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Vážení spoluobčané,
čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuji, jak ten čas tolik
letí. Přijde mi, jako by to bylo před pár týdny, kdy jsem
psal PFku 2015 a již ji píšu znovu. Tuhle tradici mám moc
rád. Většina mých článků, co do Rudolfovských listů
publikuji, je o nějakém popisu stavu, o nějakém rozvoji
našeho města, získané dotaci nebo prováděné investiční
akci. Při psaní novoročního přání pro naše obyvatele to
může být jiné. Mám možnost psát víc o svých pocitech,
náladách, když třeba bilancuji ten právě uplynulý rok nebo
až budu poodhalovat, co nás čeká nového.
Rok 2015 byl především o rozjezdu volebního období.
Vznikla po diskuzi architektonická studie na Farské louce,
máme představu, jak vylepšit zázemí pro SK Rudolfov a
zároveň pro sport v Rudolfově vůbec. Opravili jsme jednu
z
nejfrekventovanějších
místních
komunikací
v Rudolfově, ulici Pod Svahem, byť některé zpomalovací
prvky jsou hodně diskutované. Naši obyvatelé si mohli
pořídit zdarma kompostér na biologicky rozložitelný
odpad. V Hlinsku jsme kompletně opravili kapličku. Pro
mě osobně bylo velmi důležité, že jsme dokázali
vyúčtovat dotaci na opravu našeho hornického muzea,
obdrželi dotační peníze a splatili úvěr, který jsme si museli
na rekonstrukci pořídit.
Co nás bude čekat letos? Investice do sportovního areálu,
začneme budovat halu, která by měla na konci volebního
období sloužit jako nové zázemí pro pracovní údržbu
města. Pokusíme se získat prostředky na opravu TV haly,
hřbitova, budeme žádat i na obnovu a někde na rozšíření
veřejného osvětlení. Musíme zadat projekty na opravu
komunikací a chodníků. Jako vždy toho bude hodně.
Období vánočních svátků a posledních dnů stávajícího
roku bývají většinou klidné. Tentokrát tomu bylo na městě
jinak. Na poslední chvíli jsme byli nuceni svolat ještě
jedno zasedání zastupitelstva města. Museli jsme řešit
podání žalob na město ohledně určení vlastnictví pozemků
(řešíme v jiném článku v RL). Celé toto hektické nasazení
se tím přelilo do roku nového, což není ideální, ale vím, že
bude líp.
Já bych chtěl poděkovat za spolupráci všem kolegům.
Snad jsme byli našim obyvatelům prospěšní. Do nového
roku Vám všem přeji pevné zdraví, potřebné štěstí,
pozitivní mysl a klidný rok 2016.
Vít Kavalír, starosta města

Kaplička v Hlinsku je kompletně opravena

Když jsme nastupovali v roce
2010 do funkcí, tak jedním
z prvních problémů, které jsme
museli řešit, byl havarijní stav
kapličky v Hlinsku. Všude
přítomná vlhkost a zvětšující
se statické poruchy nás vedli
k okamžité akci. Oslovili jsme
projektanta a statika a vznikl
plán záchrany této krásné
dominanty Hlinska. Hned
v roce 2011 se musel objekt
odvlhčit a staticky zajistit. Po
té jsme museli počkat, zdali
jsou provedená opatření
opravdu účinná, zdali zcela
promáčené zdivo skutečně
vysychá. Dílo se podařilo.
Zcela vysušený a stabilizovaný
objekt jsme mohli v loňském roce zrekonstruovat. Byla
provedena sanace obvodového zdiva včetně statického zajištění,
výměna podlahy, oprava omítek, restaurátorská oprava oken,
dveří, oltáře. Že se oprava podařila je vidět na první pohled.
Celkové náklady jsou 406 797 Kč. Dotace z programu obnovy
venkova 2015 z Jihočeského kraje nám pomohla pokrýt
180 000 Kč. Zbytek, tedy 226 797 Kč, byl hrazen z rozpočtu
města. Při nejbližší vhodné příležitosti bychom rádi předvedli
objekt široké veřejnosti a pro obyvatele Hlinska mám připravený
jeden klíč od objektu, který jim také rád předám. Díky programu
obnovy venkova každoročně přicházejí do Hlinska investice, což
dříve nebylo úplně zvykem. Na této naší malé místní části to už
začíná být pomalu vidět.
Vít Kavalír, starosta města

vnitřek kapličky před opravou

Chmielewskému nabídnuty možné termíny jednání, od
něhož očekáváme, že se městu a farnostem podaří najít
konstruktivní a smírné řešení. V opačném případě je pak
vedení města Rudolfov samozřejmě připraveno i na
variantu, že o podaných žalobách bude muset s konečnou
platností rozhodnout soud. Bohužel musíme závěrem
poznamenat, že v důsledku podání žalob (zejména pak
žaloby Římskokatolické farnosti Rudolfov) bude město
Rudolfov v letošním roce s největší pravděpodobností
nuceno pozastavit přípravu projektů na revitalizaci
prostoru u základní školy a rovněž na vybudování parku
na Farské louce, s jejichž realizací mělo být započato
v případě prostoru u základní školy v tomto roce, a
v případě budování parku na Farské louce v roce příštím.
Celá záležitost nás velmi trápí, mysleli jsme si, že církevní
restituce jsou vyřešeny finančním odškodněním státu
v řádu miliard korun. Na finanční kompenzace z rozpočtu
města nemůžeme přistoupit.
Celá rada města stále doufá, že se vše vysvětlí a žaloba
bude stažena. Město Rudolfov si zaslouží nový centrální
prostor. Soudní spor zmrazí celé toto území na několik let.
Ostatně máme čerstvou zkušenost, kdy se město dostalo
do sporu s firmou KLS Elektro. Tento spor vznikl v létě
2010, tedy ještě za bývalého starosty Třebína a dodnes po
několika odvoláních není vyřešen a stále docházíme
k soudním jednáním.
Budeme bojovat, snad zvítězí zdravý rozum.
Za Radu města Rudolfov Vít Kavalír, starosta
a Martin Kolařík, místostarosta

Jsou projekty revitalizace prostoru u základní
školy a parku na Farské louce v ohrožení?

V posledním čísle Rudolfovských listů byl čtenářům
poměrně obšírně představen náš nový záměr na Farské
louce. Doslova první věta článku zněla, cituji: „Farská
louka, nejcennější nezastavěný prostor Rudolfova,
umístěný v centrálním prostoru.“ A je potřeba doplnit, že
ještě donedávna platilo, že tento prostor se nachází na
pozemcích ve vlastnictví města.
S koncem minulého roku obdrželo vedení města Rudolfov
nemilou a velice překvapující zprávu. Dne 28. 12. 2015
byly totiž městu Rudolfov doručeny návrhy na
mimosoudní dohodu od JUDr. Matouše Jíry, advokáta
v Praze, který zřejmě zastupuje Římskokatolickou farnost
Rudolfov a Římskokatolickou farnost – děkanství
u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.
V návrzích bylo město Rudolfov vyzváno k jednání, jež by
se mělo týkat dvou pozemků na Farské louce, resp. celé
Farské louky, a dále dvou pozemků v okolí Lesní
ulice s tím, že obě farnosti mají zájem s městem jednat
o mimosoudním vyřešení sporu, neboť jejich zájmem je
zachování vzájemných dobrých vztahů. Současně však
byly po doručení návrhů na mimosoudní dohodu na konci
roku 2015 proti městu Rudolfov oběma farnostmi podány
žaloby dle zákona o církevních restitucích, v nichž obě
farnosti žalují město Rudolfov o určení vlastnického práva
státu k těmto pozemkům, když je tvrzeno, že předmětné
pozemky nepřešly v roce 1992 na město Rudolfov
v souladu se zákonem, neboť nebyly splněny zákonem
stanovené podmínky. Pokud by dal soud v soudních
řízeních farnostem za pravdu, musely by být následně
pozemky (hlavně pak Farská louka) oběma farnostem
státem vydány a staly by se tak majetkem farností, a to na
úkor města Rudolfov.
I přes podání žalob jsme byli potěšeni, že obě farnosti mají
zájem na mimosoudním řešení sporů a že chtějí
zachovávat dobré vztahy s městem, jak uváděly v návrzích
na mimosoudní dohodu. V této souvislosti nám pak není
zcela zřejmé, z jakého důvodu s vedením města Rudolfov
žádný zástupce farností po celé tři roky účinnosti zákona
o církevních restitucích nejednal a nepřednesl jednotlivé
návrhy dříve než o vánočních svátcích těsně před
uplynutím zákonem stanovené lhůty k podání žaloby.
Takový postup se nám jeví přinejmenším jako nekorektní.
V úterý 29. 12. 2015 proběhlo shodou okolností zasedání
zastupitelstva města. Využili jsme toho, že pánové Třebín
a Mackerle jsou krom městských zastupitelů i členové
farní rady farnosti Rudolfov, která je jakýmsi poradním
orgánem statutárního zástupce farnosti, tedy pana pátera
Marcina Chmielewského a pan starosta se jich zeptal na
podání této žaloby. Oba pánové shodně odpovídali, že
o žalobě nic neví…
Věříme, že návrh na smírné vyřešení celé záležitosti, jak
byl nastíněn právním zástupcem farností, je myšlen zcela
vážně a že celá věc bude vyřešena ku prospěchu všech
občanů našeho města, neboť právě na Farské louce chce
vedení města Rudolfov vytvořit důstojný prostor v podobě
parku, na němž se budou moci všichni scházet a potkávat.
Doufáme, že toto je i zájmem Římskokatolické farnosti
Rudolfov a že zájem na vybudování parku, který by mohl
sloužit všem (a nejen rudolfovským) občanům, převáží
nad zájmy ekonomickými. V době psaní tohoto článku již
byly vedením města panu páterovi Marcinu

Veřejné osvětlení
V Rudolfově i Hlinsku se chceme pustit do rekonstrukce
veřejného osvětlení. Oslovili jsme v rámci společnosti E.ON
oddělení, které má na starosti veřejné osvětlení a pomáhá
jednotlivým obcím veřejné osvětlení efektivně využívat,
hledat nutné úspory a stabilitu. Začali jsme tím, že jsme jim
zadali aktualizace pasportu VO, tedy aktuální zjištění stavu
každé lampy na Rudolfově a v Hlinsku.
V Hlinsku jsme podali žádost do oblíbeného programu
obnovy venkova, ze kterého jsme třeba loni opravili
kapličku. Počítáme s tím, že v naší místní části vyměníme
všechny stávající lampy a většinou i sloupy, tam kde VO
chybí, tak ho doplníme, tedy nevyhneme se i zemním
pracem a pokládce nových kabelů. Celkový náklad této akce
v Hlinsku je 579 tisíc korun, z toho žádáme kraj o 250 tisíc
korun a zbytek půjde z rozpočtu města. Pokud se vše podaří,
tak bude mít Hlinsko 18 nových světelných úsporných bodů
VO.
V Rudolfově je to trochu složitější. Zatímco v Hlinsku je
18 lamp VO, v Rudolfově je jich okolo 360! Naštěstí
ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo program
EFEKT 2016, kam bude možné na konci února žádat
o pořízení nového VO. Realizací této dotace musí být
dosažena úspora energie minimálně 35% průměrné celkové
spotřeby energie za poslední tři roky a bude hrazeno
maximálně 70% výše uznatelných nákladů projektu.
Rozhodli jsme se provést výměnu stařičkých světel a sloupů
od rozcestí až po točnu u kostela. Mají největší odběr a staré
sloupy s notnou dávkou koroze také nejsou již dávno
ozdobou města. Jedná se celkem o 36 lamp. Vše teprve
budeme připravovat a ladit. Rozpočet se bude pohybovat
okolo 700 tisíc korun. Pokud se vše podaří, tak se můžeme
těšit na velmi elegantní a hlavně úsporné osvětlení.
Vít Kavalír, starosta města
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mluvil s Mgr. Janou Kovářovou, která má na krajském úřadu tuto
problematiku přímo na starosti. V příštím týdnu nás bude
kontaktovat, pokud bude potřeba, vyvoláme místní šetření za její
účasti.
Nevím, jestli je to reálné, ale mé přání je, aby zrušený zákaz
pohřbívání proběhl do konce ledna. Každopádně je celá věc již
záležitostí, když ne dnů, tak nejbližších týdnů.
Vít Kavalír, starosta města

Nově zrekonstruovaná komunikace – Pod Svahem

Zastupitelé města Rudolfov byli vyzváni starostou Vítem
Kavalírem, aby do 27. listopadu 2015 vznesli své připomínky a
dotazy ohledně nově zrekonstruované komunikace Pod Svahem.
Poté měly být najednou odeslány k zodpovězení dopravnímu
projektantovi stavby Ing. Lukšovi. Vyjádřil jsem se následovně:
Na nově zrekonstruované komunikaci Pod Svahem jsou umístěny
z obou stran 2 zpomalovací betonové přejezdy a také je zde
dopravní omezení na 30 km/h. Podle mého názoru je toto dostatečné
opatření na to, aby na této komunikaci byla doprava bezpečná.
Myslím si, že oba ostrůvky s parkováním pro automobily na této

Rybova mše vánoční

komunikaci tvoří nadbytečnou překážku na této "relativně"
frekventované komunikaci, způsobují nadbytečné dopravní
omezení a je to nevhodné řešení. Když namrzne v zimě vozovka,
tak se mohou stát také významnou překážkou pro dopravní
prostředky jedoucí z prudkého svahu na této straně
z Hlincohorské ulice směrem ke Královskému
rybníku a potencionální hrozbou dopravní nehody.
Jestli slouží tyto ostrůvky ke zpomalení dopravy a bezpečnosti
provozu, tak si myslím, že vhodnější by byly např. zpomalovací
slzy, které jsou v celé šíři komunikace, nezpůsobují dopravní

Již po deváté si mohli Rudolfovští a přespolní vychutnat
koncert Rybovy mše vánoční a dalších skladeb
v Rudolfovském kostele v podání chrámového sboru Velešín.
Vždy se snažíme najít spolu se sbormistryní Marií Peškovou
termín po vánocích, ale ještě před koncem roku. Přes velmi
náročný program sboru v závěru roku, se nám to vždy daří.
V loňském roce se koncert uskutečnil 30. 12. 2015. Je to již
taková zavedená tradice, se kterou mi pomáhají každoročně
členky sociálně zdravotní komise, jmenovitě paní Biňovcová,
Voráčková, Pfauserová a další, kterým tímto děkuji.
Každoročně totiž připravují teplé nápoje, které se v tomto
období vždy hodí a perfektně dokreslí atmosféru koncertu. Je
potřeba poděkovat i farnosti Rudolfov za poskytnutí svého
svatostánku. Příští rok nás čeká desáté výročí a uvidíme, zdali
program koncertu nedozná drobných obměn v repertoáru.
Pokud v prosinci 2016 dorazíte, tak se tam spolu určitě
potkáme a myslím, že nebudete litovat, protože tento kulturní
zážitek určitě stojí za to!
Vít Kavalír, starosta města

omezení na jedné straně a splňují stejný účel. Myslím si však, že jak
ostrůvky, tak zpomalovací slzy jsou na této komunikaci nadbytečné
a dopravní omezení ve formě betonových přejezdů a značky s max.
rychlostí 30 km/h jsou dostatečné.
„ Abych nebyl pouze negativní, tak je určitě velice dobře, že byla
realizována rekonstrukce této komunikace, muselo to dát spoustu
práce a líbí se mi tam nově vybudovaný chodník. “

Jaroslav Valevský ml.

Zpomalovací prvky v ulici Pod Svahem

Pohřbívání na hřbitově bude již brzy povoleno

Jsou tolik diskutované, ale nikdo z vedení města je nevymyslel a
nemůžeme je ani jednoduše odstranit. Jsou totiž v rámci
kolaudačního řízení schválené. Teď je nutné prověřit, zdali
projektant nepochybil a jsou vyprojektovány v souladu se všemi
normami týkající se bezpečnosti silničního provozu. Fotbalovou
terminologií je míč teď na straně projektanta této dopravní stavby,
který se musí k celé věci vyjádřit a doložit výpočtem zjištěné
skutečnosti. Ovšem tvrzení, že svislé dopravní značení omezující
rychlost je dostatečné spolu s betonovými přejezdy na začátku a
konci opravovaného úseku bych spíše přenechal odborníkům než
laickému posouzení.
Vít Kavalír, starosta města

Zákaz pohřbívání do hrobů a hrobek je jedním z největších
problémů Rudolfova v současnosti. Zákaz nám vystavil krajský úřad
poté, co se ukázal velký problém s hladinou spodní vody na
hřbitově. Veškeré podmínky, které jsou nutné k opětovnému
povolení pohřbívání, máme splněny.
Ke splnění podmínek se musela vyjádřit také krajská hygienická
stanice, jejíž vyjádření dorazilo v prvním lednovém týdnu.
V současné době již byla doručena žádost o zrušení pohřbívání
včetně všech nutných příloh na krajský úřad, konkrétně na odbor
regionálního rozvoje. Těsně před uzávěrkou RL jsem telefonicky
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Kotlíkové dotace – vyhlášení 1. výzvy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Rudolfov
na školní rok 2016 – 2017

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ Od tohoto data
si mohou zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech
z celého Jihočeského kraje stáhnout na webových stránkách
Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_4
v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti
(formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla
dotačního programu atd.) a začít s její přípravou. Příjem žádostí
(nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením
podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do
31. 3. 2016 do 14 hod. Krajský úřad Jihočeského kraje podal v září
loňského roku do Operačního programu životního prostředí projekt
na celkovou částku 300 milionů Kč a to Ministerstvo životního
prostředí v listopadu schválilo. Uvedenou částku plánuje kraj
rozdělit do dvou výzev. Pro první je vyčleněno 200 milionů Kč a pro
druhou, která se plánuje vyhlásit na podzim 100 milionů Kč.
V případě velkého zájmu žadatelů o kotlíkové dotace je připraven
kraj oněch 100 milionů Kč operativně přesunout do výzvy prvé.
Žadatelé mohou získat dotaci až 127,5 tisíce Kč. Nárok na
kotlíkovou dotaci bude umožněn fyzickým osobám zpětně od
15. července loňského roku.
Jaroslav Valevský ml.
Zdroj: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Českobudějovický deník, pondělí 11. ledna 2016, Na kotlíkové
dotace má kraj 200 milionů korun

se koná ve dnech:
pátek – 5. února 2016 od 13,30 hodin do 17,30 hodin
sobota – 6. února 2016 od 8,30 hodin do 11,30 hodin
ve školní budově 1. stupně ZŠ Rudolfov.
K zápisu se dostaví děti, které:
● dovrší věku šesti let do 31. srpna 2016
● děti, které měly v roce 2015 odklad školní docházky.
Dále mohou být k předčasnému nástupu zapsány i děti,
které:
● dovrší 6 let věku do 31. 12. 2016 (podmínkou přijetí těchto
dětí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
● dovrší 6 let věku do 30. 6. 2017 (podmínkou přijetí těchto
dětí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného
lékaře).
Zákonný zástupce při zápisu předloží:
● občanský průkaz
● rodný list dítěte
● zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky,
předloží také doklad o povolení odkladu školní docházky
v uplynulém roce
● zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR
a doklad o trvalém bydlišti.

Poděkování městu České Budějovice a obci Hlincová Hora

Zapsaný spolek Náš domov tímto děkuje a velice si váží písemných
vyjádření od města České Budějovice a obce Hlincová Hora za
vyjádření podpory veřejného zájmu ohledně registrace významného
krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu. Ochrana údolí
Rudolfovského potoka se tak stává veřejným zájmem již 6 okolních
obcí (obec Hůry, Adamov, Libníč, Dubičné, Hlincová Hora a
město Rudolfov) a města České Budějovice. Důležitá a vítaná je
zejména podpora Hlincové Hory, protože podstatná část údolí
Rudolfovského potoka leží také na jejím katastru a hranicí mezi
katastry obce Hlincová Hora a Jivno tvoří právě Rudolfovský
potok. Předmětná lokalita sice také spadá do katastru obce
Jivno, ale je hojně využívaná nejen občany Rudolfova a
okolních obcí, ale i Českých Budějovic jako jedna z posledních
příměstských přírodních lokalit využívané jako oáza klidu pro
lidi všech generací. Podle našeho názoru by mělo být naprosto
zásadní, abychom si této vzácné skutečnosti vážili a abychom
ji zachovali do budoucích let, neboť jednou ztracené lokality se již
nepodaří v původní kráse nikdy obnovit. Právě tyto přírodní hodnoty
jsou jednou z podmínek, proč jsou obce poblíž krajského
města České Budějovice tolik vyhledávanou lokalitou pro bydlení
i turistiku a plní nezastupitelnou roli pro příjemné bydlení mnoha
obyvatel.
● Usnesení zastupitelstva č. 73 ze dne 3. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora na svém řádném zasedání
dne 2. 12. 2015 projednalo a všemi hlasy "pro" (5 hlasů)
podpořilo žádost spolku Náš domov na podporu registrace
významného krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu. Zastupitelstvo obce
vyslovilo podporu pro zachování tohoto krajinného prvku.
● Výpis usnesení z 25. schůze Rady města České Budějovice
konané dne 19. 10. 2015
Rada města České Budějovice přijala u s n e s e ní č. 1494/2015:
rada města
I. v y j a d ř u j e
podporu veřejného zájmu ohledně registrace významného
krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu
II. u k l á d á
Ing. Jiřímu Svobodovi, primátorovi města realizovat přijaté
usnesení.
S poděkováním za zapsaný spolek Náš domov Jaroslav Valevský ml.

Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy,
který zahrnuje tyto obce:
Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora,
Hůry, Jivno, Libníč.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Zápis do MŠ Rudolfov
se uskuteční 7. 4. a 8. 4. 2016
od 8:30 do 16:00 hodin.
Bližší informace budou zveřejněny
v příštím čísle Rudolfovských listů.

Novinky ze školní jídelny

Od 1. února 2016 budeme všem strávníků ve školní jídelně základní
školy nabízet možnost výběru ze dvou obědů. Zároveň pak
i možnost objednávání a odhlašování stravy prostřednictvím
internetu. Každý strávník obdrží od vedoucí školní jídelny
přihlašovací údaje (jméno a heslo pro první přihlášení), kterými se
zaregistruje na adrese www.strava.cz. Po otevření stránky a vyplnění
položky „Výběr jídelny“ (číslo naší jídelny je 6796), se strávník
pomocí přiděleného jména a hesla přihlásí do systému a může
objednávat i odhlašovat stravu. Pokud strávník objednávku nezmění,
má podle zveřejněného jídelníčku automaticky objednaný oběd č. 1.
Výběr oběda, přihlášení a odhlášení bude také možné pomocí
zakoupeného čipu na terminálu, který je umístěn přímo ve školní
jídelně (cizí strávníci a rodiče žáků jen v době od 11:20 do 11:40
hodin). Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na
www.strava.cz nebo se můžete informovat u vedoucí školní jídelny
paní J. Delievové (tel. 387 228 054).
Cena obědů se pro cizí strávníky od 1. února 2016 zvyšuje na 50 Kč.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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Jihlavy na Průvod sv. Martina.
V roce 2015 došlo dle nového občanského zákoníku k nové
registraci na spolek, změně stanov, oficiální název je Společnost
přátel Rudolfova, z. s.
15. narozeniny jsou vždy významné, Společnost Přátel Rudolfova
ukázala, že má na Rudolfově své nezaměnitelné místo.
Přeji Společnosti přátel Rudolfova do dalších roků hodně sil,
nápadů, sympatizantů, dostatek sponzorů a máte-li chuť, přijďte
mezi nás.
Hana Kuboušková,
předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova

SPOLKY NA RUDOLFOVĚ

Spolky a spolkový život byly vždy nedílnou součástí každé
vesničky, obce, městečka i města.
Nejinak je tomu i dnes.
Nechci se zabývat minulostí, zaměřím se na současnost. Co se vám
vybaví, když řeknu „spolky na Rudolfově“? Hasiči, sportovci,
zahrádkáři, Společnost přátel Rudolfova...
Ano, to jsou nejznámější, tradiční, oslovujíce nejvíce obyvatel. Je
jich u nás ovšem daleko víc. Vezmu to chronologicky – Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, sbor dobrovolných hasičů Rudolfov
(p. Novotný), Český zahrádkářský svaz Rudolfov (1992, p. Merle),
Sportovní klub Rudolfov (1991, p. Koutník), Společnost přátel
Rudolfova (1991, p. Kuboušková), Sdružení podnikatelů města
Rudolfova (1991), Automotoklub Rudolfov (1994), Základní
kynologická organizace č. 267 – Vráto – Rudolfov (1995), Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR (2002, p. Pfauserová),
Tělocvičná jednota Sokol Rudolfov (2007, p. Chrtová), Český svaz
chovatelů – základní organizace Rudolfov (2010), Resolution Team
(2012), Rodinné centrum Rudolfov z. s. (2010, p. Pinlová), Náš
domov z. s. (2012, p. Valevský), Spolek Rudolfovský UM (2015,
p. Šindelářová), Spolek pro Rudolfov (2015, p. Vítovec).
Jsou to informace z veřejně přístupného obchodního rejstříku,
u historicky tradičních spolků datum vzniku odpovídá novým
registracím, a podobným změnám v zápisech. Jména v závorce jsou
předsedové spolků zapsaní v rejstříku. Nepodařilo se mi najít
všechny spolky. Proto těm nejmenovaným se omlouvám, a pokud
chtějí, tak nechť se mi ozvou a já chybějící údaje doplním.
O některých spolcích jste ani neslyšeli, žijí si svým životem, jiné
jsou aktivní, dávají o sobě hodně vědět, vzájemně spolupracují.
Další vznikají z nutnosti zlegalizovat svou aktivitu a touto právní
formou mohou lépe vystupovat v jednání s úřady i sponzory. Jiné
vznikají jako snadno zaměnitelná úmyslná konkurence s duplicitním
posláním.
Zejména rok 2015 byl ve vzniku nových spolků plodný. Čas ukáže a
prověří, jak dlouhé bude mít spolek trvání, jak aktivně se bude
podílet na aktivitách ve městě.
Hana Kuboušková,
předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova

Společnost přátel Rudolfova hledá šikovného
a ochotného spolupracovníka, který by
pomohl oživit a průběžně aktualizovat
www stránky
(kontakt Hana Kuboušková 732 962 175)
Horníci se chtějí scházet v Rudolfově

Sdružení hornických a hutnických spolků (SHHS ČR) sdružuje
oficiálně 24 podobně zaměřených subjektů ze všech koutů naší
země a další přibývají. Rudolfov zastupuje od začátku Společnost
přátel Rudolfova, která stála u zrodu SHHS. Na vysvětlenou, nejde
tu o hornické odboráře, ale srdcaře, kteří chtějí zachovat tradice
svého zanikajícího řemesla. Zachraňují těžní věže, stroje, zakládají
muzea, naučné stezky, geoparky a pořádají hornické parády. Rádi se
inspirují a Rudolfov pro ně byl a je stále velice inspirativní (naučná
stezka, hornické muzeum, hornické slavnosti). SHHS kromě jiného
zastřešuje tzv. Setkání hornických měst a obcí ČR, jehož 20. ročník
se uskuteční letos v Příbrami 10. až 12. června. Důležité ale je, že
v pořadí 8. setkání se uskutečnilo v Rudolfově v roce 2004 a na ta
následující mělo obrovský vliv. Rudolfov tehdy odstartoval novou
éru, v podstatě definoval smysl těchto setkání, dal jim do vínku
základní atributy a symboly (putovní prapor měst a zejména
celostátní cenu Český permon) a kvalitativně je tím povýšil
o několik řádů. Od té doby se uskutečnila řada významných
„Setkání“ ve velkých městech s hornickou minulostí (Ostrava,
Jihlava, Stříbro, Most, Kladno, Chomutov, Český Krumlov,
Havířov) a magistráty dalších se samy hlásí, aniž by je kdokoli
pobízel (Kutná Hora, Karviná, opět Jihlava i Chomutov). Prostě si to
pokládají za prestiž. Od Čechů se před devíti lety inspirovali Slováci
a pořádají ve stejném schématu své Stretnutie banických mest a
obcí. Ba co víc, letos se dokonce inspirovalo evropské sdružení
horníků a hutníků. Horníci to dodnes Rudolfovu nezapomněli a na
každém dalším setkání to stále opakují při těch nejoficiálnějších
projevech, potvrdit to mohou představitelé města, kteří s námi již pět
let na setkání jezdí.
27. listopadu v Příbrami na pravidelné Valné hromadě SHHS, která
se střídavě odehrává na Ostravsku a v Čechách kvůli vzdálenosti,
zazněl rezultát: od roku 2016 budou Hornická koncilia (jedna ze
dvou nejvýznamnějších schůzí sdružení v roce, která mimo jiné
rozhoduje o vítězích Českého permona) už napořád v Rudolfově.
Významným faktem, který přispěl k rozhodnutí, je vznik
reprezentativních prostor s konferenčním sálem pro hornické
muzeum v Perkmistrovském domě. Přestože napořád není jistě
navždy, byl jsem tak trochu dojat. Zájmová sdružení hornického
cechu, včetně zástupců Vysoké školy báňské a nadací v Ostravě
i v Čechách, budou jezdit každoročně z jara do Rudolfova
k rokování. Tedy ani ne navrhovaná Praha, ani Příbram, ani Kutná
Hora, ale maličký Rudolfov vzdálený daleko na jihu. Je dobře, že
všichni ti černí chlapi ze všech koutů republiky budou vědět kde je
Rudolfov a je symbolické, že budou zasedat v muzeu v bývalém
královském horním úřadě. Važme si toho, možná je to každému
jedno, nebo to někomu nevoní, ale je to pro Rudolfov významná
pocta. Přál bych si, aby Rudolfov byl pro tato setkání důstojným
místem a dokázal je i nějak dál seriózně využívat. Na začátku by
úplně stačilo, kdyby účastníci v místě našli restauraci, kde se mohou
slušně naobědvat nebo posedět.
Vratislav Klabouch

15 let Společnosti přátel Rudolfova

V létě 1999 se poprvé sešla v hostinci U Štítu malá skupina
převážně rudolfovských občanů, kteří pociťovali kulturní vakuum
ve své obci. Šlo o to, probudit v Rudolfově k životu kulturní a
spolkový život. Již tehdy se stalo hlavním cílem uskutečnění
tradičních historických slavností. O rok později vstoupily
v Rudolfově na scénu poprvé Hornické slavnosti – jednodenní
výpravná kulturní akce, stylizovaná do nejslavnější rudolfovské
historie, doby renesance, doby Rudolfa II., ozdobená
kostýmovaným průvodem a orámovaná lidovým jarmarkem.
Postupným vývojem kulturního dění v Rudolfově byla v roce 2001
založena Společnost přátel Rudolfova, občanské sdružení.
Ta plně převzala organizaci Hornických slavností a vytvořila celou
řadu zajímavých akcí a počinů. Byla to např. Kuličkiáda,
Svatomariánská zábava, Barbořino světlo s Nebeskou poštou,
Hornický ples v maskách, Masopustní průvod, divadelní Betlémský
příběh, Vánoční zlatá ulička, Initium museum… Ne všechny se staly
tradicí.
Nezapomněli jsme i na významné osobnosti v historii města – malíř
Jiří Probošt, pan učitel Josef Bartuška, akrobatický pilot Martin
Stáhalík, legionář Leopold Matouš. Po Bartuškovi a Stáhalíkovi jsou
pojmenovány ulice a Martinu Stáhalíkovi je postaven pamětní
kámen na hrázi Královského rybníka.
Za 15 let trvání proběhla řada výstav a besed (Alois Sassmann).
Společnost přátel Rudolfova je významnou součástí Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR, pravidelně se zúčastňuje
setkání hornických měst a obcí ČR i Slovenské republiky. Z její
iniciativy vznikla prestižní mezinárodní cena Český Permon a
putovní prapor Setkání. Pravidelná jsou i setkání zástupců horníků
v Senátu ČR. Již podruhé se u nás bude konat Hornické konzilium
SHHS. Díky tomu všemu se o Rudolfovu a jeho Hornickém muzeu
ví v celé ČR, Slovensku, Polsku i jinde.
Spolupracuje i s dalšími spolky v ČR, pravidelně jezdíme např. do
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STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vánoce ve školní družině

spoustu informací o Vánocích, zvycích, tradicích. Na
památku si vyrobili adventní kalendáře.
Do Českých Budějovic se postupně vydala také všechna
oddělení a to přímo na náměstí, na adventní trhy. Děti
nakoupily drobné dárečky, ochutnaly trdelník, cukrovou vatu
i dětský punč. Svá tajná přání si tiše vyslovily při zazvonění
zvonku, podívaly se na betlém a stromeček.
Rudolfovský vánoční stromeček v loňském roce zdobily
mimo světel také zabalené dárečky. V červeném balíčku se
ukrývaly obrázky dětí ze třetích tříd, kde malovaly, co by si
přály v Rudolfově. Uvidíme, zda se jejich přání – plyšáci pro
všechny děti, veliké šachy či Hopsárium splní.
Novinkou minulého roku byl také Vánoční jarmark konaný
začátkem prosince v Hornickém muzeu. Školní družina se
také zapojila, mnoho z vás nakoupilo její výrobky. Nakoupit
jste mohli například gelové svíčky, svícínky, andělíčky
z papíru i keramiky, přáníčka. Před oficiálním zahájením si
nejen své výrobky děti přišly prohlédnout a některé
nevydržely a již něco pokoupily.
Před vánočními prázdninami jsme se společně sešli na Farské
louce a užili si předvánoční náladu. Při kytaře jsme si
zazpívali známé koledy, ochutnali mnoho druhů skvělého
cukroví, popíjeli dětský punč s gumovými medvídky. Sněhu
jsme se bohužel nedočkali, než nás vyhnal déšť, tak se děti
proběhly a zahrály hry.

Dříve, než jsme začali naplno prožívat blížící se Vánoce,
využily první třídy krásného listopadového dne k siláckým
závodům. Vydaly se na sportovní hřiště Na Ameriku, kde si
užívaly nejrůznějších sportovních aktivit, včetně kohoutích
zápasů či přetahování lanem. Děti tyto ne úplně tradiční
závody velice bavily, ukázaly svoji sílu a hlavně si užily plno
zábavy.

Adventní dobu jsme si ve školní družině užili. Vyráběli jsme
dárečky pro rodiče, sněhuláky, andílky i čerty, vyprávěli si
o tradičních zvycích, četli pohádky a společně odpočítávali
dny do Ježíška.
S andělíčky jste se mohli setkat nejen ve školní jídelně, ale
také v místní knihovně, kam je děti z prvních tříd odnesly.
Andělíčci udělali radost jistě mnoha lidem, a hlavně dětem,
které mohly být pyšné na své výrobky a setkat se s nimi jinde
než ve škole. Děti se vypravily také do Hornického muzea,
kam společně odnesly dva betlémy, vyrobené ve školní
družině. Betlémy krásně zapadly do velikého betléma, který
vyrost v badatelně muzea.
V prosinci se ve škole v odpoledních hodinách linula
příjemná vůně. Všechna oddělení se postupně vystřídala ve
školní kuchyňce a pekla perníčky. Děti si vyzkoušely, jaké je
to válet těsto, vykrajovat nejrůznější tvary a poté pozorovaly,
jak se postupně perníčky v troubě krásně vybarvují. Největší
radost byla z následné ochutnávky, perníčky všem velice
chutnaly. Některá oddělení si perníčky schovala na druhý den
a děti je ještě pomocí bílkové polevy krásně nazdobily.

V novém roce také nezahálíme, stihli už jsme navštívit
muzeum, kde pro nás paní knihovnice Jana Malšovská
společně s paní Hrochovou připravily povídání o vodnících.
Děti si zazpívaly pohádkové písničky, prohlédly obrázky
vodníků, poslechly vodnické příběhy. Na závěr se děti paní
knihovnici pochlubily obrázky vodníků, které v družině
malovaly.
Petra Kuboušková

Prvňáčci v předvánočním čase navštívili Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích. Zábavnou formou se dozvěděli
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Malá masopustní veselice

Skládka v katastru Hůr – Jihočeský kraj podal
žádost o dotaci na její odstranění

Zveme vás a vaše děti v sobotu 6. 2. 2016 na Malou masopustní
veselici se živou hudbou se stylovou kapelou Rybníkáři do
Hornického muzea v Rudolfově.
Program bude zahájen v 15.00 hod. dětským maškarním „Pirátským
karnevalem“. Skupina Rybníkáři jako pirátská banda si pro děti
připravila námořnické a pirátské písně a soutěže. Děti budou mít
možnost si s pirátskou kapelou zahrát a zazpívat.
V 19.00 hod. začne maškarní hudební večer pro dospělé ve stylu
country. Zde si můžete zatancovat v maskách nebo bez nich,
popovídat si s přáteli, prohlédnout si fotografie ze starých i nových
masopustů konaných v Rudolfově a prožít hezký večer.
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na vás.
Za KŠK a vedení města Věra Sosnová

V loňském roce se podařilo to, o co se snažila spousta lidí několik
let. Jihočeský kraj podal žádost o dotaci na odstranění černé skládky
v katastru Hůr, která zde vznikla po zkrachovalé firmě Profiakont.
Před necelým rokem spolek Náš Domov inicioval schůzku s panem
starostou obce Hůry, s Jiřím Borovkou, na které jsme informovali
pana starostu o novém národním dotačním titulu Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) na likvidaci černých skládek.
Následovala jednání s Jihočeským krajem, který je z pohledu SFŽP
oprávněným žadatelem o dotaci. Významnou úlohu v tomto procesu
sehrála také Česká inspekce životního prostředí, která na úrovni
poskytovatele dotace projekty hodnotí.
Oblastním inspektorátem v Českých Budějovicích byl tento projekt
doporučen k realizaci, což byl jeden z důležitých předpokladů pro
to, aby tento projektový záměr byl na úrovni SFŽP schválen.
Likvidace skládky bude stát zhruba 10 mil. Kč (přesná částka bude
známá po vysoutěžení dodavatele), z čehož 8 mil. Kč bude dotace,
1 mil. Kč poskytne Jihočeský kraj a 1 mil. Kč půjde z rozpočtu Hůr.
Žádost o dotaci je podaná na SFŽP. Fond má čas zhruba do konce
února na vyhodnocení žádostí a na vydání rozhodnutí o přidělení
dotace. Tak doufejme, že vše dobře dopadne a v prvním pololetí
roku 2016 bude možné zahájit výběrové řízení na realizační firmu,
která pomůže tento letitý problém sprovodit ze světa.
Milan Třebín

Kaštany u hasičské zbrojnice

Zjistit „jak jsou na tom“ kaštany u hasičské zbrojnice – tak bylo
rozhodnuto
po
několika
opakovaných jednáních kolem
těchto stromů. Posouzení provedl
dendrolog Ing. P. Kunce
z Agentury ochrany přírody a
krajiny (AOPK), šetření v terénu
proběhlo v prosinci loňského roku
za účasti paní Bartuškové a pana
Srbeného z MěÚ Rudolfov
a MUDr. Valevského za Komisi
životního prostředí.
POSUDEK ING. KUNCE:
Skupina 7 jírovců maďalů na
parcele p. č. 84 u požární
zbrojnice je ucelená stejnověká
skupina jírovců, vysazená
v jednom období na rovinatém
stanovišti v okolí budovy
zbrojnice. Jírovce jsou z hlediska obvodů kmenů přibližně
vyrovnané, což svědčí o rovnovážném vývoji celé skupiny. Na více
místech kmenů byl učiněn nález zavalujících se dutin, což je
u tohoto druhu, hodnotného z hlediska biodiverzity celkem častou
záležitostí. Koruny stromů jsou z části zapojeny, stromy tvoří dvě
skupiny po stranách zbrojnice.
Zdravotní stav stromů lze klasifikovat jako dobrý, jejich vitalitu lze
zhodnotit až během vegetačního období. V korunách jírovců je
sporadický výskyt suchých větví, které nemají vliv na stabilitu
stromů. Jírovec maďal je dřevinou se střední pevností dřeva, dobrou
regenerační a zmlazovací schopností a střední životností. Pro svoje
vlastnosti je používán jako dekorativní dřevina zahrad, parků a
návsí. Doporučené opatření: u všech jírovců provést bezpečnostní
řez v korunách, u stromů v blízkosti soukromých zahrad
symetrizační řez korun. Vzhledem k povaze zásahu doporučuji práci
zadat některé z odborných arboristických firem. U žádného z jírovců
nebyly nalezeny známky napadení parazitickými dřevokaznými
houbami, které by v době místního šetření byly důvodem
k souhlasu s pokácením stromu. Posouzení stromů provádějí
soukromé firmy. Podařilo se nám oslovit velmi vytíženého pana
Ing. Kunce z Agentury ochrany přírody a krajiny (jediný pracovník
na celý kraj), která je pro obce vyhotovuje zadarmo a patří mu naše
díky.
Jsme rádi, že se potvrdilo naše přesvědčení, že zdravotní stav těchto
krásných stromů, které k Rudolfovu prostě patří, je dobrý.
Zdeňka Sobíšková, KŽP

7

ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Mladí hudebníci se představují...

Cestovatelský čtvrtek – Thajsko

Po minulé Cestě kolem světa si vás dovolujeme pozvat na další
cestovatelský čtvrtek. 28. ledna se o své zážitky s vámi podělí Jiří
Malšovský, který v Thajsku působil řadu let jako delegát pro české
turisty. Vydáme se společně na netradiční severní okruh Thajskem,
z Bangkoku až ke Zlatému trojúhelníku, ke hranicím s Laosem a
Barmou. Svými fotografiemi večer doplní Jana Malšovská.
Další cestování, Vlakem za polární kruh, se uskuteční 17. března.

V rámci tohoto cyklu se během roku můžete těšit na hudbu
všech žánrů v podání začínajících umělců.
Začínáme 17. února recitálem skupiny reBRELové, která
svými šansony jistě potěší všechny hudební „fajnšmekry“.
Začátek března bude v rytmu swingu. Představí se skupina
Swingtrio. Srpnový podvečer vám jazzem zpříjemní Four
Brothers. V září si nenechte ujít pěvecký koncert Martiny
Kaňkové a Gabriely Burianové s názvem Od lidovky
k Ježkovi.
Další koncerty a termíny budou upřesněny.

Masopustní koleda

Stalo se již tradicí, že se o masopustním úterý vydávají malé i velké
rudolfovské maškary do ulic města. Po udělení práva Masopustu
panem starostou, navštěvuje průvod v čele s prubířem, Masopustem,
smrtkou a koledníkem místní provozovny, případně i domácnosti.
Děti koledují, zpívají a recitují. Závěr pak patří příjemnému
posezení u masopustních koblížků v restauraci U Štítu, za což patří
velké díky paní hostinské a jejímu kolektivu. Zde je již vláda
předána Půstu a nám všem začíná předvelikonoční čas.

Upozornění k výpůjční době knihovny

● Loňského září došlo k malé úpravě polední pauzy:
11:30 – 12:00 hodin
● Knihovna pro veřejnost je opět v areálu MŠ,
vedle ordinace lékaře.
● V letošním roce se můžete těšit nejen na knižní novinky,
ale také na besedy s jihočeskými spisovateli:
20. ledna – Rudolfovské povídky – autoské vyprávění
Vladimíra Jandy
7. března – Vejrovské humoresky – Jan Vaněček, večer
v rytmu swingu
14. dubna – Selské baroko, Rybí krev – Jiří Hájíček
18. května – Kavky nad městem – Vlasta Dušková
13. října – Deník Šílené důchodkyně – Hana Marounková
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Řeky, říčky a potoky Novohradských hor

Řeky, říčky a potoky Novohradských hor jsou ještě méně
známé než jejich horské vrcholy. Někteří si možná
vzpomenou na Malši a Lužnici, ale možná si je nespojí
právě s Novohradskými horami. A kdo vyjmenuje všech pět
nejdůležitějších toků hor? A že je tu říčka Různice, to už bude
vědět asi málokdo. Přitom právě Různice, ukrytá vysoko
v horách, je jedním z nejkrásnějších a nejdivočejších míst hor
vůbec. Všechny ostatní toky předčí svými peřejemi s velkými
balvany v korytě, přes které se voda valí s hukotem
slyšitelným až do vzdálenosti tři sta metrů. Nejkrásnější je
v době jarního tání či po velkých deštích. Fenoménem
Novohradských hor je voroplavba. Jsou tu nejmenší
vorosplavné toky Evropy s unikátní, dodnes částečně
zachovalou regulací. K tomu nádherná horská jezera, která
jsou však ve skutečnosti jen zhruba dvě stě let starými
umělými nádržemi právě na plavení dřeva. Technickým
unikátem je přehrada a elektrárna Sokolčí v romantickém
údolí řeky Černé. Síla a krása vodních toků Novohradských
hor bývá mnohdy ukryta na nepřístupných místech a tak nám
často uniká. Alespoň částečně se to pokusí napravit
powerpointová přednáška „Od pramenů řek k lidem“
25. února 2016 v Hornickém muzeu. Jste srdečně zváni.
Milan Koželuh

S humorem v rytmu swingu

Pokud se chcete příjemně pobavit a zasmát, pak přijďte v pondělí
7. března 2016 do sálu Hornického muzea na hudebně zábavný
pořad S humorem v rytmu swingu. Českokrumlovský spisovatel Jan
Vaněček v něm představí své humoristické knihy a povypráví
o Vejrech, což byla pánská stolní společnost, která se pravidelně
scházela v období budování socialismu ve Vejrovně krumlovského
hostince U Dušků. Dozvíte se mnohé o jejich vylomeninách a
vejrovinách. Vyprávění prostřídají známé swingové melodie
v podání Swingtria a zpěvačky Romany Strnadové, sólistky
Jihočeského divadla.
Jan Vaněček
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Advent nejen v muzeu

Vážení návštěvníci,
Hornické muzeum je v době od ledna do
března pro veřejnost uzavřeno. V případě
Vašeho zájmu o prohlídku nebo studium
v muzejní knihovně v těchto zimních měsících,
nás prosím neváhejte kontaktovat na čísle
778 718 900. Rádi Vám vyjdeme vstříc!
Děkujeme za pochopení.

Vánoční čas v našem městě začal rozsvěcením vánočního
stromečku při první adventní neděli. Vánoční stromeček na
Farské louce jsme tentokrát netradičně ozdobili dárečky,
které obsahují obrázky dětí z MŠ a školní družiny, kde děti
malovaly, co jim v našem městě chybí a jak jej můžeme
vylepšit. Protože je Rudolfov městem s hornickou tradicí,
Společnost přátel Rudolfova každoročně pořádá
kostýmovaný průvod s názvem Barbořino světlo, vždy
v podvečer svátku této patronky horníků. Nejenom děti, ale
i dospělí se rádi zařadili do průvodu ztemnělým městem,
pouze za svitu loučí a lucerniček, kdy se pak světýlka
pouštěla po hladině Královského rybníka. Na závěr se všichni
Hornické muzeum na facebooku
zúčastnění pokochali ohňostrojem. Ani v Hornickém muzeu
nouze o zajímavé adventní akce, například velmi
Máte zájem sledovat aktuální dění nebyla
úspěšná
byla prodejní výstava sociálně terapeutických dílen
v Hornickém muzeu? Nyní nás můžete klientů Domova
Libníč. Děti z mateřské školy, prvního
sledovat nejen na muzejním webu stupně a školní družiny
ve spolupráci s kulturně školskou
uspořádaly pro své rodiče Vánoční jarmark, na kterém
www.muzeum.rudolfov.cz, ale také na komisí
si rodiče nestačili podávat dveře. Výročí narození i smrti
facebooku
Jakuba Jana Ryby jsme si připomněli na tvořivém vánočním
www.facebook.com/hornickemuzeumrudolfov posezení v muzejní knihovně. Překvapením večera byl
Betlém v životní velikosti. Spolek Pro Rudolfov uspořádal
pro místní pekařky cukroví soutěž o Řád rudolfovské
Výtvarné kurzy v Hornickém muzeu
pekařky, kde si nadšené ženy vyměnily recepty, a všichni
Ve dnech 9., 16. a 23. února od 13 hodin se uskuteční výtvarný ochutnali cukroví konkurentek. Pro děti bylo na zlatou neděli
kurz Malba technikou starých mistrů. Lektorkou bude Hana nachystáno divadélko Máma a Táta, které se konalo také
Jinderlová, cena 1 lekce (tj. 3 hodiny) je 380 Kč za osobu včetně v Hornickém muzeu. Po svátcích jsme se všichni sešli na
materiálu. Na třech lekcích máte možnost naučit se věrně malovat České mši vánoční v kostele sv. Víta a vstup do nového roku
na plátno jako barokní umělec. Chtěli byste se zúčastnit, ale myslíte, jsme zakončili tradičníma velmi zdařilým Novoročním
že neumíte ani kreslit natož malovat? Nemusíte se bát, zkušená koncertem vážné hudby, který uspořádala kulturně školská
malířka, jejíž dílo jste mohli vidět na výstavách Konfrontace nebo komise. Doufám, že jste si všichni vánoční čas klidu a
Duel Vás to naučí! Počet účastníků je limitován, kurz je určen pro pohody náležitě užili, potkali jste své známé a přátele na
6 osob.
milé kulturní akci nejen u nás v muzeu. Domů jsme
Dne 1. března od 13 hodin proběhne kurz Enkaustika, moderní nějaké
z
vánočních
akcí odcházeli vždy příjemně naladěni,
malba technikou vosku, lektorkou bude Jana Školaudyová, cena s hřejivým pocitem
uvnitř. Z celého srdce bych si do nového
3hodinového kurzu je 380 Kč za osobu včetně materiálu. Snové, roku přála, aby se všechny
akce nesly v podobném
abstraktní umění neobvyklou, ale jednoduchou technikou si může duchu jako ty vánoční – abykulturní
se
lidé
na sebe více usmívali,
vyzkoušet každý z Vás! Počet účastníků neomezen.
objímali
se
a
všichni
jsme
si
společně
Po ukončení kurzu uspořádáme pro účastníky kurzu prožitého času. Toto jsou chvíle, kdyvícemě užili
obzvláště
těší
výstavu s vernisáží, kde se budou moci pochlubit svým dílem všem
skutečnost,
že
pracuji
v
kultuře.
Neděláme
akce
pro
čárku
do
známým a přátelům.
statistiky,
protože
přišlo
např.
36
lidí,
ale
proto,
že
odešlo
Máte zájem zúčastnit se výtvarného kurzu? Přihlaste se do 5. února
36 spokojených a uvolněných lidí s úsměvem na tváři.
na emailu muzeum@rudolfov.cz, nebo osobně v městské knihovně.
Zprávičky pro vás připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

Tradiční Velikonoce

Velmi nás potěšil váš zájem o řemeslné práce na
Rudolfových trzích. Proto jsme se rozhodli uspořádat dne
20. 3. 2016 další tematickou akci s názvem Tradiční
Velikonoce. Společně se podíváme na velikonoční zvyky a
obyčeje. Na Farské louce si budete moci zakoupit ručně
zhotovené výrobky od lokálních řemeslníků a pěstitelů.
Samozřejmě budou připravené dětské dílničky, kde
vyzkoušíte svoji zručnost pod vedením pravých řemeslníků.
Na děti bude čekat pohádka a pestrý program ve
spolupráci s Hornickým muzeem a místními spolky a
organizacemi. Celá akce je opět za podpory města. Jistě Vás
potěší i dobré jídlo a pití.
Jsme si jisti, že v Rudolfově a okolí žije mnoho šikovných
tvořivých lidí. Právě Vám bychom rádi dali příležitost
ukázat Vaši práci. Můžete nás kontaktovat na
tel.: 721 065 252 Lenka Šindelářová nebo na
email: petra.horavova@gmail.com.
Spolek Rudolfovský UM
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DOŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY

Každé město chce mít nějakou raritu, která přiláká do města nové
návštěvníky, v případě většího množství rarit možná i další
obyvatele! Není mi známo, že by se v oficiálních propagačních
materiálech města Rudolfova objevila zmínka o žlutočerném
semaforu. Ale on doopravdy existuje – nachází se těsně před
odbočením do jednosměrné Okružní ulice v Rudolfově. Jedinou
vadu má – žlutá se s černou střídá v nepravidelných intervalech...
možná, že za nepravidelné střídání může zcela odkrytá skříň celého
semaforu! Další raritou se zřejmě brzy stane mapa města Rudolfova
na konečné stanici Na Americe, uvádějící neexistující firmy např.
TOYTA v Hlinsku, státní zkušební ústav lehkého průmyslu /pro
nepamětníky dnes sídlo MěÚ Rudolfov/. Raritou je už asi i doba
vyřizování podnětů k nápravě stavu věcí – v případě mapy byl
podnět podán písemně dne 02. 06. 2015, dodnes ale mapa sděluje
nepravdivá sdělení, nebyla na jejím obsahu provedena žádná změna.
A tak nezbývá než si povzdechnout CUI BONO? = KOMU TO
SLOUŽÍ?
Mgr. J. Interholcová
Nevím, zdali je raritou, aspoň tak velkou, aby to stálo za článek
v RL, pokud v Rudolfově bliká světlo veřejného osvětlení. Pokud
ano, tak se tomu nebráníme. Já bych se ovšem přidržel faktů.
Blikající lampa byla vyměněna spolu s dosluhujícím sloupem VO
již dávno před koncem roku a pokud vím, již tam další problémy
nejsou. Mapu umístěnou na točně zastávky Na Americe pořizovala
soukromá společnost zhruba před deseti lety a o obnovu již nemá
zájem. Je na ní spousta stále platných a pravdivých údajů, ale
i nějaké, které již neplatí. Nebudeme mapu odstraňovat jenom proto,
že jsou tam některé údaje již neaktuální. Časem můžeme sami zadat
její aktualizaci. Není však pravdou, že by již nesloužila danému
účelu.
Vít Kavalír, starosta města

Novoroční koncert

V pátek 8. ledna večer se v multifunkčním sále Perkmistrovkého
domu v Rudolfově rozezněly první tóny již druhého novoročního
koncertu. Plný sál se zaposlouchal do skladeb hudebních mistrů,
které v podání violoncellisty Theodora Brcko a za doprovodu
klavíristy Sergeje Perepeljatnika spolu s houslistkou Michaelou
Vyoralovou všechny přítomné zcela nadchly. Odměnou umělcům
byl dlouhotrvající potlesk, kterým si publikum po oficiální části
programu „vynutilo“ i hudební přídavek. Na závěr novoročního
koncertu si všichni přítomní mohli připít sektem a symbolicky si
popřát do nového roku mnoho úspěchů a zdraví.
Věřím, že se na novoročním koncertě v Rudolfově setkáme i za rok
a že tak bude pokračovat příjemná tradice každoročních koncertů
vážné hudby v našem městě spojená se začátkem nového roku.
Ondřej Švejda, radní
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koledníků po celé republice. V Rudolfově Tříkrálovou sbírku
již tradičně pořádá Římskokatolická farnost Rudolfov
v součinnosti s Diecézní charitou České Budějovice a ve
spolupráci s městem Rudolfov, místní základní školou,
Rodinným centrem Rudolfov a Sborem smíření CČSH
v Rudolfově.

Tříkrálová sbírka 2016 – Děkujeme

Letos se podařilo vybrat celkem 68 578 Kč. Výtěžek
Tříkrálové sbírky je rozdělen dle přesných pravidel. Největší
část – 65% výtěžku zůstává v území, kde se sbírka konala.
Letos se o tuto částku podělily tyto projekty:
● 20% výtěžku sbírky bude použito na nákup kompenzačních
pomůcek pro handicapované v denním centru Nazaret.
● 20% výtěžku sbírky bude použito na nákup kompenzačních
pomůcek (antidekubitní matrace) pro seniory v Kněžském
domově.
● 20% z výnosu půjde na pomoc rodinám s dětmi
s Downovým syndromem v centru Ovečka.
● 20% výtěžku sbírky bude použito na aktivity seniorů a
mládeže na rudolfovské faře.
● 20% výtěžku sbírky bude použito na humanitární pomoc
misie sv. Vincence z Pauly ve východní Africe.
Ze zbývajících 35% je
● 15% výtěžku použito na projekty Diecézní charity.
● 10% výtěžku použito na humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci na projektech Diecézní charity.
● 5% výtěžku použito na projekty Charity ČR.
● 5% je určeno na vlastní režii sbírky – nákup pokladniček,
tisk kalendáříků, cukříky.
Chtěl bych zde využít příležitost a poděkovat hlavně Vám,
štědrým dárcům, kteří jste ochotně přijali naše koledníky.
Často jste jim nejen přispěli do kasičky, ale na další cestu jste
je povzbudili i nějakou sladkostí. Mockrát děkujeme.
Chtěl bych ale také moc poděkovat vedení rudolfovské
základní školy a zejména paní zástupkyni Mgr. Janě Vaškové
za podporu sbírky na prvním stupni ZŠ, vedení města za
umožnění propagace sbírky v Rudolfovských listech a
Bc. Jitce Pöschlové a Pavlíně Šteklové za zapečetění a
rozpečetění kasiček a za spočítání výtěžku sbírky, milým
farnicím za přípravu teplého občerstvení pro koledníky, ale
hlavně koledníkům a vedoucím skupinek, kteří si poctivě
prošli své rajony a snažili se všude přinést radost a Boží
požehnání.
Vám všem ještě jednou moc díky a budu rád, pokud se
budeme moci ve zdraví společně podílet i na Tříkrálové
sbírce v příštím roce.
Milan Třebín

SK Rudolfov informuje

SK Rudolfov, odbor České asociace sportu pro všechny již
tradičně uspořádal pro oddíl Rodiče a děti dne 8. 12. 2015
vánoční besídku. Děti si zacvičily s pohádkou a na konec
cvičební hodiny jim přinesl Ježíšek stromeček a drobné
dárečky. V další cvičební hodině pro rodiče a děti, od 17,00
do 18,00 hodin se uskutečnila vánoční besídka i pro děti
předškolního věku. Přítomné děti nejprve rodičům předvedly,
co se od září naučily a pak také jim Ježíšek přinesl stromeček
a drobné dárečky. Atmosféru Vánoc pro všechny přítomné
přiblížila Barunka Brcková, která jak dětem, tak i rodičům
krásně zahrála na housle a k tomu také zazpívala vánoční
koledy. Barunce za to patří veliké poděkování.
Dětem, cvičitelům i rodičům jsem popřála krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a mnoho sportovních úspěchů v roce
2016.
Využívám příležitosti a chtěla bych touto cestou poblahopřát
k významnému životnímu jubileu naší cvičitelce Zdeňce
Moravcové, které bude slavit 27. ledna 2016. Je cvičitelkou
III. třídy VG a již od založení našeho oddílu dětí, to je od
roku 1983, stále aktivně působí jako cvičitelka. Aktivně se
zúčastňuje i všech dalších akcí, pořádaných pro naše děti.
Byly to do roku 2011 okresní soutěže v gymnastice a
v atletice, po roce 2012 pak soutěže v gymnastice a v atletice
naší TJ, besídky i další akce s dětmi na hřišti. Přejeme jí
hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti ze života a pohody do
dalších let.
Ladislava Skalová – předseda odboru ČASPV

Tříkrálová sbírka je pořádána na celostátní úrovni Charitou
Česká Republika a opírá se o dobrovolnickou práci tisíců
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Rudolfovská pálenka 2015
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonický kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhlasím s podmínkami soutěže, předám 0,2 litru
mojí pálenky k hodnocení, v případě výběru
komisí předám 1 litr pálenky pro veřejnou
degustaci.
Datum: . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . .
Pravidla soutěže Rudolfovská pálenka 2015

Poděkování

Kulturně školská komise tímto děkuje společnosti T-SEVERKA s. r. o.,
jmenovitě panu Petru Tájkovi za vstřícné jednání a dodání
čokoládových figurek pro děti do mateřské školy na mikulášskou
nadílku.
Zdeňka Švejdová

Přihlásit se může každý, kdo v rudolfovské palírně v sezonách 2014/2015 a
2015/2016 vypálil alespoň 5 litrů pálenky s obsahem min. 52% alkoholu.
Podmínky soutěže:
• Soutěžící je osoba starší 18 let
• Poskytne pro hodnotící komisi alespoň 0,2 litru pálenky, kterou si přeje
hodnotit, zdarma
• Hodnoceny budou vzorky, které se odevzdají v palírně po domluvě
s organizátory soutěže
Hodnotící komise vybere 10 vzorků, jejichž majitelé získávají cenu
hodnotící komise – dárkovou poukázku na 300 Kč.
Soutěžící, jehož vzorek získá od hodnotící komise nejvíce bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Rudolfovská pálenka 2015“
Vítězní soutěžící se zavazují předat proti dárkovému poukazu do palírny
láhev o objemu alespoň 1 litr pálenky přihlášené do soutěže.
Tyto vzorky budou hodnoceny při Veřejné ochutnávce v dubnu 2016
Na Veřejné ochutnávce proběhne:
• zveřejnění pořadí, které určila hodnotící komise
• soutěžící, kteří se probojovali do finále, převezmou diplom
• hlasováním z publika bude vyhlášena „Pálenka Rudolfovských 2015“
Soutěžící, jehož vzorek získá od publika nejvíce bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Pálenka Rudolfovských 2015“
• certifikát o udělení titulu

V rudolfovské palírně je sezóna v plném proudu

Hledáme muže na pozici
údržba areálu v obci Vráto
Náplň práce – péče o zeleň a údržba
stavebních objektů.
Vhodné na vedlejší pracovní poměr.
Kontakt: Ing. Jan Trsek, 777 281 159

Více než polovinu objednaných zákazníků obsloužili naši zahrádkáři
v palírně v Mlýnském údolí. Do poloviny ledna 2016 již 450 zákazníků
dodalo v letošní sezóně celkem 64 760 litrů ovocného kvasu. Z tohoto
objemu kvasu zde bylo vypáleno 5425 litrů alkoholu, což v přepočtu na
čistý alkohol činí 3932 litrů 100% alkoholu. Je jisté, že pálení bude
pokračovat i v dalších měsících, limitujícím faktorem však bude
dosažení částky obratu 1 000 000 Kč. Podle zkušeností z minulých let
bychom rádi sezónu ukončili do konce letošního března. Po rekonstrukci
zařízení a výměně kotlů a pořízení nové vývěvy zatím vše probíhá bez
poruch. Mezi zákazníky palírny byli zatím čtyři, kteří si žádnou pálenku
neodvezli, protože jejich kvas byl bohužel zcela bez alkoholu.
I v letošním roce se po ukončení sezóny pálení uskuteční v průběhu
měsíce dubna odborná degustační soutěž o titul „Rudolfovská pálenka“
a veřejné vyhlášení „Pálenky Rudolfovských“, na které vás všechny již
nyní co nejsrdečněji zveme. Přesný termín bude oznámen v dalším čísle
RL, na webu města a v místním rozhlase. A ti z vás, kteří do této soutěže
chcete přihlásit svoji pálenku, můžete využít přihlášky v tomto čísle RL.
Dovolte mi, abych jménem výboru ZO ČZS i jménem svým popřál
členům místní organizace zahrádkářského svazu i všem našim občanům
do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Jiří Merle, předseda ZO ČZS v Rudolfově
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Marmeliáda 2015 již zná svého vítěze!

... a trocha historie

V sobotu 7. listopadu proběhlo v hospodě Stará Škola v Příbrazi
slavnostní vyhlášení již 4. ročníku soutěže o nejlepší marmeládu –
„Marmeliáda 2015“. Nestranná porota hodnotila celkem 63 vzorků,
které na soutěž doputovaly z různých koutů Česka i vzdálenějších
míst (Norsko). Vítězem letošního ročníku se stal pomerančový džem
místní občanky paní Petry Šindelářové, druhé místo získala
pochoutka s tajuplným názvem Šamja (Lucie Gerndtová, Chlum
u Třeboně) a třetí příčku obsadila netradiční rajčatová marmeláda
(Schajbal, Příbraz). Zvláštní cenu o nejoriginálnější vzorek pak
získal džem vyrobený z okvětních plátků růží (Libuše Kupková,
Třeboň). Organizátoři letošního ročníku doufají i v jeho další
úspěšné pokračování a dovolují si již nyní oslovit a vyzvat všechny
příznivce, nadšence a hlavně výrobce skvělých domácích marmelád
k účasti na Marmeliádě 2016.
(informace na: www.facebook.com/marmeliada)
Dana Gálová

Mrazivý únor roku 1619

Před 397 lety byla v únoru roku 1619 krutá zima.
Napadlo hodně sněhu a byly velké mrazy. A město
Rudolfov mělo již od září 1618 velmi nepříjemného
hosta. Tisíce vojáků bojujících proti císaři zůstaly na
své tažení právě u Rudolfova na strategicky
významném místě.
Očekávala se další bitva mezi císařským a
proticísařským vojskem. Již samotné počátky
Třicetileté války poznamenaly jižní Čechy hodně
nepěkně. V únoru však válečná vřava ustala z důvodu
třeskuté zimy. Zbraně vojáků sice umlkly, avšak mor
se zahnat nedal. Naopak. I v Českých Budějovicích
pohřbívali v únoru 1619 jednoho nebožtíka za
druhým. Mor kosil vojáky i usedlé obyvatelstvo.
V rudolfovském ležení zemřelo patrně více než čtyři
tisíce mužů ve zbrani. Hladoví vojáci přepadávali a
vypalovali vesnice nejen na Budějovicku, ale
v zoufalosti a pomstychtivosti se odvažovali dál do
vnitrozemí. Úředníci Prácheňského kraje oznamovali
stavům do Prahy, že v oblasti od Krumlova k Týnu
nad Vltavou bylo vypáleno bezmála dvě stě vesnic!
Jak liduprázdná musela být tato oblast. Přeživší lidé
museli být zoufalí, neboť trpěli nájezdy císařského
i stavovského vojska. Dokonce prý asi sedm set
sedláků z Budějovicka přijelo do rudolfovského
foto Helča Mondeková ležení a nabízeli svoji pomoc v boji proti císařským
vojákům, kteří jim soustavně škodili a pobořili statky.
Předvánoční klání
o
nejlepší
cukroví
V závěru loňského roku uspořádal Obyčejní poddaní lidé na Táborsku a Vltavotýnsku
Spolek Pro Rudolfov v Hornickém byli již tak zničení, že se odvážili spojit se, aby se
muzeu předvánoční klání o nejlepší pokusili získat svobodu a odejít ze zbídačelého kraje.
vánoční cukroví. Místní i přespolní Muselo to být hnutí silnější než by se dalo od
hospodyňky se pochlubily krásnými
a chutnými kousky tradičního prostých lidí očekávat, jelikož generál Buquoy dostal
vánočního cukroví, za které byly z císařského dvora doporučení, aby se jeho vojska
všechny oceněny. Součástí této akce chovala umírněněji.
v Hornickém muzeu byly také Během února došlo ve válce nervů mezi oběma
dílničky
pro
děti,
které
připravily
členky
Spolku stranami také k několika bojovým potyčkám na
Rudolfovský UM. Setkání se neslo polích mezi oběma městy. Ani jedna strana však
v přátelském duchu s vánoční atmosférou. Přinesené cukroví bylo nezískala přesilu a celkové vítězství. Generál
předáno do Domu s pečovatelskou službou v Rudolfově.
Hohenlohe byl posléze povolán do Prahy, aby se před
Za Spolek Pro Rudolfov Vítovec Antonín direktory zodpovídal ze své válečnické liknavosti.
V Praze prostě neměli pochopení pro nelehkou
situaci a chtěli válečné vítězství neprodleně. Velení
stavovského vojska bylo za tímto účelem posíleno a
v rudolfovském táboře se objevili i další vojevůdci.
Hrabě Thurn, Linhart Colona hrabě z Felsu i Pavel
Kaplíř. Stranu císařskou posílil generál Henri Duval
Dampierre se dvěma tisícovkami mušketýrů. K velké
a očekávané bitvě však v únoru nedošlo, protože byla
příliš velká zima. Životy obyčejných lidí však
ohrožoval nebezpečný mor a zákeřné výpady
císařských vojáků. Stavovští měli hodně starostí se
záškodnickými skupinami císařských vojáků, kteří
bezohledně ničili, rabovali a podnikali zločinné
výpravy po okolí. Prostě není únor jako únor a
válečná vřava utichá jen výjimečně.
Helena Stejskalová
foto JiříHoschna

14

Zimní příprava fotbalistů

Fotbalisté SK Rudolfov nezahálejí ani po dobu zimní přestávky. Od
ledna se začínají pilně připravovat na jarní část soutěže. Muži a
dorostenci mají kromě tréninků na hřištích s umělým povrchem též
fyzickou přípravu v posilovně, spinningu a nově taky cvičení na
závěsném systému TRX.
Dorostenci se v rámci přípravy zúčastní turnaje v Borovanech na
hřišti s umělým povrchem, kde se již tradičně umisťují na předních
pozicích. Starší žáci se účastní halového turnaje v Týně nad
Vltavou.
Pro mladší žáky a kategorie přípravek pořádá SK Rudolfov pod
záštitou starosty Města Rudolfova již 3. ročník halového turnaje
„O pohár starosty“, který proběhne v měsících únor a březen
v rudolfovské tělocvičně.
Bližší podrobnosti včetně výsledků najdete na webových stránkách
SK Rudolfov z. s. http://sk.rudolfov.cz.
Roman Hajný

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE INFORMUJE
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádá různé
přednášky pro občany města vždy první pondělí v měsíci
v prostorách Hornického muzea.
Plánované akce
1. 2. 2016 v 18 hod – Dobré čaje
7. 3. 2016 v 18 hod – společná akce s knihovnou
4. 4. 2016 v 18 hod – přednáška – téma zahrada
2. 5. 2016 v 18 hod – přednáška – téma cestování
Kypr včera a dnes
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova plánuje
na 19. 3. 2016 již tradiční koupání v Bad Füssingu.
Touto cestou bych chtěla za město Rudolfov poděkovat
členkám zdravotně sociální komise za obětavou práci v roce
2015, která není nijak honorována a je vykonávána v jejich
volném čase: Libuši Pfauserové, Marii Růžičkové a Anně
Voráčkové.
Jarmila Bíňovcová

Rozpis domácích zápasů SK Rudolfov
Muži A

Den

Datum

So
19. 3. 2016
So
2. 4. 2016
So
16. 4. 2016
Muži B
Ne
27. 3. 2016
Ne
10. 4. 2016
Ne
17. 4. 2016
Dorost
So
9. 4. 2016
Žáci
Ne
3. 4. 2016
Ne
17. 4. 2016
Starší přípravka
Čt
7. 4. 2016
Út
5. 4. 2016
Mladší přípravka
Po
28. 3. 2016
Po
11. 4. 2016
Čt
7. 4. 2016
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Čas

Tým

10:15
16:30
17:00
15:00
16:30
16:30
10:00
10:00
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

TJ Sokol Sedlice
FC Písek o. s.
SK Jankov
TJ Nová Ves u ČB
Neplachov
Hluboká nad Vltavou B
Calofrig Borovany/Nové Hrady
FK TJ Calofrig Borovany
SK Čtyři Dvory
SK Dobrá Voda
SK Lišov
SK Lišov
Sokol Kamenný Újezd
SK Včelná

Povánoční kempy
Horní Stropnice ožila o vánočních prázdninách volejbalovým
mládím z Hlincovky. Na dvou volejbalových kempech před koncem
starého a na začátku nového kalendářního roku se zde vystřídalo
přes 70 hráček, od přípravky po kategorii hráček hrající 1. ligu
juniorek. První kemp byl zaměřen především na zvýšení fyzické
kondice. Míče bylo málo. Více kompenzačních cvičení, závěsného
posilovacího systému, kruhového tréninku, sauny, ale především
běhu. Holky běhaly v okolí Horní Stropnice pod vedením tatínků –
zkušených fotbalistů J. Prenera a M. Vávry. Některým hráčkám se
do přirozeného pohybu, jako je běh, moc nechtělo. Ale nakonec se
do tréninkových dávek zakously. Navíc bylo nádherně, slunce
prosvítilo přírodu. Bylo více jak 12°C. Stěžovaly si jen na stehna a
lýtka. A i na ty zapomněly při tradičním závěrečném baseballu. Na
druhém kempu se drilovala technika, pohyb ve hřišti a posilovalo se.
Nejvíce ve skupině juniorek pod tréninkovou taktovkou R. Trmala.
Pro skupinu mladší přípravky připravila program trenérská dvojice
L. Malá a R. Jáša. V této skupině byla velkým přínosem, prováděná
sportovní rehabilitace a posilování vlastním tělem procvičované
M. Markovou.
K výslednosti klubu na přelomu roku. Je radostné konstatovat, že
jsou ženy v 2. lize ČVS první a v krajské soutěži žen jsme rovněž na
první pozici. Juniorky v 1. lize ČVS druhé, kadetky čtvrté, starší
žákyně nám vedou krajský přebor, i mladší žákyně vedou kraj, navíc
i Pohár krajů. V přípravných soutěžích, jako je krajský přebor trojic,
jsou naše tři družstva na 1. až 3. místě, čtvrté družstvo je v průběžné
tabulce páté. Dobře si vedeme v barevném volejbalu v postupových
kolech od okresních a krajských soutěží. Jsem přesvědčen, že na
republikovém kole Festivalu Barevného volejbalu nebudeme chybět.
A tak si kladu otázku, není to na pochvalu, a hlavně podporu
takového klubu, co vykazuje tyto výsledky?
Jan Havelka
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