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BĚHÁM STOVKY
V letošním roce si připomínáme
100 let od založení republiky
a tak jsem hledal téma, kde by
byla nějaká symbolická stovka.
Nápad se zrodil při mém běhání
a myšlence na kamaráda, ke kterému stovky prostě patří. Nejsou
to ledajaké stovky, ale stovky kilometrů, které za rok naběhá při
tréninku a pak i při dálkových
bězích. Tím rudnickým stovkařem a krkonošským setrvákem je
Rudolf Procházka.
Do Rudníku se přistěhoval z Čáslavi před 21 lety. Jeho vášeň pro sport
se projevila už na základní škole, kdy
v páté třídě začal s lehkou atletikou.
Přes přespolní běhy se dostal na dráhu a jeho oblíbená vzdálenost zakotvila na 400 metrech. Měl tři trenérky – první byla Jarmila Homolková,
pak Jana Červenková a jako poslední
Jarmila Kratochvílová (poz. red. držitelka současného světového rekordu
na 800 m.) Po přistěhování do Krkonoš a Rudníku přidal k běhání horské
kolo a v zimních měsících začal jezdit
na běžkách. Při nepříznivých sněhových podmínkách dál běhal a dostával se postupně s během přes 10 km a
začal se postupně přibližovat se k maratonské délce. Jako bývalý sprinter
měl svůj velký sen, alespoň jednou
v životě si zaběhnout maraton. To ještě netušil, že se z něj za pár let stane
něco více než maratonec a bude z něj
ultramaratonec, který běhá v přírodě
na dálkových tratích přes 100 km
v jednom závodě. Jeho srdeční záležitostí se stal pro nás blízky závod
s názvem Krkonošská stovka, kterou
letos běžel už po páté za sebou. Mezi
krásné závody řadí Libouchecký ultramaraton a pak jeden z nejtěžších
závodů v ČR – Beskydskou sedmičku. Běhá spoustu i jiných závodu,
o kterých vloni začal psát blog http://krkonosskysetrvak.blogspot.com
a založil skupinu Rudnických běžců
na Facebooku. Zmíněné závody jsou
něčím zvláštní a odlišují se od těch
ostatních. Proto se pojďme na jednotlivé závody podívat trošku detailněji
a to přímo z pohledu samotného ultramaratoce Rudy.
KRAKONOŠOVA STOVKA
Je to 5 let, co jsem s kamarády Vaškem a Davidem běžel z Adršpachu do
Trutnova, což bylo okolo 35 km a pojal jsem to jako trénink na svoji první

K100. V té době jsem vůbec nejedl
maso a celkově experimentoval s jídlem. Těch 35 tréninkových kilometrů
jsem běžel naplno a zvládnul jsem to.
V hlavě se mi zrodila myšlenka, když
jsem zvládl 35 kilometrů, tak do 100
kilometrů to je už jen 65 kilometrů
a to je výzva. Zkrátka to bude pudový
– buď to „pude“ nebo to „nepude“.
PRVNÍ K100
Od startu po vrchol Žalý to byla
pohoda. Na Mísečky valíme, jako
bychom běželi desítku. Seběh do
Harrachova a nějak to začíná bolet.
Sněžka / Pomezní boudy – stehna
na kaši, kolena se mnou nemluví
už obě. Nejnáročnější část trasy je
nad Lánovem. Stál jsem na vrcholu
kopce, opřený o hůlky a chtělo se
mi brečet, když vidím, co musím seběhnout dolů. Seběhli to ostatní, tak
musím i já. Po chvilce tu byl toužebný cíl ve Vrchlabí. Čas v cíli 18hodin
a 3 minuty. Semínko Krkonošských
stovek a ostatních ultramaratonů
bylo úspěšně zaseto.
DRUHÁ K100 – NENÁVIDĚNÝ
ROČNÍK ANEB POPRVÉ DO
KARPACZE
To bylo poprvé, kdy se nešlo na
Sněžku. Od startu vše probíhalo
v pohodě, až do polské Karpacze.
Bylo slíbeno, že trasa na polské straně bude značená. Jak se říká, sliby

chyby. Byla nás skupinka asi 15 lidí
a všichni jsme tam bezradně bloudili. Časová ztráta blouděním asi 40
minut, což mi tenkrát na psychice
vůbec nepřidalo, ale nikdy jsem nic
nevzdal, tak proč s tím teď začínat.
Čas v cíli ve Vrchlabí byl pro mě velkým zklamání 17 hodin a 34 minut.
TŘETÍ K100 – NEJLEPŠÍ ROČNÍK
Na tomto ročníku se povedlo
úplně všechno. Skoro celou trasu
s Davidem běžíme co to dá a polemizujeme, za kolik jsme schopní to
v tomto tempu dokončit. Odhadem
to vypadalo na 14 hodin, ale když
mákneme, tak to možná i bude kolem 13 hodin. Oficiální čas v cíli ve
Vrchlabí byl skvělý, 12 hodin a 44
minut. Pro nás s Davidem čas z říše
naší fantazie. Teď už reálný.
ČTVRTÁ K100
Na čtvrtém ročníku K100 si pro
nás s Davidem Krakonoš připravil
novou výzvu, kdy nám totálně namočil celé Krkonoše, vypustil mlhu,
že nebylo vidět na konec kuželu
světla z čelovky. Studený nárazový
vítr na Sněžce nás úplně zastavuje.
Jak ale klesáme, tak se vítr pomalu
uklidňuje. Bohužel rozmočená cesta
zůstává až do samotného cíle. Čas
v cíli 15hodin a 16 minut. Pro nás
trochu zklamání, ale vzhledem k počasí to mohlo být i horší.

PÁTÁ K100
Při tomto ročníku K100 to je pro
mě změna. Běžím bez kamaráda Davida sám, za své a po svém. Chyběl
mi. Parťák se vždycky hodí a je fajn
mít vedle sebe někoho, s kým se
skvěle doplňujete. Už jako zkušený
závodník to zvládám sám a to v krásném čase. Oficiální čas 14hodin
a 25minut a beru 68. místo celkově.
LIBOUCHECKÝ ULTRAMARATON
26. 5. 2018
Kdo tento závod nezná, tak vysvětlím, že se jedná o „hvězdicový“
běh. Běží se vlastně tři různé trasy na
tři rozhledny v Severních Čechách.
Libouchec – Erbenova vyhlídka –
Libouchec – Komáří vížka – Libouchec – Děčínský Sněžník – Libouchec. Celkem to dělá 104 km. První
etapu Libouchec – Erbenova vyhlídka – Libouchec úspěšně zvládám za
3,5 hodiny a mám za sebou 30 km.
Pokračuji směr Komáří vížka. Stoupání na Panenskou není těžké, ale
je strašně dlouhé. Občerstvovačka je
v Zadní Telnici a pak trasa pokračuje přímo sjezdovkou nahoru. V ten
den je strašné vedro na padnutí a do
toho všeho ještě otravné mouchy,
které na mě sedají. Jsem na Komáří
vížce. Tady je to kilometrově půlka
závodu. Nefňukat – makat. Nejlepší
recept na všechno. Stejnou cestou

pokračování na str. 8

RADNICE
Přátelé,
kamarádi,
přicházíme za vámi
s podzimním číslem
Rudnických novin.
Ani v právě končícím
létě se v obci nezahálelo. Všichni občané Rudníku si jistě všimli rozsáhlé
výstavby kanalizace. K datu
uzávěrky tohoto čísla stavba jede dle
harmonogramu. Já moc děkuji všem
občanům za trpělivost, které je hlavně při cestě do Hostinného potřeba.
Při takto rozsáhlé stavební činnosti je velice těžké koordinovat práce
k uspokojení všech místních občanů. Chápu, že se na mnoha místech
v naší obci práší nebo v období deště
bude naopak bahno. Tak to prostě
bohužel při akcích tohoto typu je.
Naštěstí v obci až na malé výjimky
máme rozumné lidi, kteří to chápou
a k těm směřuje mé obrovské díky.
Pokračovalo se i na opravách místních komunikací v různých částech
obce. Další opravy cest obec čekají
i v dalším období. V současné době
běží výběrové řízení na nové hřiště
pro mateřskou školu a workoutové
hřiště v Terezíně. Jednáme také s projektantem o zhotovení pumptrackového hřiště u obecního úřadu. Dále
ve spolupráci s Diakonií připravujeme přístavbu k hasičské zbrojnici
v Arnultovicích. U hasičů ještě chvíli zůstanu. Po nové cisterně Tatra,
o které jsme vás informovali, dostali
hasiči z Arnultovic i nový dopravní
automobil Ford Transit, který obec
pořídila z dotace ministerstva vnitra. Pracuje se i na přípravě chodníků
a cyklostezky Rudník – Mladé Buky.
Dělo se toho během léta samozřejmě
vícero, ale o tom se dočtete uvnitř našich novin. Jsem moc rád, že se v obci
dbá i na kulturu, a hlavně děkuji, že
kulturní akce hojně navštěvujete.
Těší mě, že se v obci pořádají i nové
akce, za zmínku stojí Janovické slavnosti, Hasičská závěrečná v Arnultovicích apod. Rád bych vás všechny
pozval na tradiční Svatováclavské
slavnosti 28. 9. Kulturní komise si
pro vás připravila bohatý program,
který bude stát za to.
Vážení Rudničtí, uteklo to jako
voda a máme tu konec dalšího volebního období. Jaké bylo? Na to by
si měl odpovědět každý občan sám.
Někdo je s naší prací spokojen více,
někdo méně. Tak už to prostě chodí.
Z tohoto důvodu se pravidelně konají volby. Letos se konají o víkendu
5.–6. 10. V nadcházejících volbách
do obecního zastupitelstva kandidují
dvě uskupení nezávislých kandidátů.
Celkem se tedy o přízeň voličů uchází
třicet našich občanů. Do zastupitelstva se tak dostane každý druhý. Prosím, využijte svoji šanci, kterou vám
dává demokratická volba, a zvolte si
své zastupitele.
Na závěr chci vám všem popřát
krásný a ničím nerušený podzim.
Aleš Maloch, starosta
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KANALIZACE
ARNULTOVICE–RUDNÍK
Myslím si, že nepíšu poprvé ani naposledy, že se jedná
o jednu z největších investičních
a realizačních akcí v historii
naší obce. S ní bohužel souvisí
spousta dopravních omezení
a komplikací pro vás občany,
pro nás zaměstnance nemálo
starostí, problémů a organizačních povinností navíc oproti
běžným. S trochou nadsázky
si troufám napsat, že je to náš

společný boj za potřebnou věc.
Hloupé názory, že tu kanalizaci
nikdo nechtěl, nepotřebuje a že
to doteď také fungovalo, snad
ani více rozebírat nebudu. Dodám jen, že celý Rudník a Arnultovice od zahájení příprav
této akce mají od vrchlabského odboru životního prostředí
ohledně kontrol klid, protože
vědí, že se touto kanalizací vyřeší spousta nemovitostí. Septiky

nebo mnohdy jen jímky, kterými majitelé nyní řeší likvidaci
odpadních vod, jsou z 90 % (10
% jsou novostavby nebo domy
po rekonstrukci) v nevyhovujících stavech a nemají ani povolení k vypouštění do místních
toků, za což mohou být uděleny
právě odborem životního prostředí nemalé pokuty. Jediným
řešením by bylo vybudování
nového septiku s filtrací nebo

Koordinaci prací v terénu
řídí technik
pro výstavbu kanalizace:
František Čejka,
tel. 606 062 765,
e-mail cejka@rudnik.cz.

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ
Chci moc poděkovat všem našim občanům, kteří se během uplynulých čtyř let aktivně podíleli na
chodu naší obce. Ať jsou to členové různých komisí, zastupitelé, radní nebo ostatní dobrovolníci.
Bez vás by to nešlo. Ve většině případů se jedná o lidi, kteří nezištně a samozřejmě zdarma a na
úkor svého volného času odvedli obrovský kus práce na tom, aby se nám na vesnici žilo lépe.
Děkuji moc!
Aleš Maloch, starosta
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čistírny odpadních vod, u nichž se odhad nákladů pohybuje v rozmezí 70–
150 tis. na nemovitost (technologie
a zemní práce dle počtu osob), a také
jejich servis a údržba. Je to čistě můj
názor, ale do budoucna je přece méně
bolestivé platit stočné, než muset takto investovat a následně se o to starat.
Místo toho tato záležitost pro majitele nemovitosti skončí „spláchnutím
WC“. A nyní k samotné stavbě.
Budování kanalizace v obci pokračuje třetí měsíc. V rámci I. etapy
v Arnultovicích (od Hostinného až
pod zámek na Bělidle) se pracuje na
třech úsecích stoky „A“, umístěné
v silnici II/325 a její těsné blízkosti.
Je hotovo asi 1460 m z celkových
3555 m a provedeny byly dva protlaky pod silnicí. Na této etapě se na
začátku září již rozjely také práce na
přípojkách, jejichž trasy by měly být
všemi majiteli nemovitostí odsouhlaseny a budou postupně pokračovat.
II. etapa v Rudníku začala na hranici katastru Arnultovice–Rudník (pod
zámkem) sběračem „A“, práce probíhají na dvou úsecích, kde je hotovo 560 m
z celkových 5750 m a dva protlaky pro
přípojky pod silnicí. Protlak pod silnicí
na Bělidle pro sběrač „A“ se nepodařilo
provést z důvodu složitých geologických poměrů. Po vyřízení potřebných
povolení bude proveden klasický překop silnice i Lučního potoka. Byla provedena stavební část čerpací stanice Ad
u obecního úřadu a provádějí se zemní
práce čerpací stanice Ac na břehu Čisté
za garážemi na Bělidle. Dále byly zahájeny práce na vedlejší stoce „A-12“ na
levém břehu Lučního potoka, kde ve
stísněných poměrech bylo vybudováno
prvních 60 m kanalizace.
Úsek Bělidlo směr Terezín a celá
jeho lokalita: z kontrolních dnů máme

prozatím od zhotovitele informaci, že
tento úsek by se měl postupně začít realizovat na přelomu října a listopadu,
což bude ještě závislé na kapacitách firmy. Stejně jako tomu bylo v případě I.
a II. etapy, bude včas svolána schůzka
se všemi dotčenými majiteli nemovitostí. Toto oznámení s termínem vám
bude s dostatečným předstihem vhozeno do schránek. Informace o výstavbě kanalizace najdete i na http://www.
rudnik.cz/obec-1/kanalizace.
Za majetkový odbor
Lukáš Skalský, referent MO
František Čejka, koordinátor KN
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Z ARNULTOVIC
Chtěl bych touto cestou poděkovat
kolektivu hasičů z Arnultovic za jejich
spolupráci při realizaci probíhající
stavby kanalizace. V době slunečného
počasí jezdí kropit v Terezíně škvárové
hřiště (kde má zhotovitel hlavní zázemí pro materiál a stroje), a tím v rámci
možností snižují prašnost na této ploše. Dalším bodem, který určitě stojí za
zmínku a poděkování, je čištění propustků pod komunikacemi, kterých
se stavba kanalizace týká. Není to vždy
úplně jednoduché a někdy to hraničí
s kaskadérským uměním některých
členů. Následnou fotodokumentaci
stavu těchto propustků, kterou vždy
pořizují, pak přeposíláme technikům
Údržby silnic do Vrchlabí, aby případné problémy evidovali. Málem bych
ještě zapomněl na likvidace vos a sršňů, které v letních měsících na několika místech prováděli a vždy si vedli na
výbornou. I za to tedy DÍKY!!!
Lukáš Skalský – referent MO

ROZŠÍŘENÍ SBĚRNÉ SÍTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
I letos nám byly firmou EKO KOM přiděleny do výpůjčky kontejnery na
tříděný odpad a díky tomu jsme mohli navýšit počet kontejnerů v obci. Od
září nám přibylo stanoviště na papír, sklo a plasty u garáží v Terezíně.
Dále máme v plánu a hledáme vhodné místo pro další stanoviště, a to
v okolí fotbalového hřiště a u autobusové zastávky U Kaštanu.
Počty kontejnerů můžeme stále navyšovat jen díky vaší ochotě odpad třídit.
Ivana Svobodová

UPOZORNĚNÍ
Žádám občany obce Rudník, kteří nezaplatili místní poplatek za odpady za
rok 2018, jehož splatnost byla 30. 6. 2018, aby tak NEPRODLENĚ učinili,
nejpozději do 15. 10. 2018.
Zaplatit je možné:
1) složenkou
2) hotově v kanceláři MO (budova pošty) nebo na OÚ Rudník
3) na účet č. 1303691309/0800, v. s. dle složenky, případně po dohodě na
tel. 499 440 281, 606 062 760
Za obec Rudník Ivana Svobodová
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MIROSLAVA KHUDU

Před lety při základní škole začal vést oddíl
karate a založil spolek Okami Team. Netrvalo
dlouho a Okami Teamu byl plný Rudník. Jeho svěřenci
vozí cenné trofeje a karatisté reprezentovali obec i při
soutěži Vesnice roku.
1 Odkud pocházíte a jak jste se dostal do Rudníku?
Pocházím ze Svaljavy ze Zakarpatské Rusi na Ukrajině. Od
roku 2005 jsem žil v Praze. Pak jsem v roce 2012 přijel na
Krkonošský pohár v Hostinném na turnaj v kjokušin karate,
kde jsem poznal svou tehdy budoucí manželku, a tak jsem
odešel z Prahy do Rudníku.

Jak se vám žije Rudníku a máte nějaké
oblíbené místo?
Žije se mi tady skvěle, líbí se mi ten klid, který Rudník nabízí. Mám rád zdejší lesy, louky a výhled na Černou horu.
2

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pro bojové
umění?
Jean-Claude Van Damme :)
3

4 Jak byste charakterizoval šidókan karate?
Zakladatel šidókan karate Jošidži Soeno pochází ze samurajské rodiny a díky tomu je šidókan založen na tradicích. To je
pro mě velmi důležité. Zároveň se ve všech oblastech snaží
vzdělávat děti a kromě toho, že dbá na disciplínu, respekt,
fyzickou a psychickou zdatnost, podporuje v nemalé míře
soudržnost a týmového ducha. Učí, jak být osobností, nejen
děti, ale i dospělé.
5 Jaký máte pásek a kvalifikaci ve sportu?
Mám 1. dan (černý pásek) v šidókan karate, vlastním certifikát fitness trenéra a maséra a jsem absolventem různých
vzdělávacích kurzů psychologie mládeže ve sportu a pohybového aparátu.
6 Váš zatím největší sportovní úspěch?
Jsem trojnásobný mistr ČR 2010, 2011, 2012 v kjokušin karate a samozřejmě získání černého pásku, za kterým jsem šel
20 let, od svých třinácti.
7 Založil jste klub Okami Team. Co je jeho náplní?
Náplní týmu je vzdělávání dětí a dospělých v bojových uměních. Usiluji o to, aby se o sebe a své blízké dokázali postarat
a zároveň rozeznali co je a není správné. Aby měli disciplínu
a respekt ke svému okolí. V nemalé míře je pro mě také důležité vzdělání celkově.
8 Kolik času týdně věnujete práci s mládeží?
Dětem se věnuji denně v pracovní dny zhruba dvě hodiny.
Když je potřeba se připravit na zkoušky nebo turnaje, trávíme
spolu i víkendy. Nad rámec pak ještě navečer dělám administrativu, tvořím letáky a videa pro propagaci týmu, aby to
prostě dobře fungovalo.

Když máte volno, věnujete se nějakým koníčkům ještě
mimo karate?
Když mám chvilku volna, rád běhám, jezdím na kole nebo
popíjím kávu na zahradě. Co mám ale opravdu rád, je cestování a poznávání jiných kultur.
9

V brzké době čekáte přírůstek do rodiny. Jak se těšíte
a bude to pro vás velká změna v životě?
Změna to bude jako hrom, protože budu muset podělit čas
tak, abych předal malému vše důležité a byl při tom dobrým
tátou. A doufám, že se bude také věnovat karate, abychom
spolu trávili co nejvíce času. Už se na něj moc těším.
10

Ptal se Jirka Stuchlík
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
KONANÉ VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018

DOPADY POVODNĚ
Z ROKU 2013
PO PĚTI LETECH

Občané mohou volit jako obvykle ve volebních okrscích, které
jim jsou přiřazeny dle místa jejich
trvalého bydliště:

Na návrh správce vodního toku
Lučního potoka Povodí Labe a.s.
stanovil Městský úřad ve Vrchlabí
rozsah záplavového území vodního toku Luční potok, a to vymezení aktivní zóny záplavového
území vodního toku Luční potok
v ř. km. 0–5,2 v obci Rudník
v k. ú. Rudník a Javorník v Krkonoších a v obci Vlčice v k. ú. Vlčice
u Trutnova v okrese Trutnov v kraji Královehradeckém.
Informace o rozsahu záplavového území bude možné získat
u MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí. Zde bude k dispozici záplavové území v grafické
podobě na tištěných mapách. Dále
bude možné informace o rozsahu
záplavového území získat na internetových stránkách ministerstva
životního prostředí. Omezení ve
stanovené aktivní zóně jsou uvedena v ustanovení § 67 odst. 1
a 2 vodního zákona. Umísťování
staveb a zařízení včetně terénních úprav v záplavovém území je
možné pouze se souhlasem věcně
a místně příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona.

v pátek 5. října
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 6. října
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Voliči bydlící trvale v části obce
Javorník volí v okrsku č. 4, který
má své sídlo v budově Domu s pečovatelskou službou v Rudníku na
č. p. 75.
Volič může také ze závažných
důvodů požádat obecní úřad (tel.
499 440 201, mobil 606 062 764)
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla tato komise
zřízena. V takovém případě vyšle
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
Hlasování probíhá pouze ve
volebních místnostech na území
České republiky. Hlasovat na voličský průkaz není v těchto volbách možné.
Hlasovací lístek je distribuován
voličům nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození
nebo ztrátě, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hla-

sovacího lístku.
PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI
A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky (možný
též občanský průkaz s odstřiženým
rohem a současně potvrzením
o změně některého údaje, který
se uvádí na občanském průkazu)
a občané z jiného členského státu
průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU
A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek
jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem

volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který
má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby,
popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.
Pro informaci ještě dodávám, že
v naší obci se volí 15 členů zastupitelstva.
Jana Janovská
Vice na: www.mvcr. cz – volby
do zastupitelstev obcí.

Jiří Jirásek

Záplavové území
v grafické
podobě najdete na:
www.rudnik.cz

TRADIČNÍ TRASY
Akci podpořili:
Obec Rudník, Hospůdka U Petry

vás zve na

pěší trasa 1 / 7 km
Rudník — Bolkov — hospůdka U Petry Bolkov
(start této trasy pouze od 930 –1000 hodin)
pěší trasa 2 / 14 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— hospůdka U Petry Bolkov

k
12. roční

lap
š
j
e
v
j
e
k
Rudnic
018
2

v sobotu

13. října 2018

pěší trasa 3 / 24 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 1 / 26 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Zlatá vyhlídka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
cyklotrasa 2 / 44 km
Rudník — Hoffmanky / Ludvikova bouda
— Černá hora / Kiosek u staré lanovky
— Modrokamenka — Javorník
— hospůdka U Petry Bolkov
kombinovaná trasa / lze kombinovat
cyklo 12 km / pěší 10 km /cyklo 7km
Rudník — Černá hora
— hospůdka U Petry Bolkov

v 800–1000 hod. od Obecního úřadu v Rudníku
Trasa č.1 / 7km – start od 930 hod.
V cíli pochodu jsou pro děti připraveny soutěže,
tradičně pro všechny chleba se škvarky a cibulí,
nebo chleba s marmeládou.

Pro děti limonáda
zdarma!
Startovné 20 Kč, děti zdarma.
Účast na vlastní nebezpečí
Další informace:
731 030 359 – Přemek Hanč
608 063 963 – Jana Stuchlíková
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PROMĚNY DOMU Č. P. 132
V minulém čísle Rudnických
novin jsme se v souvislosti s pátráním po kříži s plačící dívkou
zmínili o rekonstrukci domu
č. p. 132 vedle pivovaru. Vy, kteří jezdíte okolo, jste si nemohli nevšimnout vybourané díry
ve zdivu, prozrazující původní
vzhled oken. Pod taktovkou
nového majitele objektu, architekta Jiřího Kučery, začala postupná proměna domu směrem
k jeho historické podobě.
Tu zachycují například fotografie z počátku 20. století. Tehdy
byl dům znám jako Sturm Gasthaus – hostinec Josefa Šturma,
který byl obecním zastupitelem
a provozoval zde mimo pohostinství také řeznictví. Účel budovy
prozrazovala noblesní okna s půlkruhovým zaklenutím lemující sál
v patře, kde se odehrávaly společenské události (vyhlášený byl
třeba „Bräuhausball“ – Pivovarský
bál konaný o masopustu). Honosný vzhled dodávala domu štuková
výzdoba fasády i omítek v sále.
Při pohledu z dálky spoluvytvářel spolu s pivovarem a kostelem
působivé panoráma historického
centra obce. To za minulého režimu postupně zaniklo. Pivovar
– někdejší valdštejnský zámek –
zchátral a necitlivé stavební úpravy zcela změnily vnitřní i vnější
podobu č. p. 132. Vertikální sálová okna byla brutálně zazděna
a nahrazena trojdílnými horizontálními podle projektu ze 70. let.
Fasáda byla osekána, zevšedněla.
Vnitřní prostory byly rozpříčkovány a bohatě zdobený strop tanečního sálu zmizel nad novým
sníženým zastropením. Paradoxně
tím byl zachráněn a je tak vedle
částí oken nalezených na půdě
jediným reliktem původního interiéru. V současné době prochází
očistou a zakonzervováním, následně bude restaurován.
Obnovený sál bude mj. sloužit
veřejnosti k pořádání společenských a kulturních akcí. Přízemí
pod sálem je vyhrazeno pro komerční účely (100 m2) a hledá
svého nájemce. Další části budovy budou obytné. Všechny tyto
aktivity směřují ve spolupráci
s vedením obce k oživení a revitalizaci historického centra Rudníku. V současnosti je diskutováno
vypsání architektonické soutěže
na komplexní zpracování „návsi“
před pivovarem, zapojení studentů apod. Prostor byl geodeticky
zaměřen a byl také vytvořen 3D
model jako podklad pro architektonickou soutěž.
Olga Hájková
Rudnické Noviny | 3/2018

1

3

2
4
1

Sturm-Gasthaus v roce 1928.

2

Hermannseifské „Hradčany“ zachycené malířem
Fritzem Hartmannem počátkem 20. století.
Není bez zajímavosti, že za Valdštejnů se vedle
zámku (pozdějšího pivovaru) rozkládal panský
„Horní dvůr“ tvořený hospodářskými budovami
a mlýnem. Zrušen byl v 18. století. Na jeho místě
později vznikly domy č. p. 128 (bytový dům
pro zaměstnance pivovaru), 129 (hostinec, dnes
penzion Heřman), 132 a 281.

3

Projekt rekonstrukce domu zahrnuje i obnovu
původní fasády.

4

Znovu se rodící sál. Štuková výzdoba stropu
vynikne zvláště při večerním nasvícení.

Dům č. p. 132 bude zpřístupněn o Svatováclavských slavnostech 28. 9. od 16 do 20 hodin – viz
pozvánka na str. 13. V sále budou k vidění plány
a vizualizace budoucí podoby domu a také torza
evangelického kostela očima studentů architektury a žáků hostinské ZUŠ, v přísálí poběží
projekce srovnávacích fotografií bolkovských
domů a jejich obyvatel 1928/2018. Přijďte nasát
jedinečnou atmosféru objevování zapomenutého!
Průběh rekonstrukce domu lze sledovat na
www.facebook.com/rudnik.hermannseifen.
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DEN OTCŮ
2018
V sobotu 14. 7. si k obecnímu
úřadu přišla zasoutěžit parta
chlapíků v již tradičním netradičním pivním pětiboji. Hojná
účast potvrdila, že je tahle soutěž nejen u otců velmi oblíbená.
Po rozlosování dvojic začalo klání u pyramid ze slámy, které museli muži po vypití piva přelézt. Výkon to byl opravdu náročný, proto
si u druhé disciplíny trochu odpočinuli a zavzpomínali na dětství při
skákání v pytli. Poté se přesunuli
k vodní skluzavce, kde za vydatného fandění přihlížejících shazovali barely vlastním tělem. Svou
sílu muži ukázali u čtvrté soutěže,
kde po vyznačené dráze přenášeli
velký sud plný piva, a protože se
u toho dost zapotili, zaplavali si
v připraveném čerstvě napuštěném
bazénu. Poslední a zároveň nejoblíbenější disciplínou zejména pro
diváky byl takzvaný moták, který
myslím není nutné blíže představovat. Moderátor a zároveň soutěžící Míra Sedláček společně se
starostou Alešem Malochem po
sečtení časů vyhlásili vítěze. První
místo obsadila dvojice Bobin Vráblík a Radek Lazák. Veliká gratulace a obdiv patří všem soutěžícím.
Vyhlášením vítězů zábava zdaleka neskončila… Občerstvení bylo
zajištěno hned na několika místech,
zahrály kapely Phobos, Old Blood,
Lety Mimo a Five O´clock Tea. Děkujeme všem účastníkům, divákům
a organizátorům za příjemně strávený den.
Za kulturní komisi
Petra Sekerková

DEN S PŘÍRODOU
V sobotu 1. 9. pořádali myslivci
ze spolku Janovice-Rudník další
ročník tradičního Dne s přírodou.
Tak jako loni bohužel celý den
pršelo, a proto se místo po stezce
ke Křížku děti uchýlily do budovy
naší školy, kde se opět seznámily
s živou i neživou přírodou kolem nás. V tělocvičně si zaskákaly
v pytli, zastřílely si ze vzduchovky, podívaly se na lovecké trofeje
a kůže různých živočichů. Venku
si mohly vyzkoušet chůzi na chůdách a rozpoznávaly větvičky stromů a keřů. Myslivci moc děkují za
pomoc obci Rudník a Správě Krkonošského národního parku.
Aleš Maloch
6
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Foto: Anděla Veselá – anves.rajce.idnes.cz

DIVI LIDI
Léto je za námi, byť slunce stále
svítí. Noci již začínají být delší,
a tak při těchto večerech nastal
čas poohlédnout se, co nám letošní léto přineslo.
Na přelomu jara a léta jsme soutěžili s projektem „Mami – tati, odlož tablet“, ten se umístil na bronzové pozici s počtem hlasů 5700.
Byli jsme vyzváni k osobnímu slavnostnímu převzetí šeku. Tato akce
byla pojmenována Jedeme vláčkem
do Jilemnice, bohužel jsem popletla datum v poslaných pozvánkách.
Omluva patří všem, které akce nadchla, ale přitom se konala o měsíc dříve. Zážitků z této akce bylo
mnoho, neboť dostat se vlakem do
Jilemnice znamená 5× přestoupit,
zvládnout mapkovou hru „Zelené Krkonoše“, oběd, převzít šek
a opětovně navštívit informační
centrum pro vyzvednutí odměny
za splněnou hru, dát si sladkou
odměnu a v pořádku se dopravit
domů. To se již rovnalo sportovním
výkonům. Přesto pevně věřím, že se
nám povede další postup do finále
a budeme moci výlet zopakovat...
Poté se již léto rozproudilo na
plné obrátky, a tak než se všichni
rozjeli poznávat vzdálenější kraje,
stihli jsme se sejít a společně domluvit vhodný termín Punk’s POW-WOW tábora na hřišti. A než bys
řekl švec, byl tu přípravný víkend,
o němž se táborníci začínají sjíždět.

Vidí se tu neobvyklá obydlí. Stany
historicky významné i modernější,
kadibudka voňavější, maringotka
novější a mnoho milých tváří.
Slavnostně nás přijela na koni
přivítat Ribanna, která nám na uvítanou věnovala indiánskou čelenku
s možností získání brk různých barev
(za mlčení, sílu, ušlechtilost, odvahu,
zlozvyky) a před odjezdem prozradila tajemství kouzelného tubusu. Se
zvědavostí, zda nám poskytla správné informace, jsme s plnou vervou
pustili do jeho vyzdobení – když byl
tubus hotový, stačilo pouze čekat.
Hle, v tubusu máme první dopis
od krále, který nás žádal o pomoc,
protože měl své království zaneřáděné hromadou moderních odpadků
a nevěděl si s nimi rady. Naštěstí
my máme chytré a šikovné dětičky,
které tento problém snadno vyřešily
a pomohly mu království vrátit do
pořádku. Druhý den psal Krakonoš,
jaké to má trápení se skřítky, kteří
mu poztráceli barvičky a on nemůže
tvořit duhu. I jemu jsme byli schopni vypomoct a barvičky hezky namíchat. Posledním překvapením pro
nás byla návštěva kostlivce Kostitřese, který cestou za námi poztrácel
kůži, svaly, mozek, smysly, no prostě
úplně vše, přesto si s námi chtěl hrát,
jenže to nešlo. Měli jsme štěstí, vše
jsme dohledali a Kostitřes se mohl
vesele připojit k radovánkám. A jak
to tak bývá, pro dobrotu na žebrotu,

jen byl ve své kůži, už nám připravil
noční bojovku. Ha ha, toho my se
ovšem nebojíme a jdeme... A za rok
se zas uvidíme.
Abychom se v tom roce zcela
neztratili, půjdeme se toulat za pokladem, sejdeme se o podzimních

prázdninách na drakiádě a na konci
prosince budeme bádat krajem na
Černé hoře.
S poděkováním všem příznivcům a přáním krásného podzimu
za celou tlupu
Bendovi

DOTKNI SE KŘÍDEL, ANEB SOKOLNICTVÍ
TROCHU JINAK U SRUBU NA HADÍ VYHLÍDCE
Dne 24. 6. 2018 proběhla u srubu na Hadí vyhlídce akce „Setkání s dravci“, připravená obecním
úřadem. Úvodem pár slov paní
Ivany Jirsové, spoluautorky projektu Dotkni se křídel.
„Naším cílem je ukázat široké
veřejnosti nejen krásu vnímanou
očima, ale i jak naše mocná příroda dokáže kouzlit s určitými druhy
zvířat a nejen s nimi, ale i s přírodou samotnou. Jedním ze základních smyslů patřících nám, lidem,
je hmat. Smysl, který je pro nás
nepostradatelný a velice důležitý.
Lidé postižení slepotou se bez něj
vůbec neobejdou. Můžeme samozřejmě pro představu popsat například složení peří, jeho hebkost
a barvu. Nedokážeme však vyjádřit,
co cítíme hmatem, aniž bychom se
dravce dotkli. Pokud je dotek přímý a intenzivní, zůstane nám na
věky v mysli, tak jako bolest, něha
a jiné pocity. Hmat nám pomáhá
Rudnické Noviny | 3/2018

vybavit si v paměti onu vzpomínku. Kouzlo našeho programu spočívá v přímém kontaktu s letmými
doteky dravců. Jen tak si uchováme
vzpomínku stále čerstvou.“
Všichni, kdo jste vážili cestu ke
srubu na Hadí vyhlídce, potvrdíte,
že kontakt s dravci byl absolutní. Dodnes lituji onoho mladíka,
který se ne zcela dobrovolně ocitl
v pozici figuranta, ale jistě si odnesl nezapomenutelné zážitky. On
i všichni ostatní, kteří měli možnost si užít DOTYKY KŘÍDEL
všemi smysly.
Vedle ukázek práce s dravci nám
manželé Jirsovi předvedli vyložené „psí kusy“ s dravci. Ptáci létali
uličkou mezi přítomnými, sedali
jim na hlavy, na zavolání chodili
pěšky... a vše bylo doplněno spoustou zajímavých informací. Bylo to
skvělé odpoledne a určitě jej v roce
2019 zopakujeme.
Jiří Jirásek
7
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Foto na této dvoustraně: Anděla Veselá

Profil trati Beskydská sedmička

jsem se vrátil do Zadní Telnice.
Zapínám ten svůj krkonošský
setrvák a prostě jen běžím zpět
do Libouchce. Posledních 25 kilometrů. V duchu si říkám, kolik ještě strávím času na trati? 4
-5 hodin? To časově vychází do
noci a já nemám čelovku. Nedá
se nic dělat, kopnu do vrtule
a kde to jde, tam běžím, jak jen
to jde. Stoupám na Tiské stěny,
úplně poslední stoupání na Děčínský Sněžník. Do cíle zbývá
doběhnout už jen 12 km. Pouštím to dolů po kamenech, co
mi bolavý nárt dovolí. A je tu
cíl! Výsledný čas v cíli 15 hodin
a 25 minut na trati s celkovým
převýšením 3200 m.
To, v co jsem nikdy nedoufal,
že bych vůbec někdy mohl uskutečnit, se mi podařilo. Uběhl
jsem dva ultramaratony ve dvou
týdnech. Rakovnickou R60 (100
km) a právě popsaný Libouchecký ultramaraton.
BESKYDSKÁ SEDMIČKA
Oficiální název zní Otevřené mistrovství České republiky
v horském maratonu dvojic a je
to jeden z nejtěžších ultramaratonů v ČR s celkovým převýšením 5470m. Je to závod
přes sedm beskydských vrcholů
s nadmořskou výškou přes 1000
m.n.m.. Ten poslední, osmý se
nepočítá - má jen 918 m.n.m..
Jedná se vlastně o nejmasovější
ultramaratonský závod v ČR,
kde registrace je vyprodána během 5 minut a na startu se sejde
cca 3200 jak profesionálních, tak
i ryze amatérských běžců. Když
pomineme špičku startovního
pole, tak drtivá většina závodníků má jedinou ambici – přežít a dokončit. Letos jsme i my
stáli na startu se stejným cílem.
Přežít a dokončit. Bohužel u mě
i u Davida nastal výpadek v tréninku a ten je na takto těžké trati znát. Na startu do toho jdeme
bez ambic na výsledek a cestou
se ukáže, jak to půjde. Do půlky
trasy v Ostravici to šlo dobře. Za
Ostravicí je pátý vrchol, legendární Smrk. Stoupání na Smrk
nám bere hodně sil, protože to je
dlouhý a technicky náročný výstup. Ze Smrku pokračujeme na
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Pustevny a Radhošť. Z kontroly
na Pindule je to už jen 15 km do
cíle. Stoupáme na poslední osmý
kopec „nekopec“ - Velký Javorník. V cíli, kdo chce účastnickou
medaili, tak ho čeká ještě jedno
stoupání a to po schodech na
pyramidu. Zde si každý závodník užívá tu skvělou atmosféru,
kterou zde vytvářejí diváci, kteří
každého, kdo dokončí, pochválí
potleskem. S Davidem jsme 32.
v kategorii s výsledným časem
18 hodin a 13 minut. Celkově
78. místo v ČR.
Touto cestou bych chtěl poděkovat celé své rodině za veškerou podporu jak v trénincích,
tak i v závodech. Děkuji své ženě
za trpělivost, kterou se mnou
má, svým rodičům za podporu
na tratích a v neposlední řádě
děkuji své sestře a všem kamarádům za těch pár slov podpory
na Facebooku ve zprávách, že na
mě myslíte a držíte mi palce.
PÁR SLOV NA ZÁVĚR
Běhání bolí. Každý trénink
bolí. Je to o tom dostat se za hranice komfortu. Přeprat hlavu,
která vám říká DOST!!! Když
vyhrajete nad hlavou, pak máte
80% šanci, že se dostanete do
cíle. Pak vás nezastaví déšť, vítr,
vedro, hlad a ani žízeň. To vše se
dá vyřešit. Zastavit vás může jen
vaše hlava nebo zranění.
Jirka Stuchlík
a Rudolf Procházka
Pokud si chcete přečíst celé
příběhy o Rudově běhání, pak se
podívejte na jeho blog - http://krkonosskysetrvak.blogspot.com/.

Osmičky na konci letopočtů se v myšlení našich
lidí velmi často spojují s významnými událostmi české historie. Připomíná je
i výčet událostí uvedený na
začátku mého článku RN
1/2018. Autorem tohoto
výčtu nejsem, ale je zajímavý, jen pojem „puč 1948“ se
mně nejeví příliš adekvátní.
V českých i v evropských dějinách nalezneme i období, Pražská defenestrace v roce 1618, stojící
jež se vyznačuje osmičkou na na počátku třicetileté války, mědirytina z
začátku i na konci. Konkrét- Theatrum Europaeum
ně jde o 17. století, kdy na
evropském kontinentu v letech Fridrich Falcký (1596–1632).
1618 až 1648 zuřila tehdy nej- Do historie vešel s přezdívkou
větší a nejkrvavější válka – válka „zimní král“. Na českém trůnu
třicetiletá. Psal jsem o ní již v mi- setrval pouhý jeden rok. Čeští
nulém článku věnovaném gene- stavové si od něho slibovali posíralissimu Albrechtovi z Valdštej- lení ze zahraničí. Fridrich Falcký
na, stoupenci Habsburků. Nyní měl za manželku Alžbětu Stuse však vracím k protestantům. artovnu, dceru anglického krále
Ti vedli s Habsburky dlouhodo- Jakuba l. (tedy nekatolíka). Ten
bý náboženský i mocensko-po- však odmítl podpořit svého zetě.
litický konflikt. Nejdříve bych Protihabsburský odboj se v čespřipomněl rok 1609, kdy Rudolf kých zemích dostával do izolace.
ll., tehdejší český král, vydal na V rozhodující bitvě na Bílé hoře
nátlak českých stavů dokument osmého listopadu 1620, v níž se
známý jako Rudolfův majestát. střetlo císařské vojsko se stavovTen nekatolíkům v českých ze- skou armádou, byly po dvou homích zaručoval náboženskou dinách špatně placené stavovské
svobodu a jistotu v držení majet- jednotky rozprášeny, zabity či doku. Takový počin však Rudolf II. nuceny k úniku. Fridrich Falcký
považoval za své ponížení, a pro- na nic nečekal, se svou rodinou
to ho řešil válkou. Dvanáct tisíc a dvorem Prahu následujícího
pozvaných pasovských žoldáků dne opustil. Zamířil do slezské
(Německo) pak zdevastovalo stře- Vratislavi. Vojáci vítězné armády
dočeská a jihočeská města a hlav- začali v Praze a okolních městech
ně pražské Hradčany a Malou s drancováním a loupením. Vlády
Stranu. Ještě že dalšímu plenění se opět ujal Ferdinand ll., který
zabránil král Matyáš a moravské záhy zrušil platnost Rudolfova
oddíly. Tento neuvážený čin Ru- majestátu a připravil vyřízení účtů
dolfa ll. právem znamenal konec s aktivnímu protestanty, kteří včas
nestačili prchnout z dosahu jeho
jeho vlády a definitivní pád.
Konflikt protestantů s katolí- moci. Dne 21. 6. 1621 se v Praze
ky však pokračoval. Několikeré uskutečnila tvrdá podívaná v režii
střetnutí vyvrcholilo pražskou kata Mydláře. Dvacet sedm česdefenestrací 23. května 1618. kých pánů bylo po krutém muStavovská delegace tehdy vtrhla čení popraveno. Jejich majetek
na Pražský hrad a po ostré hád- zkonfiskován a rozdělen stoupence vyhodila neoblíbené katolic- cům Ferdinanda II. V roce 1622
ké místodržící Jaroslava Bořitu získal Ferdinand ll. vítěznými
a Viléma Slavatu i písaře Fabri- bitvami i téměř celou Falc. Dne
cia okny do hradního příkopu. 10. 5. 1627 pak Ferdinand ll.
Patnáctimetrovou výšku všichni podepsal novou zemskou ústavu
nečekaně přežili. Napomohla (Obnovené zřízení zemské), jež
tomu hromada hnoje a tlejících potvrzovala vítězství Habsburků
odpadků, která ztlumila jejich ná- nad vzbouřenými stavy v českých
raz. Po defenestraci byl ustanoven zemích.
Závěrem ještě výčet střetnutí
třicetičlenný sbor direktorů v čele
s Vilémem z Roupova. Vrchním za třicetileté války: Česko-falcká
velitelem stavovských vojsk se stal válka 1618–1623. Dánská válka
hrabě Jindřich Matyáš Thurn. Ti 1625–1629. Švédská válka 1630–
za viníky označili královské mís- 1635. Švédsko-francouzská válka
todržící, kteří porušovali zákony 1635–1648. Konec třicetileté
a stupňovali náboženský útlak. války – Vestfálský mír 1648. Jeho
Posléze se do čela habsburské dopad? Protestanské a katolické
vlády dostal Ferdinand ll., jemuž říšské státy byly zrovnoprávněny
však v srpnu 1619 připadlo trpké za statisícových obětí obou stran.
ponížení. Byl sesazen z českého Trpké! Co říkáte?
trůnu a místo něj zvolen kurfiřt
Stanislav Wajsar
Rudnické Noviny | 3/2018
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HASIČI – JSME TU PRO VÁS
Vážení příznivci hasičů, rád
bych se s vámi podělil o dění
v jednotce dobrovolných hasičů
Rudník-Arnultovice.
Tento půlrok, který je pro nás
už zařazen jako minulost, zůstane
v paměti, protože byl ve znamení
velkého vedra, ale také bohužel sucha, které se projevilo nízkou hladinou vody v potocích, které protékají naší krásnou vesnicí. Během
těchto velmi slunečných dnů jsme
projížděli celou vesnicí, zajížděli do
každého koutu, kde se nacházejí jak
stálí obyvatelé, tak i chalupáři, kteří
přijíždí za odpočinkem. Upozorňovali jsme každého na zákaz rozdělávání ohňů a opatrnost při opékaní
oblíbených buřtů. Tento rok jsme
se setkali s pochopením a dodržováním tohoto nařízení a s ochotou ke
spolupráci, za což moc děkujeme.
Bohužel s teplým obdobím se
projevilo i vice výjezdů jak na požáry, tak i na likvidaci obtížného
hmyzu (vosy a sršně). Těchto výjezdů za období červen–srpen bylo
čtrnáct, které byly nahlášeny na
operační středisko v Hradci Králové. Jsme velice rádi, že se na nás
obracíte s žádostmi o pomoc.
Bohužel ani výjezdy na požáry
nás neminuly. Požár lesa u letiště
Fořt-Lánov, kde probíhalo haše-

ní lesa a cisterna byla použita pro
dálkovou dopravu vody. Další lesní požár Hájemství-Debrné, kde
se prováděly hasební práce v lese,
dálková kyvadlová doprava vody
a zajišťovali jsme plnicí místo pro
ostatní cisterny, a to přímo na přehradě Les Království. Tento výjezd
byl až do nočních hodin. K našemu překvapení jsme měli výjezd na
nouzové přistání letadla v Hostinném, členové jednotky prohledávali les a výsledkem bylo – cvičení.
Dalších výjezdů na hořící trávu,
okrasné keře a podobně se jednotka buď účastnila nebo jsme při výjezdu byli odvoláni a vrátili se zpět
na základnu. Nejnáročnější požár
byl zámek v Horním Maršově, kde
byla jednotka na výzvu operačního
střediska přizvána s cisternou, která dodávala vodu automobilovému
žebříku. Bylo to velice náročné pro
všechny zúčastněné, při dohašování ložisek, která byla mezi stropy, se
používala dýchací technika, bez níž
to uvnitř nešlo. Tento zásah patřil
za poslední dobu mezi ty nejnáročnější.
Musím poděkovat za podporu
obce, která nás vybavila na velice
dobrou úroveň, dále chci poděkovat všem členům, kteří vyjíždějí
na každý výjezd, a dále poděkovat
členům, kteří jsou ochotni a při-

jedou vlastním vozem na pomoc
a vystřídání. Mohlo by se psát dál
a dál, toto je jen střípek činností,
které provádíme, pro které zde
jsme, pro které zanedbáváme své
rodiny. Přeji ještě krásné podzimní
dny a věřím, že příště budu moci
napsat o dění v jednotce znovu.
Petr Birtus
velitel JSDHO Rudník-Arnultovice

UKONČENÍ SEZONY
Hned na začátku bych chtěl poděkovat obci Rudník za podporu
požárního sportu, vytváření funkčního zázemí a vybavení pro všechny členy SDH. V době, kdy píšu
tento příspěvek, je už v „dohledu“
nové vozidlo pro přepravu osob
(bylo předáno 13. 9. – pozn. red.).
Jsme za něj strašně rádi. Odpadnou nám velké starosti s přepravou
nejmladších členů SDH, kteří se
na soutěže kostrbatě dopravovali
s rodiči, vedoucími dětských družstev a stávajícím technickým automobilem Gazelle. Také jednotce
JPO III bude velkým přínosem při
zdolávání nástrah požárů formou
zajištění potřebného vybavení.
Sobotním kláním dne 8. 9. 2018
byla ukončena soutěžní sezona
požárního sportu a ligy 7. okrsku.
Bohužel se nám opět nepodařilo
prolomit ledy a získat prvenství
v lize a putovní pohár. To nám letos
uteklo pouze ve skóre, když vítězné družstvo z Klášterské Lhoty „A“
mělo více vítězství v sezoně.
V první půlce soutěží jsme pořádali hodně zajímavou noční soutěž
– Memoriál Bohumila Martínka.
Zase jsme získali nové zkušenosti
při pořádání soutěže, která probíhá v noci za úplné tmy. Velký dík
Rudnické Noviny | 3/2018

musím vyslovit Honzovi Štěpovi,
který nám vytvořil perfektní systém elektroovládání celé soutěže.
Také jsme pořádali soutěž Arnultovické šedesátky v Hostinném, kde běhají mladí členové
hasičů přes překážky na 60 m
v jednotlivcích.
Vzhledem k náročnosti organizace soutěže bylo potřeba dokoupit
několik součástí k časomíře, aby
byly měřeny obě dráhy. Byli jsme
všichni nadšeni, jak to krásně funguje, když na začátku zatroubí start
a na konci optická čidla vyhodnotí
cíl. Vše pracovalo opět na 100 %
bez jediného zaváhání – super.
Za zmínku stojí také poslední
soutěž v Dolní Olešnici, kde se
v mužské kategorii účastnilo nevídaných 14 družstev. V takto našlapaném poli účastníků družstvo
„A“ obsadilo třetí a družstvo „B“
páté místo. Nesmím zapomenout
na družstvo žen, které v lize 7.
okrsku skončilo na třetím místě.
V měsíci září budeme organizovat tradiční Hasičskou závěrečnou,
která ovšem proběhne 22. 9. 2018,
tedy již po uzávěrce tohoto vydání.
Michal Hronek
starosta SDH Arnultovice
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ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Letošní prázdniny byly opět
z velké části věnovány školní
zahradě, okolí školy i samotné
budově ZŠ a MŠ.
Na školní zahradě se vybudoval
chodníček podél běžecké dráhy
a zámková dlažba. Žákům bude
sloužit nové posezení z umělých prken. Dále zde probíhaly dokončovací terénní a zahradnické úpravy.
Ve skleníku zrála rajčata a papriky, na venkovních záhonech se
dařilo dýním, urodil se česnek, voněly léčivé bylinky a zahradu zdobí krásné slunečnice. U nářaďovny
poslouží k uložení venkovního
nářadí přístřešek a při pracovních
činnostech se už brzy vyplní bytelné dřevěné záhony. Už tradiční
je oprava schodů u MŠ a neplánovaně se opravovala část podlahy
v šatnách na 1. stupni. V MŠ se
už dlouho těšili na posuvné dveře
k účelnému oddělení místností.
Na jejich zahradu se chystá výběrové řízení na herní prvky, neboť
stávající dřevěné již dosluhují.
V letošním školním roce má naše
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MŠ jen dvě třídy (Myšky a Sluníčka). Vzhledem k nižšímu počtu
dětí v MŠ můžeme použít třídu
Berušek pro jedno oddělení školní družiny. Díky uvolnění jedné
místnosti (bývalá školní družina)
dáváme prostor vzniku letošní velké novinky – ŠKOLNÍMU KLUBU. Školní klub slouží podobně
jako školní družina k zájmovému
vzdělávání žáků, především 4. a 5.
třídy. Tím jsme vyhověli požadavkům rodičů, kteří si přáli umístit
své děti do školní družiny, ve které
již nebyla dostatečná kapacita.
V pondělí 3. 9. jsme zahájili
školní rok 2018/19 s rekordním
počtem 200 žáků. Budeme rádi,
když se naši žáci s učiteli opět zapojí do projektových dnů i dlouhodobějších projektů. Jedná se
o projekty Centra vzdělávání
a Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, tzv. šablony. Oba
vedou ke zkvalitnění vzdělávání
napříč předměty 1. i 2. stupně.
Třetí projekt – Skutečně zdravá škola – se týká výživy a stravování. Věnuje svou pozornost

především dětem, které si budou
zdokonalovat své znalosti a návyky v této problematice. Jedná se
o kvalitu celodenní stravy, pitného režimu a s tím souvisejícího
životního stylu.
Chtěla bych poukázat na náš
nový školní řád, vytvořený dle
platné legislativy a zaměřený zcela
na potřeby naší školy. Věřím, že
se stane oporou i rádcem v každodenním životě rodiny a školy.
V této souvislosti zmíním jedinečnou funkci školního psychologa,
kterou pro nás zastává PhDr. Tomáš Nýdrle. Tato spolupráce bude
jistě velmi přínosná pro naše žáky
i jejich rodiče. Pokračovat budeme
nadále i v preventivních programech zaměřených na předcházení
rizikovému chování a sociálně patologickým jevům. S kariérovým
poradenstvím a výchovnými problémy nadále pomáhá výchovný
poradce. Další novinkou v naší
škole jsou dvě asistentky v 1. třídě, které budou nápomocny žákům se specifickými vzdělávacími
potřebami.

Nadále se snažíme podporovat
a umožňovat provoz zájmových
kroužků na naší škole.
Čeká nás deset měsíců společné
práce a radosti. Proto přeji všem
žákům i zaměstnancům pozitivní
myšlení a chuť do práce a rodičům i partnerům školy potěšení
z další spolupráce. Inspirací nám
všem mohou být slova Jana Amose
Komenského: „Má-li se člověk stát
člověkem, musí se vzdělat.“
Alice Kuhn-Gaberová
ředitelka školy
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SPOLU NA JEDNÉ PALUBĚ…
V pondělí 3. září jsme přivítali 23
prvňáčků na půdě základní školy.
Téměř pro všechny žáčky je to zásadní krok, který je ovlivní v příštích
letech školní docházky, a proto jsme
se snažili, aby tento den byl pro ně
nezapomenutelným zážitkem.
Rozhodli jsme se pojmout vstup
našich prvňáčků jako vstup na nepoznanou půdu 1. třídy základní
školy prostřednictvím naší paluby
a doufám, že se to za pomoci našich milých stevardek, které vítaly
prvňáčky v krásných kostýmech již
u vchodu školy, podařilo.
Každý z žáčků dostal již před
začátkem školního roku do své
poštovní schránky palubní lístek,
na kterém bylo jejich jméno a čís-

lo sedadla (školní lavice) a který
první školní den předložil před
vstupem do třídy a za pomoci paní
stevardky si sedl na své místo.
Poté jsme sešli ke slavnostnímu uvítání do chodby, kde pan
místostarosta Jiří Stuchlík předal
každému z žáčků velký kornout se
sladkostmi a paní ředitelka Alice
Kuhn-Gaberová je obdarovala pamětním listem.
Doufám, že rozzářené dětské oči
byly a jsou příslibem úspěšného
vstupu na palubu a pod vedením
kapitánky Báry Jindřiškové bez
úhony proplují prvním stupněm
základní školy.
Barbora Jindřišková
třídní učitelka

DRUŽINOVÝ TÁBOR

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok jsme ve školce ukončili výletem do zoo ve Dvoře
Králové a tradiční slavností
Rozloučení s předškoláky. Děti
předvedly rodičům pásmo básní, písní a skladbiček zahraných
na zobcovou flétnu. Na zahradě
potom byly pro děti připraveny smyslové hry, které přinesly
i mnoho veselých situací.

V letošním školním roce jsme se
rozhodli uskutečnit družinový
tábor v Českém ráji v kempu Junior, který se nachází ve vesničce
Srbsko.
V pondělí 2. 7. jsme se sešli na
vlakovém nádraží v Hostinném
a hurá za dobrodružstvím. Děti
byly nadšené, nemohly dospat, jak
se těšily. Cestu jsme zvládli bravurně. Ani nevadilo, že jsme museli
ze zastávky do kempu šlapat asi
jeden kilometr po svých. Chatky
děti úplně uchvátily. Po ubytování
a obědě byly na programu míčové
hry. Nejoblíbenější hrou se stala
přehazovaná, kterou děti hrály
v každou volnou chvilku a nebály
se ani turnaje se sousedním táborem. Ještě týž den jsme se vypravili
do lesa na borůvky. Nejlepší sběrači dostali odměnu a paní kuchařky
nám z nich upekly vynikající koláč.
V lese jsme si také vytvořili domky
z větviček, mechu, šišek a ostatních darů lesa. První noc je obvykle neklidná a divoká, ale děti po celodenních zážitcích byly unavené,
takže se žádné řádění nekonalo.
V úterý po brzkém obědě nás čekal výšlap na hrad Kost. Rozhlédli
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jsme se po okolí a samozřejmě nechyběl nákup suvenýrů, zmrzliny
a různých dobrot. Pro děti cesta na
hrad a zpět nebyla zátěží. Po návratu do kempu byly plné sil na další
zápasy v přehazované. Některé si
zahrály na honěnou, schovávanou
a některé své zážitky namalovaly.
Ve středu 4. 7. náš pobyt končil.
Neradi jsme se loučili s místem,
kde jsme zažili plno legrace a poznali nové kamarády, ale zároveň
jsme se těšili domů. Na zpáteční
cestě jsme si vypravovali nejlepší
zážitky a hodnotili průběh celého
tábora. Také jsme si slíbili, že příští
rok uspořádáme znovu podobnou
akci. Všichni jsme byli nadmíru
spokojení. V kempu vařili výborně, všem chutnalo. Nevyskytl se
sebemenší problém, cestu jsme
také zvládli. Děti byly hodné
a užívaly si celý pobyt s nadšením.
V neposlední řadě musíme zmínit
sponzora naší školní družiny, jímž
je MZ Liberec se sídlem v Rudníku. S jeho pomocí jsme prožili
úžasné tři dny. A tímto moc děkujeme.

Letošní léto nám připravilo
hodně horkých chvilek, proto jsme
byli rádi, že můžeme dosyta využít
nové mlhoviště na školní zahradě
k příjemnému osvěžení a vodním
hrátkám.
Nový školní rok po šesti letech
zahajujeme opět jako školku dvoutřídní. O prázdninách jsme této
změny využili a obě třídy přeorganizovali. Vytvořili jsme nové herní

koutky a centra pro skupinovou
a samostatnou práci dětí podle
programu Začít spolu.
Jeho hlavním cílem je budovat
základy pro postoje, znalosti a dovednosti důležité pro člověka, který
se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti. Připravuje děti
na to, aby se v budoucnu aktivně
zajímaly o učení, uměly se samy
a efektivně učit, učení je bavilo
a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.
Na začátku září jsme tedy přivítali v každé třídě nové děti, které si
postupně zvykají na nové prostředí, kamarády a paní učitelky.
Těšíme se, jak i v letošním školním roce projdeme krok za krokem celým rokem.
Jana Levínská

Lenka Kollárová a Petra Sekerková,
vychovatelky ŠD
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KRONIKA

NOVÝ VYCHÁZKOVÝ OKRUH – KE KŘÍŽKU
Možná jste si všimli nové cedule
u pošty nebo na sídlišti v Terezíně
– jedná se o nově vyznačenou trasu
na jednu z našich nejhezčích vyhlídek v obci. Vycházkový okruh Pastviny, jak se nová stezka jmenuje,
je prvním počinem v našem úsilí
přiblížit krásy Rudníku široké veřejnosti.
Celková délka trasy je 3,7 km.
Zajímavé body na trase: Klugův
kříž, obnovený v roce 2015, Ruckerův kříž, obnovený v roce 2015,
Výhled na Černou horu s nadmořskou výškou 1 299 m n. m., Křížek
na pastvinách, obnovený v roce
2013, Altán u DPS, místo pro
odpočinek a informace, Podstavec
sochy sv. Jana Nepomuckého, obnovený v roce 2015.
Trasa navazuje v místní části
Terezín na cyklotrasu KČT 4298
propojující Hostinné a Prostřední
Lánov.
1

Výchozí bod – budova pošty

2

Klugův kříž

3

Ruckerův kříž

4

Autobusová zastávka pod školou

5

Základní škola

6

Rozcestí nad základní školou

7

Rozcestí pod křížkem

8

U Křížku / „Pastviny“

9

Altánek u DPS

10

Sídliště Terezín

11

Socha Sv. Jana Nepomuckého
SMĚR VRCHLABÍ

8

POZNÁVÁME OKOLÍ OBCE RUDNÍK
7

ČÁST 1

9

SMĚR TRUTNOV

POŠTA

6

3

2

1
OBECNÍ ÚŘAD

5
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

4

10

11
SMĚR HOSTINNÉ
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ZVEME

Svatý Václave, vévodo české země,

pátek 28. září 2018
kněže náš, pros za ny Boha, svatého Ducha!

Nabídka místních a regionálních výrobků / Bohatá nabídka občerstvení
Zábava a výběr atrakcí pro děti i dospělé
Nebeskéť jest dvorstvo krásné,

Svatováclavské
slavnosti
blazě tomu, ktož tam pójde,

podium u obecního úřadu
13:45 MUSTANG / 15:00 zahájení starostou obce a Hannibalem z Valdštejna
15:45

SEXUELL HANDGRANATE
v život věčný, oheň jasný svatého Ducha.

17:30

17:45
19:45

RUDNICKÉ AKVABELY

THE TAP TAP

FAST FOOD ORCHESTRA
21:30

Mr. STANYOL

Pomoci tvé žádámy, smiluj sě nad námy.

16:00 Přednáška v Domě s pečovatelskou službou – František Jirásko: Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16. – 18. století
16.00–20.00 Prohlídka rekonstrukce čp. 132 u pivovaru – v obnoveném sále výstava plánů budoucí podoby domu a torza evangelického kostela
očima studentů architektury v Liberci a žáků ZUŠ Hostinné. Projekce srovnávacích fotografií bolkovských domů a jejich obyvatel 1928/2018.
Pojďte nasát jedinečnou atmosféru objevování zapomenutého! Doprava od OÚ zajištěna každých 30 minut.

Utěš smutné, otžeň vše zlé, svatý Václave!

Rudník
Kyrieleison.
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www.rudnik.cz
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SPORT

MISTROVSTVÍ ČR
V CROSS COUNTRY OPEN 2018
Další báječný víkend s motosportem, skvělými lidmi a téměř 270 účastníky v jednotlivých závodech, skvělé koláče
od babičky a dědy a usměvavý
tým pořadatelů schopných téměř všeho, co jest pro dobrou
náladu a pohodu nutno učinit.
V tomto duchu se nesl již pátý
ročník MČR a Poháru CAMS
v podkrkonošské obci Rudník.
Seriál MČR a Poháru CAMS
se v Rudníku v rámci 4. letošního
podniku cross country přehoupl
do své druhé poloviny a pomalu
se začínalo krystalizovat průběžné
pořadí a s tím i to, kdo letos bude
bojovat o tituly a vítězství v jednotlivých třídách a kategoriích seriálu MČR a Pohár CAMS Cross
Country Open 2018. Letošní rok
je ve znamení prašných závodů,
a ne jinak tomu bylo i ve východočeském Rudníku. Na rudnické
závodiště našla cestu opět vysoká
divácká obec a dodala tak skvělou
kulisu celé výborně připravené
a zorganizované akci v režii SMX
Racing Teamu Rudník.
Celý víkend se nesl v duchu předávání výtěžků a darů pro zraněného „Rudničáka“ Martina Berana,
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který si právě v Rudnické rokli
loni v létě přivodil zranění, jež ho
– doufejme dočasně – připoutalo
na invalidní vozík. Dříve než však
došlo k samotnému slavnostnímu
a velice emotivnímu aktu, tak se
v Rudnické rokli závodilo.
V sobotu před každým startem
byla minutou ticha uctěna památka mladého šestnáctiletého chlapce
Daniela Jotanoviče, velkého kamaráda a pomocníka v Rudnické rokli.
První se na start na velmi kvalitně připravenou trať s novým a velmi pěkným náročným výjezdem
postavili jezdci Poháru CAMS
a některých kategorií MČR. Na
startovní rovinku byl opět velmi
utěšený pohled při počtu jezdců,
kteří se pravidelně účastní letošního seriálu.
V cíli prvního sobotního závodu se radovali z vítězství Květoslav Kovář, Vladimír Duchoslav
z Kovom Racing Teamu Liberec,
Michaela Polívková, Beta Enduro
Team, Oldřich Sedlák, Oldřich
Pospíšil, Václav Jakubík, Ladislav
Suchý z Moto Suchý a Luboš Dvořáček z MSK motosport.
Po poledni, před startem mistrovství ČR I. a II. výkonnostní
třídy, jezdci znovu sejmuli helmy

k minutě ticha a uctili tím památku zesnulého Daniela Jotanoviče.
Po zaznění státní hymny přivítal
jezdce ředitel závodu Pavel Šmahel
a místostarosta obce Rudník Ing.
Jiří Stuchlík. Celému slavnostnímu aktu přihlíželo několik stovek
diváků a i oni sehráli v Rudnické
rokli tento víkend svou výjimečnou roli při vybírání dobrovolného vstupného pro Martina Berana.
Sám místostarosta pak mávnutím
státní vlajky „vpustil lvy do arény“
a začal boj vypsaný na 120 minut
o další sadu bodů do tabulky průběžného pořadí mistrovství ČR
I. a II. výkonnostní třídy. Hasiči
opět nakropili úseky v sousedství
obce, což první jezdce poněkud
zaskočilo. Naštěstí nedošlo k žádnému karambolu a vše se stejně
jako dopoledne obešlo bez zranění. Jezdci na trati předváděli souboje kolo na kolo a výkony hodné
startu v tomto závodě. Odměnou
jim bylo hlasité povzbuzování
a potlesk přítomných diváků.
Po mávnutí šachovnicovým praporkem se z vítězství v mistrovských
kategoriích radovali Miloš Škuta
z Beta Enduro Teamu v absolutním
pořadí MČR, Rudolf Kavský z Beta
Enduro Teamu mezi veterány. Ve II.
výkonnostní třídě byli nejlepšími
jezdci domácí Pavel Šmahel z SMX
Racing teamu Rudník (třída E1),
Radoslav Grulich z Region Racing
CZ (třída E2) a Roman Korber (třída veterán).
V průběhu mistrovského závodu již čile probíhala registrace
k závodu „O pohár Rudnické rokle 2018“ vypsaný na 120 minut
a určený pro hobby jezdce a dvojice. Celkem se na start nakonec
postavilo 9 dvojic Elite, 12 dvojic
hobby, 29 hobby veteránů a 57
jezdců kategorie hobby open.Celkem se tedy na startovní rovinku
sjelo 107 jezdců a dalších 21 čeka-

lo na střídání v servisní zóně. V cíli
se z vítězství radovali ve dvojicích
Kryštof Kouble s Tomášem Kouckým a mezi dvojicemi elite Ondřej Jojífek s Davidem Noskem ve
dvojicích hobby. Mezi jednotlivci
byli nejlepší Radek Pečený mezi
veterány a Tomáš Holec v kategorii hobby open.
Vítězi dne však tentokrát byli
všichni, kdo se zapojili do akce
na podporu zraněného Martina
Berana.
Nejemotivnější část víkendu
odstartovala téměř přesně v 18.30.
Martin se v současné době pohybuje za pomoci upravené čtyřkolky
a na ní i najel mezi přítomnými
před stupně vítězů. První, kdo
Martinovi předal pomoc, byla
Barbora Svobodová, která v zastoupení Nadace automotodromu
Masarykův okruh Brno předala darovací šek na doplatek speciálního
invalidního vozíku. Částka daru
byla ve výši 54 000 Kč. Se svým
šekem pak předali finanční pomoc
zástupci Enduro teamu Slovácko,
kteří okamžitě po zveřejnění výzvy
vybrali mezi svými členy částku
výši 20 000 Kč, jako třetí se přidali
se svým šekem zástupci domácího
SMX Racing Teamu Rudník, kteří
k částce 10 000 Kč ještě následně
v neděli přidali i veškeré dobrovolné vstupné z tohoto víkendu. Poslední šek s finanční pomocí Martinovi předaly děti jezdců a všech
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přítomných. Šlo o výtěžek ze sbírkové akce „Kačky pro Martina“,
která probíhala od prvního závodu
CAMS. Mezi jezdci a příznivci motosportu v Ostravě, na Šiklově mlýně, v Dobřanech a v Rudníku bylo
nakonec vybráno neuvěřitelných
65 138 Kč a k tomu se na transparentním účtu Martinovi sešlo
více než 51 000 Kč. Celkem tedy
Martin v sobotu obdržel pomoc
v hodnotě více než 200 000 Kč
a k tomu v neděli dalších více než
34 000 Kč od přítomných návštěvníků Rudnické rokle a 20 000 Kč
od obce Rudník. Byl to báječný
okamžik plný dojetí, chvějícího se
hlasu řečníků, potlesku, podpory
a především solidarity mezi námi
vyznavači terénního závodění pod
hlavičkou CAMS. I nadále bude
kasička na všech dalších závodech
k dispozici a druhé předání proběhne v rámci slavnostního vyhlášení sezony divize endura CAMS
3. listopadu 2018 na Šiklově mlýně. Martin všem poděkoval za podporu a pomoc a pak dostali všichni
příležitost si s ním udělat společnou fotku, takže prostory stupňů
vítězů praskaly ve švech.
Po focení a odjezdu Martina mezi diváky už následovalo
slavnostní předání pohárů a cen.
V Rudníku bývá díky sponzorům
bohatá nadílka a nejinak tomu
bylo i letos. Těsně po půl osmé
již byl předán i poslední pohár
a jezdci, kteří se rozhodli změřit
síly v závodu do vrchu, se začali
pomalu chystat na svůj okamžik
slávy. Ve 21.00 se na start rozjížděk
postavilo celkem 17 borců, aby se
postupným systémem, který byl
operativně laděn v průběhu závodu, probojovali až do pětičlenného
superfinále. Tentokrát si Rudničtí
dali opravdu záležet s přípravou,
a tak trať byla nejnáročnější ze
všech pěti předešlých ročníků. Kopec byl doslova obsypán diváky.
Ani na ně jsme opět nezapomněli, a tak letos poprvé závodily děti
do 150 cm o freestylové lyže Lusti
a k tomu dospělí, kteří tentokrát
běželi v párech. Muž a žena se svázanýma rukama a opět o lyže Lusti
pro ženu a lahev sektu pro muže.
Po ukončení divácké soutěže se
jelo superfinále. Dav přítomných
neskutečně fandil, borci jeli na
hranici svých dovedností a umu.
Souboje se odehrávaly až do samého cíle a při průjezdu do třetího kola se rozzářil svah římskými
svícemi, které po průjezdu cílem
jezdců doplnil ohňostroj. Vítězství, spoustu krásných cen a obdiv
fanoušků si vybojoval český reprezentant Kryštof Kouble.
V následujících několika málo
okamžicích pak jezdce na terénních speciálech vystřídala heavymetalová formace DNA, která se
postarala o závěrečnou hudební
tečku krásné rudnické červnové
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soboty plné oktanů a báječné lidské solidarity.
Nedělní ráno nás v Rudníku opět
přivítalo teplým, slunečným a tentokrát i téměř bezvětrným počasím.
Dříve než vystartovali jezdci Poháru
CAMS a některých mistrovských
kategorií, se ale ke svým startům postavili v 8.30 junioři v kategoriích
50, 65 a hobby. V kategorii Junior
65 zvítězil Přemysl Plůcha a v padesátkách Hugo Brant.
V 10.00 odstartoval svůj druhý
víkendový závod Pohár CAMS
a některé kategorie MČR. Už od
samého startu šlo o velice složitý
závod pro špatnou viditelnost především v úseku s prašnou cestou.
Po zásahu jury a pořadatelů byl
úsek vyřazen a zbytek závodu již
proběhl v relativně dobré viditelnosti. Nicméně tentokrát se jezdcům zranění nevyhnula. Ve třetím
kole přepadl ve dvojitém sjezdu
Radek Ulman a se zapadlým jazykem upadl do bezvědomí. Náhoda
či prozřetelnost tomu chtěla, aby
první, kdo jel kolem, byl Bohouš
Pajer, otec loni zraněného Radima,
kterému právě tady v Rudníku
pomohli jiní jezdci. Byl to právě
on, kdo pohotovým a především
potřebným zásahem zachránil život i přes to, že v tu chvíli bojoval

o stupně vítězů. Při vyhlášení závodů byl jeho čin náležitě oceněn
uznáním a potleskem spolujezdců.
Radek už je dnes v práci, a to především díky rychlé pomoci na trati. Bohouši, klobouk dolů!!! Díky
zásahu lékařské služby a odjezdu
sanitky byl závod z původních vypsaných 100 minut zkrácen o 10
minut. V cíli se nakonec z vítězství
ve svých kategoriích MČR radovali Květoslav Kovář, Vladimír
Duchoslav a Michaela Polívková.
V kategoriích Poháru CAMS brali plný počet bodů Jakub Vlach,
Tomáš Vašek, Václav Jakubík, Jan
Hotárek z MSK motosport a Luboš Dvořáček z MSK motosport.
V 12.30 se za zvuku hymny
a po přivítání starosty obce Rudník pana Ing. Aleše Malocha postavili na start jezdci MČR I. a II.
výkonnostní třídy. Trať již nedoznala žádných změn, a tak se jelo
na již zkráceném okruhu. Opět
jsme byli svědky krásného souboje
v absolutním pořadí MČR mezi
Stanislavem Čtvrtkou a Milošem
Škutou, který nakonec o 2 vteřiny
skončil vítězstvím prvně jmenovaného Stanislava Čtvrtky. Mezi veterány zvítězil Daniel Neumann.
V II. výkonnostní třídě zvítězili
Vojtěch Sekanina z Enduro klubu

Palkovice, Radoslav Grulich, Region Racing CZ, a mezi veterány
Petr Janeček.
Rudnická rokle je proslavená
nejen závody, ale především skvělou dámskou sestavou ve stánku
s občerstvením, a tak byla děvčata
vyzvána k nastoupení ke stupňům
vítězů, kde jim jako pozornost za
jejich výkon byly předány z rukou
největšího obdivovatele koláčů
Františka Kudely medaile a potlesk přítomných konzumentů.
Vzápětí byl předán poslední letošní rudnický pohár a depo pomalu
začínalo zet prázdnotou.
Každý rok se v Rudníku scházíme v milém a domáckém prostředí, abychom změřili své síly a společně prožili další kousek našich
životů. Všichni už nyní věříme,
že tomu tak bude i v budoucnu,
protože místní tým s velkou podporou obce Rudník dělá akce, na
které budeme dlouho vzpomínat.
Tímto chci jménem VV DE
CAMS a všech, kdo se v Rudníku
při závodech MČR v cross country
během závodního víkendu objevili, poděkovat SMX Racing Teamu
Rudník a obci Rudník za skvělou
práci a přízeň.
Jiří Kučera
předseda divize endura CAMS

OKAMI TEAM ODSTARTOVAL SEZONU
A MÍŘÍ VSTŘÍC NOVÝM VÝZVÁM
Léto končí a před Okami
Teamem stojí nová sezona
2018/2019 a s ní nové cíle, další výzvy a nábor nových členů.
Už na úvod sezony od září do
prosince nás čeká minimálně devět
dobrodružství v České republice
a v Polsku (5 turnajů, 3 semináře
a soustředění v Janských Lázních).
Tréninky byly zahájeny už 3. 9.,
kdy jsme poprvé vyzkoušeli tatami, za které vděčíme obci Rudník.
Touto cestou bychom chtěli za celý
tým poděkovat.
Letos byly tréninky nově rozděleny do dvou skupin. Začátečnické
5–9 let a pokročilé 10–99 let. Rozdělit skupinu bylo důležité proto,
že pokročilí potřebují specifickou
přípravu a intenzivnější rozvoj,
aby mohli držet krok se soupeřem.
Tréninky začátečníků probíhají
v pondělí a ve středu od 15.30 do
16.30 a pokročilých v pondělí a ve
středu od 16.45 do 18.00 a v pátek
od 15.30 do 17.00.
Ale abychom nepředbíhali, ani
o prázdninách děti nezahálely.
V červnu se účastnily druhého
kola poháru šinkjokušinkai karate
v Polsku. Tentokrát nás zastupovali Lukáš Port a Kryštof Pomahač
a ani teď jsme se nevraceli domu

s prázdnou. Kryštof ve svém premiérovém závodě získal 3. místo
v kumite (zápasy). Získal také
2. místo v kata, kde mu těsně na
body uniklo 1. místo. Lukáš má
bohužel těžkou kategorii, a přestože první zápas vyhrál, nedostal
se přes druhé kolo do semifinále.
Nicméně díky vytrvalosti a silnému bojovému duchu svůj boj nevzdává a připravuje se dál.
Další akcí v létě byl kemp na
Šumavě. Tady jsme byli zastoupeni
Jakubem a Davidem Hamplovými, Lukášem Portem a Kryštofem
Pomahačem. Kemp probíhal prv-

ní týden v srpnu na chatě Cihelny v Zadově jako obvykle. Týden
plný dřiny nezůstal bez výsledků
a všichni účastníci prošli zkouškami bez problémů.
Do Vánoc máme tedy dost práce a všichni čtyři kluci se budou na
novou sezonu připravovat. Držíme
jim pěsti!
Jana Chudová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

1

2

Údaje byly zpracovány na základě souhlasu jmenovaných osob, popř. zákonných zástupců.
NAROZENÍ:
Michael Blažej, Emma Sekerková, Jonáš Zástava, Anežka Ženíšková,
Aneta Víšková.
Vítáme tě na svět!
ÚMRTÍ:
Alena Stuchlíková, Helga Hamáčková, Jaroslava Novotná, Zuzana Krišiková, Dagmar Kaltounková.
Zachovejme tichou vzpomínku.
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
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Eliška Bajerová a Jakub Kocek (foto č. 1), Ilona Beláňová a Jan Štemberka (foto č. 2), Diana Stránská a Michal Jindřišek (foto č. 3), Mariana
Hošnová a Jáchym Prouza (foto č. 4), Jana Krůlová a Petr Kára (foto
č. 5), Ivanka Maňová a Miroslav Bernášek (foto č. 6), Veronika Groerová
a Ladislav Řehák ( foto č. 7).
Šťastným novomanželům srdečně gratulujeme!
Jana Janovská, matrika
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KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH,
ZÁBAVNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
28. 9. Svatováclavské slavnosti
obec Rudník | jarmark, přednášky, koncerty
13. 10. Rudnickej vejšlap – 12. ročník
TJ – SKI Rudník | tradiční turistický pochod
říjen

#rudník | #rudníkmístokdetožije
Sledujte dění v Rudníku na sociální síti Twitter –
– @RudnikObec. Krátké textové a obrázkové
události se zobrazují i na webových stánkách obce.
Nově můžete sledovat dění v Rudníku i na sociální
síti Instagram – rudnikobec, kde se publikují
fotky, videa a občas i živé přenosy z dění v obci.
Připravujeme i pravidelné Instagram stories.
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Drakiáda
Jana Stuchlíková a Jana Levínská

27. 10. Heloweenská stezka odvahy pro děti na Hadí vyhlídce
obec Rudník a spolek Rudniczek
14. 11. Albánie (Petr Srp)
přednáška v Hospůdce u Hrocha
24. 11. Mikulášská nadílka – čertovské odpoledne v kulturním domě
Arnultovice
SDH Arnultovice
1. 12. Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu
obec Rudník
13. 12. Lidová strava Krkonoš s důrazem na Vánoce (Dan Dědovský)
přednáška v Hospůdce u Hrocha
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