostinné, obec Rudník, SMX
Racing Team Rudník), všem
divákům, jezdcům a sponzorům. Našim jezdcům blahopřeji k jejich skvělým výkonům
a příkladné reprezentaci SMX
Racing Teamu a obce Rudník.
Všechny výsledky je možné
najít na: http://www.casomeric.cz/vysl.php?&lang=&view=3361.
Dále bych vás chtěl pozvat
na mistrovské závody v motokrosu – mezinárodní MČR juniorů a žen a VII. ročník O Putovní pohár Rudnické rokle,
a to v úterý 5. 7. a ve středu 6.
7. 2022.
Pavel Šmahel
SMX Racing Team Rudník
@rudnickarokle
#rudnickarokle
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob,
popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ: Nicolas Baierl, Stella Sekerková
Vítáme tě na svět!
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI: Michaela Koubová a Jan Švandrlík,
Lucie Hegedüšová a Michal Parasič
Počátkem května oslavila krásné jubileum 100 let paní Hana
Brádlová. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví.
Paní Brádlová
Lucie Hegedüšová
a Michal Parasič

Dne 7. 5. 2022 se v Penzionu Zámek konalo vítání občánků.
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Zpracovala: Kateřina Lukavcová

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev
obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů
pod č. 81/2022 Sb.
Volba Zastupitelstva obce Rudník
pro volební období 2022–2026
Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022
Volit se bude v pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00 hod
a v sobotu 24. 9. od 8.00 do 14.00 hod.
Pro tyto volby se nevydávají volební průkazy.
Můžete si zažádat o mobilní hlasovací urnu
na čísle: 499 440 201
Bližší informace najdete na www.rudnik.cz

Vítání občánků: zleva – Nicolas Baierl, Ellie Štefanová,
Stella Matulíková, Anna Hloušková, Antonín Mach, Josef Maloch

hřiště za kostelem
u pivovaru

Tábor Rudňák

Divilidi

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

9. 7.

Den otců

obec Rudník

soutěžní klání pro
muže v netradičních
disciplínách

3. 9.

Pohádkový les

SPOT30

10. 9.

Lázeňské klání

DOMOV – pro náš Rudník, z.s.

3.–8. 7.

@rudnikobec | #rudníkmístokdetožije | #rudník
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