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■ BŘEZEN – DUBEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Strategický plán města – anketa

Vážení čtenáři Rudolfovských listů,
jednoznačně víme, že Rudolfovské listy jsou hodně čtené. Mám
různé reakce na články, které píšu přímo já, ale reagujete i na další
příspěvky, které se v listech objevují a to je moc dobře.
Jistě jste si všimli, že tentokrát je v listech mimořádně vložená
příloha. Rozhodně to není papír na zátop do kotle, ale je to vhodně
připravená anketa pro průzkum názorů našich obyvatel, v jakých
oblastech a jakým způsobem by se měl Rudolfov včetně Hlinska
rozvíjet nebo změnit. Tuto anketu by měla vyplnit každá
domácnost, ať už elektronicky nebo v papírové podobě a doručit ji
vybraným způsobem do 14. dubna 2019 zpět. Od vložení ankety do
RL si slibujeme, že stejně jako jsou Rudolfovské listy hojně čtené,
tak bude stejně hojně vyplněná i anketa. Velmi nám to pomůže a
nezabere to moc času!
Vámi vyplněná anketa bude prvotní a nejdůležitější dokument
k vytvoření nového Strategického plánu města. Jistě si říkáte, na co
je takový Strategický plán města dobrý a proč ho vedení města
potřebuje?
Zde jsou nejdůležitější důvody:
1. Strategický plán je dokument s výhledem na tři až pět let, který
by měl dát návod, kam by se mělo město svým rozvojem nadále
ubírat a jakým způsobem tento rozvoj uskutečnit.
2. Původní Strategický plán města je zastaralý a je potřeba ho
obnovit.
3. Je povinnou přílohou mnoha žádostí o dotaci, především ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj.
Chci VŠECHNY naše domácnosti opravdu požádat o vyplnění.
Nenechávejte rozvoj města jen na jeho vedení. Může být oblast,
kterou je potřeba řešit a my se o ní bez vás ani nemusíme dozvědět.
Spoléhám na vás a předem děkuji za vyplnění.
Vít Kavalír, starosta města

městských knihoven. Ocenění Jihočeský knihovník roku 2018
převzaly tyto knihovnice: Jana Malšovská – Městská
knihovna Rudolfov, Vlasta Petrová – Městská knihovna Třeboň,
PhDr. Hana Týcová – Městská knihovna Písek a Jana Urazilová –
Městská knihovna Kaplice.
Jana Malšovská, zkušená a oblíbená rudolfovská knihovnice se
kromě půjčování knih věnuje řadě odborných knihovnických
činností, které ani běžný čtenář nevnímá, dále se věnuje mnoha
činnostem, které podporují a upevňují čtenářské návyky dětí od
nejútlejšího věku. Připravuje pro ně např. oblíbenou a lehce
dobrodružnou Noc s Andersenem. Pro dospělé čtenáře organizuje
besedy s oblíbenými autory, setkávání pamětníků aj. Připravuje a
spoluorganizuje akce také v Hornickém muzeu. Výborně zapojila
děti ze základní školy do masopustního průvodu. Dělá toho spoustu!
Výčet všech jednotlivých akcí by byl velmi dlouhý. Je obětavou,
nápaditou a vytrvalou iniciátorkou kulturního života. Je výborné, že
její nominace prošla a zaujala hodnotící výbor. Předání ceny
v Jihočeském muzeu se zúčastnil také Vít Kavalír, starosta města,
který Janě Malšovské gratuloval a ve svém krátkém projevu ocenil
její zásluhy.

Ocenění pro knihovnici Janu Malšovskou

Ve středu 6. března 2019 se sešlo více než 60 zástupců jihočeských
knihoven a členů jihočeské profesní organizace Svazu knihovníků a
informačních pracovníků na valné hromadě SKIPu. Slavnostní akce
se konala již potřetí v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.
Tentokrát mělo setkání slavnostní charakter hned z několika důvodů.
Valná hromada s volbami byla spojena se slavnostním vyhlášením
Jihočeského knihovníka roku 2018 a několika odbornými
přednáškami.
V úvodním slovu Ivana Troupová, předsedkyně jihočeské regionální
organizace SKIP, přivítala zástupce Jihočeského kraje – Pavla
Hrocha, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, Mgr. Patrika
Červáka, vedoucího odboru kultury a památkové péče a
Mgr. Františka Chrastinu, vedoucího oddělení kultury a zřizovaných
organizací. Slavnostní akce se zúčastnil rovněž Mgr. Ivo Kareš,
ředitel Jihočeské vědecké knihovny a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.,
předseda SKIPu, který na akci přijel z Národní knihovny Praha.
Hlavním bodem programu bylo vyhlášení nejlepších knihovníků.
Z došlých nominací vybral regionální výbor SKIP 4 knihovnice

Během oslavy MDŽ v Hornickém muzeu dne 8. 3. 2019 bylo
ocenění Jany Malšovské prezentováno veřejnosti, a to za účasti
Mgr. Lidmily Švíkové, členky regionálního výboru a hospodářky
SKIPu, zkušené metodičky a odborné pracovnice Jihočeské vědecké
knihovny. Janě Malšovské také při páteční oslavě MDŽ gratuloval
Vít Kavalír, starosta města a Mgr. František Chrastina, vedoucí
oddělení kultury a zřizovaných organizací. Janě Malšovské ocenění
právem náleží. Srdečně gratulujeme!
Helena Stejskalová

Vážení čtenáři Rudolfovských listů, dovolte mi, abych
poděkovala panu Jaroslavu Kindlovi, autorovi titulní
fotografie pro letošní ročník RL, kterou redakci
nezištně poskytl.
Zdeňka Švejdová

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Den otevřených dveří

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd
pro školní rok 2019 – 2020

V souvislosti se zápisem žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na
školní rok 2019 – 2020 uskuteční škola Den otevřených
dveří.
V úterý 26. března 2019 od 8,00 do 15,30 hodin mohou
školu navštívit rodiče předškoláků se svými dětmi a ostatní
zájemci, kteří ještě nejsou s výběrem školy pro své dítě
rozhodnuti. Všichni mohou navštívit výuku, prohlédnout si
třídy, místnosti školní družiny a informovat se u vedení školy,
vyučujících a vychovatelek školní družiny o všem, co by je
o dění ve škole zajímalo.
Všechny rodiče a jejich děti srdečně zveme.
Mgr. Ludvík Mühlstein, zástupce ředitele školy

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podle § 165 odst. 1
písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění počet žáků
přijímaných do 1. tříd na 69.
Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle následujících
kritérií:
1. Přednostně budou přijati žáci s adresou trvalého
pobytu ve spádovém obvodu školy, který tvoří obce
Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora,
Hůry, Jivno, Libníč a Vráto.
Pokud by jejich počet překročil počet volných míst, bude
pořadí stanoveno losem.
2. Dále budou přijati žáci, kteří mají trvalé bydliště mimo
spádový obvod školy. Tito žáci budou přijati pouze tehdy,
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov
pokud nebudou naplněné kapacitní možnosti školy, tj.
na školní rok 2019 – 2020
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovil podle § 36 odst. 4 zákona 70 přijímaných žáků. Pokud by jejich počet překročil
počet volných míst, bude pořadí stanoveno losem.
561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:
Pro školní rok 2019 – 2020 bude do 1. tříd přijato
4. dubna 2019 (čtvrtek) 13,30 – 17,30 hodin
maximálně 70 žáků.
5. dubna 2019 (pátek) 13,30 – 17,30 hodin
Časové pořadí u zápisu není rozhodující!
Místo konání zápisu – budova 1. stupně ZŠ Rudolfov.
trvalého pobytu bude následně ověřováno.
Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém Místo
U
cizinců
se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou
obvodu školy, který zahrnuje tyto obce: Rudolfov a Hlinsko, pobytu nad
90 dní nebo povolení k dlouhodobému
Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Hůry, Jivno, Libníč, pobytu.
Vráto.
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy
Zapsány budou děti, které:
● dovrší věku šesti let do 31. srpna 2019 a děti, které měly
Zápis do Mateřské školy Rudolfov
odklad povinné školní docházky.
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podmínky pro podání
Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
i děti, které:
škole Rudolfov od školního roku 2019/2020 takto:
● dovrší 6 let věku do 31. 12. 2019
Termín podánížádostí:
čtvrtek 2. května 2019
(podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření
od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 hodin
školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologické
a
poradny)
pátek 3. května 2019
● dovrší 6 let věku do 30. 6. 2020
od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin
(podmínkou přijetí těchto dětí je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení–pedagogicko-psychologické
Místo podánížádostí:
poradny a odborného lékaře).
Mateřská škola Rudolfov, Adamovská 13, 373 71 Rudolfov
Zákonnízástupci žáka při zápisu předloží:
Ve stejných dnech proběhne i „Den otevřených dveří“.
● rodný list dítěte
Zákonnízástupci dítěte při zápisu předloží:
● občanský průkaz
● zákonní zástupci dětí, které měly odklad povinné školní ● vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
docházky, předloží také doklad o povolení odkladu povinné vzdělávání“ („Žádost“ lze vyzvednout v MŠ Rudolfov nebo
stáhnout na webových stránkách školy www.zsrudolfov.cz)
školní docházky v uplynulém roce
● zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR ● občanský průkaz
● rodný list dítěte
a doklad o trvalém bydlišti.
● očkovací průkaz dítěte
Odklad povinnéškolnídocházky
Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu
1. 1. 2017, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vzdělávání: 32 – 33 dětí
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky do Mateřské školy Rudolfov pro školní rok 2019 – 2020
o jeden školní rok. Tato žádost však musí být doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo o předškolním vzdělávání ze dne 29. 2. 2006 v platném znění,
stanovuji pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány
klinického psychologa.
Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov na školní
příslušného školského poradenského zařízení a rok 2019/2020.
odborného lékaře nebo klinického psychologa předloží 1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019
zákonní zástupci při zápisu dne 4. 4. nebo 5. 4. 2019. věku pěti let nebo měly povolený odklad školní docházky a místem
Tiskopisy „Vyjádření lékaře k odkladu povinné školní jejich trvalého pobytu je Rudolfov, Hlinsko, Adamov, Dubičné,
docházky“ a „Žádost o odklad povinné školní docházky“ Hlincová Hora, Hůry, Jivno a Vráto.
jsou ke stažení na webových stránkách 2. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 8. 2019 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní
www.zsrudolfov.cz.
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy docházce od 1. 9. 2019.
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3. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 12. 2019 věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2019.
4. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov, Dubičné,
Hlincová Hora, Hůry, Jivno a Vráto, dítě dosáhne do 31. 8. 2019
věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2019.
5. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov, Dubičné,
Hlincová Hora, Hůry, Jivno a Vráto, dítě dosáhne do 31. 12. 2019
věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2019.
6. Ostatní případy budou posuzovány individuálně podle kapacitních
možností mateřské školy.

města = zřizovatel ZŠ a MŠ Rudolfov), tak padlo jednoznačné,
byť velmi nepopulární rozhodnutí. Musíme vypovědět dohodu
o vytvoření spádové oblasti školy s okolními obcemi,
konkrétně s obcemi Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Hůry,
Jivno, Libníč, Vráto. Starostům těchto obcí jsme to oznámili na
společném jednání. Jde totiž o to, že pokud by tato
dohoda s obcemi platila pro zápis do školy i v dubnu 2020 a
kapacita školy nebude stačit, tak by se nemuselo dostat na
nějakého předškoláka z Rudolfova a navíc bychom se museli
postarat i o děti z okolních obcí a řešit dopravu do škol s volnou
kapacitou, třeba ve Čtyrech Dvorech v Českých Budějovicích.
Nikdo ale neříká, že děti do školy z okolních obcí již vůbec
nebudeme přijímat. Kritérium bude jasné. Přijmeme veškeré děti
z Rudolfova a Hlinska a pak všechny děti z okolních obcí až do
naplnění kapacity. Okolí Rudolfova se velmi dynamicky
stavebně rozvíjí. Přibývají rodinné domy v Adamově, Hůrách
i jinde. Budou přibývat i v Hlincové Hoře. O naší školu a školku
se staráme a pravidelně do těchto budov investujeme na
rudolfovský rozpočet opravdu velké peníze. Jenom příspěvek na
provoz budov na běžné výdaje bude v letošním roce činit
5,4 miliónů Kč.
Máme připravený projekt, včetně pravomocného stavebního
povolení, na nástavbu jídelny v budově prvního stupně. Můžeme
tím získat až čtyři nové učebny. Na tuto investici ve výši
20 miliónů Kč sháníme intenzivně financování mimo rozpočet
města. Připravujeme projekt šaten, jakožto stavbu přízemní
budovy přilehlé k propojovacímu krčku mezi budovami prvního
a druhého stupně. Obě tyto zrealizované investice by výrazně
pomohly navýšit kapacitu. Budeme hledat prostory i mimo obě
hlavní budovy.
Uvidíme, co se podaří. Se starosty okolních obcí jsme se
pochopili a budeme jednat i nadále. Možnosti tu jsou. Žádný
starosta nechce vozit své děti do školy mimo tuto spádovou
oblast. Všichni víme, že máme rok příprav na to, než bude
vypsán nový termín zápisu do ZŠ na jaře 2020. Věřím, že se nám
podaří najít společné řešení.
Vít Kavalír, starosta města

K předškolnímu vzděláváním v MŠ Rudolfov bude od 1. 9. 2019
přijato maximálně 33 dětí.

▪ O pořadí dětí u kritérií (1 – 3) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti
budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu).
▪ O pořadí dětí u kritérií (4 – 5) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti
budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu).
▪ Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.
▪ O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.
▪ O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne
ředitel školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost.
▪ Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.
▪ Žádost o přijetí do mateřské školy podávají rodiče dítěte při
zápisu, jehož místo, termín a dobu konání stanoví ředitel školy po
dohodě se zřizovatelem a oznámení o zápisu zveřejní způsobem
v místě obvyklým.

Tato kritéria vstupují v platnost 1. 3. 2019.

Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy

Nedostatečná kapacita ZŠ Rudolfov znamená výpověď
dohody o spádovém obvodu školy okolním obcím

Maximální kapacita naší rudolfovské školy je v tuto chvíli
450 žáků. Již dnes je tato kapacita téměř naplněna a je před námi
nový zápis budoucích prvňáčků. Už v tuto chvíli je jasné, že
v červnu se uvolní jedna třída deváťáků a očekáváme dvě až tři
třídy prvňáků. Vedení školy se na tuto skutečnost již dnes
připravuje. Nebudeme předbíhat, jak dopadne zápis, ale vedení
i zřizovatel školy věří, že letos se všichni přijatí předškoláci do
ZŠ vejdou, i když to nebude jednoduché. Tím ale bude škola
napěchovaná na maximum, ale co bude dál? Podle matričních
knih všech obcí spádové oblasti budou počty předškoláků každý
rok převyšovat počty žáků, kteří budou mít již základní vzdělání
ukončené. Tuto skutečnost víme na pět let dopředu.
V roce 2011 jsme novou nástavbou na budově druhého stupně
ZŠ získali tři nové učebny. Tehdy jsme dostali dotaci ve výši
10 miliónů Kč ze zdrojů Ministerstva financí právě na rozšíření
kapacity na dnešní stav a pořízení nových specializovaných
učeben. Vznikly tři nové učebny. V té době nás tolik nepálilo
navýšení kapacity žáků, ale velmi dobře živená fáma, že původní
krov na budově druhého stupně je napaden dřevomorkou a
pokud tam ponecháme výuku, tak hrozí pád krovu a tím
ohrožujeme lidské životy. Dokonce někteří rodiče velmi vážně
uvažovali, že z těchto důvodů odeberou své děti ze školy a
přeřadí je jinam. Jako poznámku pod čarou uvádím, že
v původním krovu byl mírně napaden jeden trám, což se ukázalo
při rekonstrukci. Každopádně vestavba se povedla, vznikly nové
moderní prostory, krom učeben i další zázemí školy. V té době
jsme si říkali, máme vystaráno, větší školu už potřebovat
nebudeme. Dneska jsme o dalších osm let dál a situace je úplně
jiná…
Když jsme tuto situaci probírali na jednání městské rady (rada

ZŠ Rudolfov šije panenky na pomoc dětem

Tento školní rok je v Rudolfově ve
znamení UNICEF, světové
organizace zabývající se ochranou
a
zlepšováním
životních
podmínek dětí. Tato organizace
není Rudolfovu neznámá, již
v minulosti za ředitele školy pana
Bartušky namalovala tehdy
sedmiletá Jitka Samková veselý
obrázek dětí tančících kolem
májky. Tento obrázek se objevil na první pohlednici UNICEF, díky
tomu je dodnes známý po celém světě. Navázali jsme na tuto historii
a děti z celé školy pod vedením paní učitelek a vychovatelek
malovaly obrázky pro UNICEF na téma Děti dětem. Obrázky byly
vystaveny v prostorách školy, kde je obdivovala na konci listopadu
přímo ředitelka českého UNICEF paní Pavla Gomba. Díky paní
Malšovské obrázky nezůstaly pouze ve škole, ale mohl si je
prohlédnout kdokoliv v sále Hornického muzea. Věřím, že tato
výstava vyvolala mnoho úsměvu na tváři a hrdost dětí, které se
mohly pochlubit obrázkem své rodině. Díky paní učitelce Jakubcové
ZŠ Rudolfov podpoří UNICEF také v rámci projektu Panenky pro
UNICEF. Bylo ušito 30 různorodých panenek, které pomohou.
Každá panenka totiž představuje skutečné dítě, které bude
v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám. Rodiče dětí převážně z 1. C a zaměstnanci školy
ušili panenky velké i malé, bílé i černé. Najde se mezi nimi i jedna
typicky rudolfovská – permoník. Každá panenka má svůj rodný list,
kde má napsané své jméno, i jméno jejího výrobce. Panenky byly
také vystaveny v muzeu a poté odeslané na adresu UNICEF.
Mgr. Petra Kuboušková
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Královský Vrch
bezpečná nebo nebezpečná křižovatka???

A náš návrh?

Je to už po několikáté, co se v Rudolfovských listech řešila
křižovatka Královský Vrch, je to zejména z toho důvodu, že zde
během její docela krátké životnosti došlo už k mnoha závažným
dopravním nehodám a řekli bychom, že je s podivem, že zde
ZATÍM nedošlo k dopravní nehodě se smrtelnými následky.
Nevíme, jestli se vždy musí čekat až na ty nejčernější scénáře, ale
kdyby k této tragédii opravdu došlo, musela by se tato křižovatka
opět a důsledně řešit z pohledu její bezpečnosti. A zde se
dostáváme k otázce z úvodu a k meritu věci.
Jednoznačně je potřeba říct, že tato KŘIŽOVATKA opravdu
nebezpečná je, dovolíme si dokonce konstatovat, že je smrtelně
nebezpezpečná! Nebudeme znovu popisovat, jak tato křižovatka
vznikla, budeme brát v úvahu, že už tam několik let je, proběhla
schvalovací řízení a je řádně povolená. Ale není vůbec bezpečná.
Pouze suše konstatujeme, že po dobu její životnosti zde došlo
téměř ke dvěma desítkám dopravních nehod, jak s velkými
materiálními škodami, tak především se spoustou těžkých zranění.
A to v našem okolí je křižovatek spousta s různou intenzitou
dopravního provozu, ale nikde nebylo ještě tolik dopravních
nehod. Po spoustě stížností a několika jednáních, jak se zástupci
správce této komunikace SÚS Jčk a obce Adamov, tak občanů a
zastupitelů Rudolfova i Adamova, zástupců MM Č. Budějovice
ODSH, jako správního orgánu a Policie ČR. Jihočeský kraj, jež je
vlastníkem této komunikace, to ale nečiní vůbec, že by čekající
mrtvý brouk? Vše skončilo u konstatování a návrhu Police ČR, že
je potřeba udělat Bezpečnostní inspekci silnice II/634 v úseku
Rudolfov – křižovatka se silnicí III/10576. A kdo to zaplatí?
Nakonec si finanční stránku na sebe přebraly obec Adamov a
město Rudolfov, který ale nemá majetkově s touto křižovatkou
vůbec nic společného. Za to opravdu poděkování panu starostovi,
který na toto kývl. Byla oslovena společnost Blahoprojekt s.r.o.
z Českých Budějovic, která tyto bezpečnostní inspekce křižovatek
provádí a za vcelku přijatelnou cenu i provedla. Že provedení
opravdu bezpečné křižovatky, které by přišlo na miliony (zřízení
kruhové křižovatky, výkupy pozemků, snížení nivelety
komunikací, odstranění nebezpečných stromů) neprojde, bylo asi
dopředu jasné, a tak došlo pouze ke zkrášlovacím úpravám, bylo
přidáno svislé dopravní značení a bude za vhodných klimatických
podmínek doplněno vodorovné dopravní značení. Určitě z toho
důvodu, že dopravních značek máme u našich silnic málo a
samozřejmě se jejich pokyny poctivě dodržují. Přestože zde byl
i návrh na snížení rychlosti nebo zákaz odbočování, tak toto
u úředníků z MM Č. Budějovice neprošlo. Bylo zde přidáno DZ
IP22 Nebezpečný horizont, pro jistotu cca 300 – 370 m před
horizontem a IP5 Doporučená rychlost cca 200 m před
křižovatkou. Asi z důvodu, aby účastník silničního provozu, než
tam dorazí, nezapomněl. Aspoň, že to nebylo tak finančně
náročné, řádově pár tisíců korun. SÚS Jihočeského kraje tyto
práce provedla někdy okolo 10. února 2019 ke vší spokojenosti.
A co dodat? Dne 14. 2. 2019 zde došlo opět k dopravní nehodě,
následky jsou vidět vždy na místě několik dní i měsíců, spousta
plastů a střepů, občas nějaký kovový díl a zatím, říkáme zatím, jen
omlácený strom. Budeme opravdu čekat, až zde dojde ke
smrtelnému zranění?
Po několika konzultacích jak tuto situaci řešit, použití tzv.
selského vlastního rozumu, využití internetu a zkušeností v České
republice a Evropské Unii v krizových dopravních situacích, jsme
došli k relativně jednoduchému řešení. Podle statistik o nehodách
ze systému Ministerstva dopravy došlo k nehodám vždy při
odbočování vlevo ze směru od Rudolfova a následnému nedání
přednosti v jízdě protijedoucímu motorovému vozidlu. To je
bohužel způsobeno tím, že řidič odbočujícího vozidla nemá
dostatečný výhled za horizont v této křižovatce. Použitím,
respektive osazení tzv. baliset ve středové ose komunikace,
doplněné vodorovným dopravním značením, by v tomto úseku
komunikace ničemu nevadilo, ale zároveň by zabránilo
předčasnému odbočení vozidel směrem na Adamov, kdy není díky
převýšenému horizontu vidět protijedoucí vozidlo.

Balisety jsou určeny pro
bezpečné směrové vedení
vozidla po komunikaci. Jsou
efektní a levnou možností, která
má na silnicích velký úspěch. Je
to dáno i bezpečností, jelikož po
najetí na něho nedojde
k poškození vozu. Baliset se
jenom uhne. Balisety usměrňují
dopravu
zvýrazněním
horizontálního
dopravního
značení. Balisety jsou vysoce
elastické a flexibilní. Výhodou baliset je, že se po nárazu vrátí do
původního tvaru. Balisety slouží ke zvýraznění šrafování, účinně
zvýrazňují ostrůvky a středové čáry. Sloupky balisety nutí řidiče
zpomalit a v případě nárazu autu ani posádce neublíží.
Baliseta má jedinečné kouzlo, hezky ohraničuje prostor, kam by
neměli lidé zajíždět, lehce se montuje, nejsou třeba stavební
úpravy, a také je docela bezpečná: při přejetí se hezky zmačká a
nerozpáře auto jako klasický sloupek. Návrh na umístění
směrových plastových sloupků – baliset předkládá zpravidla
správce pozemní komunikace z důvodu zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu v problematickém úseku. Jedná se
o dopravní zařízení instalované za účelem navádění účastníků
silničního provozu a upozorňování na mimořádné nebezpečí.
Pružná baliseta je schopná odolávat deformacím při nárazu nebo
přejetí kolem vozidla. Rozmístění baliset pak navrhuje projektant,
který je konzultuje jak se správcem dotčené pozemní komunikace,
tak i s místně příslušným dopravním inženýrem Policie České
republiky. Díky ceně, která se pohybuje cca 2 000 Kč za osazení
1 ks balisety, si myslíme, že se jedná o finančně velice příznivou
kalkulaci a mírné omezení účastníků silničního provozu, než
zbytečné ohrožení zdraví nebo životů našich spoluobčanů.
Myslíme si, že kolikrát stačí trochu obyčejného selského rozumu,
opravdu chtít, nenechat se odradit úřednickým myšlením a aspoň
se pokusit něco udělat pro nás, pro všechny.
Toto stanovisko jsme přeposlali i panu starostovi města
Rudolfova, který je doporučil projektantům na další zvážení.

Nejde přece jenom o životy, o životy i nás???

Za Prosperující Rudolfov Holovský Míra a Jakeš Zdeněk ml.
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Dvacáté slavnosti spojí Rudolfov mostem

Křižovatka Královský Vrch má nové dopravní
značení, ale spokojeni nejsme
Pokud jste teď v nejbližší době projížděli od motorestu
Florida směrem k Rudolfovu nebo naopak, tak jste si mohli
všimnout nového dopravního značení. Nově kolem Floridy
v zatáčce je možné projet rychlostí 50 km/h. Dále jsou kromě
dalších svislých dopravních značek nakresleny zpomalovací
pruhy těsně před nepřehlédnutelným horizontem. Určitě je již
dnes řidič lépe informován o nebezpečí, které ho čeká za
horizontem hlavně při příjezdu směrem do Rudolfova, ale
stále jsou to opatření, dle našeho názoru, nedostatečná.
Především před horizontem, kde už se stalo tolik dopravních
nehod, je pouze doporučená rychlost jízdy 70 km/h. Odvolali
jsme se do řízení o povolení dopravního značení v tomto
úseku, kde jsme chtěli nejvyšší povolenou rychlost nikoli
pouze doporučit, ale opravdu omezit zákazovou značkou.
Podobně se odvolali i obec Adamov a Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, tedy majitel této silnice. Všechna tři
odvolání byla nepochopitelně zamítnuta. Přitom víme, jak
rychle se mnohdy jezdí od Floridy do Rudolfova, jak auta
rychle vlétnou do Rudolfova z kopce dolů, přestože jsou již
dávno za cedulí Rudolfov. Také nechápeme fakt, že pokud
vím, tak u motorestu Florida se dopravní nehody nestávají,
přesto je tam rychlost snížena na 50 km/h a tam, kde je to
OPRAVDU NEBEZPEČNÉ, omezení rychlosti pouze
doporučíme??? Nejsem dopravní inženýr, ale někdy mi nad
rozhodnutím úředníků zůstává rozum stát.
I návrh zastupitele Míry Holovského v podobě umístění
bílozelených sloupků (balisetů), aby nikdo nemohl odbočovat
do Adamova ještě dříve, než opravdu vidí na protijedoucí
vozidla, zatím vyznívá do ztracena.
O nebezpečnosti tohoto horizontu svědčí i další případy,
o kterých vím, kdy řidič jedoucí po hlavní do Rudolfova, se
najednou o centimetry tak tak vyhne chybně odbočujícím
vozidlům. Apeluji na všechny řidiče, aby zde opravdu snížili
rychlost. Osobně tam jezdím okolo 50 km/h a nikdy jsem
neměl problém. Všichni se přece chceme bezpečně vrátit
domů.
Vít Kavalír, starosta města

Letošní dvacátý ročník Hornických slavností připomene jednu
z nejtragičtějších událostí v dějinách města starou 400 let
(15. června 1619 / 7. – 9. června 2019). Pro nás organizátory to byla
od začátku příležitost, na druhou stranu tvrdý oříšek, jak k podobné
příležitosti přistoupit a zda vůbec. Jedná se totiž o dramatické
události zániku původního svobodného horního města Rudolfova a
to se popravdě řečeno neslaví. Vzhledem k tomu, že se však jedná
o jeden z nejvýznamnějších mezníků v historii Rudolfova, který
v sobě navíc skrývá důležitou symboliku pro současnost,
připomenout se prostě musí. Faktem je, že jsme si půdu připravovali
již v předchozích ročnících, kdy se v tématu slavností objevila
legenda o 12 apoštolech, vrcholící v živém orloji a mostu. Vyjádřeno
zkratkou, poselstvím letošních historických slavností bude
pochopení historické tragédie, smíření a naděje do budoucnosti.
Tedy témata, která rezonují v každé době včetně té, kterou právě
žijeme. Ač nedisponujeme takovými prostředky, jakými bychom si
představovali – slavnosti od začátku organizujeme nízkonákladově a
stojí nás to mnoho sil a času – věříme, že to bude připomenutí
důstojné a že historicky obstojíme.
Chceme Rudolfov spojit uvnitř i navenek nejen symbolicky, ale
i skutečně. Program bude třídenní od pátku do neděle a chceme, aby
se na něm podílely všechny důležité místní subjekty, které mají
zájem. Zahájí jej divadelní představení v pátek a ukončí slavnostní
mše svatá s přímluvami za město v neděli. Do Rudolfova a do
průvodu zveme starosty a představitele všech sousedních obcí,
krajského města i obcí, které s Rudolfovem historicky sdílely jeho
hornickou minulost v dobrém i zlém. Potěšitelné také je, že se k nám
chystají představitelé partnerských hornických spolků a měst, které
nás od počátku slavností podporovaly.
Hlavní atrakcí bude jako vždy sobotní historický průvod krátce před
polednem, v jehož rámci odměří čas opět živý orloj v oknech muzea
a v údolí povstane symbolický most mezi znesvářenými břehy.
Návštěvníci i místní se mohou těšit na klasický program koncertů,
divadélek, šermířských klání, tance i her na Farské louce rámovaný
tržištěm, oblíbený koncert Třeboňských pištců v kostele, možnost
návštěvy Eliášovy štoly i tematicky zaměřený program v Hornickém
muzeu. A na závěr prosím všechny, nezapomeňte, že tentokrát udělá
skutečnou tečku za slavnostmi a jejich historickým tématem po
potravě těla až nedělní potrava duše v kostele sv. Víta. Ten bude
tentokrát skutečným místem ke spočinutí, rozjímání a pochopení.
Informace o letošních slavnostech můžete také čerpat ze stránek na
facebooku "spolecnostpratelrudolfova" a o historii myšlenky mostu,
orloje, protagonistech a autorovi se budou postupně objevovat na
Křižovatka Rozcestí je stále ještě
stránkách Most rudolfovský tamtéž.
ve zkušebním provozu
Vratislav Klabouch
Křižovatka Rozcestí je v plném provozu od konce listopadu

loňského roku. Při příjezdu Třeboňskou ulicí od Rudolfova
k této křižovatce si stále můžeme všimnout informativní
dopravní značky „Projíždíte stavbou“, která by řidiče měla
upozornit
na
možné
komplikace
při
jízdě
v souvislosti s výstavbou křižovatky. Ve skutečnosti se v místě
rekonstrukce křižovatky neděje nic, co by naznačovalo
pokračující stavební práce.
Mnozí obyvatelé se mne na to ptají, a tak se pokusím vše
vysvětlit.
8. ledna letošního roku se na místě samém konala závěrečná
kontrolní prohlídka stavby za účasti Odboru dopravy Magistrátu
města České Budějovice. Po prohlídce stavby bylo
konstatováno, že stavba křižovatky je připravena na běžný
provoz a zároveň byl stanoven půlroční zkušební provoz, který
říká, že je křižovatka hotová, ale není zkolaudovaná. V rámci
zkušebního provozu bude nastříkán jiný bezpečnější druh
vodorovného dopravní značení, který se dá aplikovat na vozovky
pouze v teplejší polovině roku, a také bude opravena propadlá
dešťová vpusť v místě zastávkového zálivu.
Pouze fakt, že křižovatka není zkolaudovaná, brání v tom, aby
byly odstraněny informativní cedule, že řidiči stále projíždějí
stavbou. Na kolaudaci se můžeme těšit v letních měsících.
Vít Kavalír, starosta města

Nové kostýmy Společnosti přátel Rudolfova

Pět nových hornických kostýmů obohatilo od března inventář
Společnosti přátel Rudolfova. Spolek je nechal ušít z vlastních
prostředků pro pořadatele každoročních Hornických slavností,
prosincového průvodu Barbořino světlo či účastníky setkání
hornických měst v Čechách i na Slovensku. Kostýmy ve stylu
renesance se liší pouze v barevných detailech. Hlavní předlohou
bylo výtvarné pojetí hornických štítonošů rudolfovského znaku
v knize Polyxena autora Jiřího Blažka z roku 1959. Každý
z kompletů je složen z pěti součástí: kápě, haleny, dvoudílných
renesančních kalhot a tzv. fleku. Kápě zdobí v přední části
barevný městský znak Rudolfova. Zakázku provedla zkušená
kloboučnice a švadlena paní Vlasta Křenková. Svou premiéru si
kostýmy odbudou na letošních slavnostech 7. – 9. června.
Vedle zcela původních jednoduchých kostýmů, které před dvaceti
lety vlastnoručně ušili členové spolku sami, se jedná o v pořadí již
třetí soubor kostýmů v majetku Společnosti přátel Rudolfova. Tím
druhým z roku 2002 je soubor deseti dětských kostýmků z dílny
Petry Tůmové, používaných při našich akcích malými havíři.
Celkový výčet uzavírá pak ještě devět výpravných kostýmů
v majetku města v inventáři Hornického muzea, pořízených
v letech 2002 – 2004 v dílně českokrumlovské krejčové Kateřiny
Slavíkové.
Vratislav Klabouch
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Potřebuje město Rudolfov koncepci svého rozvoje?
(část 2.)

potenciál poměrně velkého růstu. Územní plán vymezuje několik
velkých ploch pro novou výstavbu, a tak by v blízké budoucnosti
mohl počet obyvatel města překročit 5000. Jedná se zejména
o těchto větších 10 rozvojových lokalit: U školy, U kříže,
Adamovská, Veska, Šibeník, Koniperk, Na cihelně, Na vyhlídce,
U Hlinska a Pod Dubičným.
A podobně rychle porostou i sousední obce. A takové osídlení již
potřebuje novou občanskou vybavenost, nové silnice i nové
inženýrské sítě, nové parky a hřiště. Potřebuje také nové plánování,
pevnou etapizaci a hlavně koncepci, aby vše bylo pokud možno
harmonické a vyvážené. Jinak město poroste živelně, chaoticky, na
úkor kvality života svých obyvatel.
Můžeme navštívit města, kde najdeme přívětivé, atraktivní a
vybavené městské prostory, náměstí, nábřeží a parky, ale také
taková, kde úkoly samosprávy týkající se péče o veřejné městské
prostředí nejsou dostatečně plněny, veřejná prostranství jsou
zanedbaná, neúhledná a poněkud nedotvořená. Náměstí jako
centrální prostory byla vždy neoddělitelnou částí života měst.
Upravená a bezpečná veřejná prostranství musí sloužit lidem
zejména pro každodenní setkávání, oddych a kulturní vyžití.
K jakým městům bychom asi přirovnali Rudolfov?
Podle mne má Rudolfov nadprůměrné historické a geografické
předpoklady ke svému růstu, tento potenciál však není dostatečně
využit, nebo naopak je některými problémovými opatřeními
i zablokován, takže město trpí a s ním i jeho obyvatelé. Již naši
předkové věděli, když zakládali středověká města a vdechovali jim
život, kde mají umístit střed města, kde volnou plochu pro náměstí,
kam lokalizovat rybník a kam významné budovy tak, aby město
vzkvétalo a dále rostlo. Aby si z přirozených energií vodních toků,
porostů a terénu mohlo brát sílu ke svému dalšímu růstu.
V tomto roce město oslaví 400 let od svého „znovuzaložení“ po
rozsáhlém, ničivém požáru. Pojďme se u této příležitosti společně
zamyslet, jak nyní odstartovat další vývoj města, jakou mu dát
udržitelnou vizi a strategii a jak zachránit hodnoty, které nám tu
zanechali naši předkové. Jakou budoucnost připravit našim
potomkům…
Ing. arch. Stanislav Kovář, zastupitel,
nově jmenovaný předsedou komise pro rozvoj města

V současné době přicházejí další nové výzvy pro řešení
komunálních problémů. Je třeba zapojovat stále více lidí do jejich
zvládnutí, nejen politiků, ale i odborníků, a nakonec i aktivních
občanů. Vědět, co chceme, jaké chceme město mít, je nutnou
podmínkou pro úspěšné zvládnutí těchto dlouhodobých úkolů, pro
naladění většiny obyvatel na společnou notu. Pojďme si proto
sednout ke společnému stolu a pokusit se sladit své představy
o budoucnosti našeho města. Upozadit soukromé zájmy a vyladit ty
zájmy veřejné. Jsou to zájmy nejen ekologické, technické a
ekonomické, ale i kulturní a sociální. Střetům a kolizím je třeba
předcházet, nebo se na ně alespoň připravovat – ne je řešit, až když
jsou tady.
Již nyní se proto musíme začít připravovat na tyto výzvy, na
koncepční změny. Měli bychom pochopit a začít brát vážně hesla
jako „město bez aut“, „zdravé město“, „bezpečné město“, „kulturní
město“ nebo „zelené město“. Jakou budoucnost si my nyní
připravíme, takovou ji my a naše děti také budeme mít. Krásné
obrazy, které běžně vidíme na obrazovkách, chceme mít také
v realitě kolem sebe. Pokud bude zeleň u každého domu a na
každém pozemku, bude i město zelené a vzduch dýchatelný.
Prvním krokem musí být tvorba vize, tedy představit si, jaké město
společně chceme. Chceme jistě pohodové město, kde se budeme
cítit zdravě a bezpečně. Kde nebudeme na každém rohu potkávat
herny, na každé lavičce bezdomovce, protože si budeme
uvědomovat, že pomoci vyloučeným lidem navrátit se do
společnosti se vyplatí nám všem. Chceme město a okolní krajinu
živé a zelené, čistý vzduch, vodu a půdu, tak, aby zachovávaly naše
zdraví a byly zachovány i našim potomkům. Pak budeme jistě lépe
chráněni i před nepřízní přírodních a kriminálních živlů. Chceme
rozvíjet město krásné a přitažlivé. Respektujme a obohacujme, co
zde zanechaly minulé generace, a pak i my můžeme být hrdí na to,
co naše město může nabídnout všem. Zároveň můžeme hledat
i cesty, jak podporovat lokální ekonomiku a společensky
zodpovědné firmy, které se neženou jen za hromaděním finančního
zisku.
Návrat člověka do bezprostředního kontaktu se zemí a přírodou není
tak úplně nová myšlenka, jak by se mohlo zdát. Již v minulém
století si lidé začali uvědomovat, že bez přírody nelze žít, a proto
byla v celé Evropě zakládána tzv. „zahradní města“ – samostatně
stojící rodinné domy ve velkých zahradách. Ve 30. letech 20. století
se vžil tento obecný pojem pro celé nově se rodící městské čtvrti.
Masivním proudem se pak stalo také zahrádkaření, chataření a
chalupaření.
Představitelem těchto nových idejí bydlení v přírodě byl zejména
náš funkcionalistický architekt Ladislav Žák (1900 – 1973). Ten se
svým přítelem architektem Karlem Honzíkem rozvíjel myšlenky
nového, tzv. „lidového životního slohu“. Propracoval koncepty
začlenění zeleně do lidských sídel, propojení krajinné
architektury s urbanismem a obnovy krajin narušených průmyslovou
činností. Výsledkem jeho bádání se stal spis „Obytná krajina“ (nakl.
Svoboda, Praha 1947). Stále aktuální jsou i jeho články, například
„Obytná příroda nové vesnice“ (Výtvarné umění 11, 1961), nebo
„Lidová architektura krajinářská“ (Výtvarné umění 12, 1962).
Minulé století tedy bylo i obdobím hledání nových způsobů
urbanizace – utváření měst, přerůstajících někdy až
k trendům „dezurbanizace“, směřujícím k rozvolnění či likvidaci
měst a k návratu člověka do přírody. S principem organické
decentralizace měst přišel například ve 20. letech finský architekt
E. Saarinen. Známý je také třeba návrh lineárního města od Soria y
Mata, zahradního města od Ebenezera Howarda nebo tzv.
pásmového města N. A. Miljutina. V Anglii byla od roku 1946
stavěna tzv. „nová zahradní města“ okolo Londýna. Bruno Taut
propagoval rozptyl zástavby do krajiny, a také Frank Lloyd Wright
již v roce 1935 zformuloval teorii tzv. pásmového antiměsta, „ve
kterém připadá na každého obyvatele akr půdy a základním
zaměstnáním je zemědělství“.
Hledání nových způsobů stavby měst dále pokračuje a současně
roste také trend tzv. „druhého bydlení“ mimo město – trend návratu
na venkov. Jakou roli v naší urbánní struktuře, v celé budějovické
městské aglomeraci, sehraje Rudolfov? Myslím si, že naše město má

Poznámka: Pokud by občané města měli jakékoliv podněty či
připomínky, které by komise mohla projednat, vyjádřit se k nim a
případně doporučit radě města další řešení, prosíme o jejich zaslání
či předání na podatelně města Rudolfov. Vaše dopisy se mohou
týkat jak nové výstavby či dopravy ve městě, tak jeho infrastruktury
nebo ochrany životního prostředí.

Chraňme krajinu našeho domova

Nevím, kde začít, abych byla správně pochopena. Jde o krajinu
většině z nás blízkou a vzácnou. Jde o údolí mezi Rudolfovem a
Mrhalem. Ne každý z nás, stejně jako kdysi já, věděl
o plánech s tímto místem naší krajiny. Mnozí z nás si ani nyní
neuvědomují její neustálé ohrožování postupnou („salámovou“)
zástavbou a tím i její postupnou devastaci. Rozsah dopadu na
přírodu bychom mnozí z nás pochopili až při kácení,
zabetonovávání a zvýšení dopravní zátěže. A to vše, přestože jde
o zákonem chráněné území.
Bohužel stavební záměry v naší vlasti a nyní plány v údolí opět
nabývají na obrátkách a často jsou proti principům zdravého
myšlení, morálce a dobrým mravům. Mnohé je otázka vztahu ke své
vlasti, vztahu k místu, kde je nám dáno žít a ke vztahu k přírodě jako
takové, která se nachází kolem nás bez ohledu na katastrální území.
Mnohé je také otázkou optiky, jakou svět kolem sebe vnímáme.
Proto je důležité, abychom se my jako občanská společnost
nenechali vylučovat z dění kolem nás, bránili a chránili to, co se
samo neubrání, tedy přírodní hodnoty, které zde zatím ještě máme.
Také abychom nedopustili drancování přírody a nenechali úřadující
moc rozhodovat o nás – bez nás a požadovali ochranu veřejného
zájmu před zájmem jednotlivců.
Za současnou podobu údolí vděčíme matce přírodě i citlivému
působení člověka. Právě v přírodě – krajině našeho domova, kde je
nám dáno žít, mnozí z nás načerpáváme v dnešní hektické době síly,
harmonii, energii, zklidnění a setkání se sebou samým i ostatními.
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Kurz první pomoci na Rudolfově

Určitě není náhoda, že dvacetiletá tradice pořádání „Pohádkového
lesa“, má stále mnoho příznivců a obdivovatelů.
Mějme proto úctu k přírodě, úctu jeden k druhému a nedopusťme
zničit údolí nevratně betonem, kácením stromů a zprůjezdněním
údolí, dokud je ještě něco času...
Nedopusťme zpeněžování naší krajiny a zachovejme údolí
i nadcházejícím generacím.
Na závěr mi nedá nezmínit úryvek z knihy Citadela:
„... aby se nám mohlo zdát ve snu o stromě obsypaném květy, musí
někde stát strom. A aby mohl být člověk šťastný, musí se nejprve
stát člověkem...“.
Věra Valevská

Poskytnout první pomoc při náhlém ohrožení lidského života je
v rámci svých schopností, dovedností a sil povinen poskytnout
každý občan za předpokladu, že to neohrozí jeho zdraví nebo
život. Při neposkytnutí první pomoci se můžeme dostat do
křížku s trestním zákonem.
Ale víme, jak poskytnout první pomoc, abychom ji mohli v případě
potřeby použít v praxi? Školení první pomoci je velmi cenná životní
zkušenost. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat.
Děkuji panu doktorovi Jaroslavu Valevskému za únorovou
přednášku „Kardiopulmonální resuscitace (KPR) pro laické
záchrance“ v překladu, co dělat při selhání základních životních
funkcí: srdeční činnosti (kardio), zástavě dýchání (pulmonální), co
je a jak použít AED (automatický externí defibrilátor). Cílem
přednášky bylo naučit se zachránit život, když bude potřeba.
Svým osobním příběhem přispěl pan Michal Petraska, který ve
svých 14 letech díky správnému poskytnutí první pomoci zachránil
život svému tehdy čtyřicetiletému tatínkovi, kterého po běhání
postihla náhlá srdeční příhoda. Tento neuvěřitelný příběh měl
šťastný konec. Po dlouhé asi půlhodinové resuscitaci tatínek přežil a
to bez poškození mozku a vážných trvalých následků.
Pokud si nejste jisti, zda víte, jakým způsobem se resuscitace
provádí, jak poznáte, že máte začít resuscitovat, co to je AED, proč a
jak se používá, chcete si prakticky vyzkoušet KPR s AED na
figuríně nebo máte-li jiné otázky spojené s první pomocí, přijďte ve
čtvrtek 28. března od 18 hodin do Hornického muzea, určitě na
všechny otázky dostanete odpověď.
Jana Pinlová

foto František Nárovec

TRO C HA HISTO RIE
Útlum důlní činnosti – předzvěst špatných časů a Třicetileté války

V Českých Budějovicích se mince razily zřejmě už ve 13. století, pramenně je doložená ražba drobných mincí kolem roku 1470. Stříbro
vytěžené v Rudolfově a okolí bylo dodáváno do Kutné Hory nebo do Prahy. První zmínka je o tom z roku 1547. Doprava však byla drahá a
nebezpečná. Z tohoto důvodu se snažili Budějovičtí o zřízení mincovny přímo ve městě. Teprve morová epidemie v Praze, která v roce
1568 ohrozila provoz pražské mincovny, přivedla kompetentní úřady k úvaze o zřízení mincovny v Budějovicích. Svůj souhlas posléze
přidal také císař Maxmilián II. Habsburský. Mincovna byla zřízena v areálu tehdy opuštěné a nevyužívané části dominikánského konventu.
Činnost zahájila počátkem srpna 1569. Byly v ní raženy všechny tehdy běžné stříbrné mince. Jednalo se o zlatníky (60 krejcary), půlzlatníky,
10 krejcary, dvoukrejcary, krejcary a bílé peníze. Po návratu k tolarové měně v roce 1573 se v budějovické mincovně razily tolary, vzácné
půl a čtvrttolary, bílé groše a bílé peníze. Za vlády Rudolfa II. zde razil také malé groše a velmi vzácné dvoutolary. Avšak na počátku
17. století před vypuknutím třicetileté války se důlní činnost ve zdejším revíru velmi zhoršila. Do roku 1611 byl hlavním těžařem Petr Vok
z Rožmberka. Jeho hlavní snahou bylo obnovení důlní činnosti ve veseckém pohoří. Bohužel i on brzy zjistil, že náklady na těžbu stříbra
převyšují výnos. Po jeho smrti v roce 1611 byla těžební činnost v rudolfovských dolech téměř ukončena. Navíc předtím v roce 1611 vojsko
pasovských přepadlo České Budějovice. Následkem této neblahé události a posléze po abdikaci Rudolfa II. českobudějovická mincovna
zanikla. Po dobu své existence mincovna zpracovávala pouze stříbro vytěžené v Rudolfově a okolí. Následně se rudolfovské stříbro muselo
převážet ke zmincování do Prahy. Po vypuknutí českého stavovského povstání v roce 1618 do Rudolfova vstoupilo vedení stavovské
vojenské hotovosti. V roce 1619 došlo právě v prostoru mezi Rudolfovem a Českými Budějovicemi k bojům stavovského a císařského
vojska. Později vyrazili proti Rudolfovu sami Budějovičtí a horní město vyplenili. Letos uplyne 400 let od přepadení, vyplenění a kruté
porážky Rudolfova.
Helena Stejskalová
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Během ledna se všechna oddělení vystřídala v solné jeskyni
v Šikulce ve Vrátě, kam pravidelně jezdíme upevňovat zdraví.
Kromě relaxace v jeskyni se děti stihly vydovádět v herně a energii
doplnit nákupem sladkostí.

V únoru si děti užívaly zasloužené jarní prázdniny, v družině jsme
stihli pohádku i karneval. Hudební pohádku „Jak se hraje na kapelu“
dětem zahrál pan Daňhel. Děti se u pohádky nejen bavily, ale také si
vyzkoušely hrát na různé hudební nástroje i se zábavnou formou
poučily o hudební nauce. Všechna oddělení se únorovou středu
převlékla do krásných kostýmů a v tělocvičně si užila tancování,
balónky, bubliny a dovádění při karnevalu s Klaunem Hugo.
Na začátku března jsme se zúčastnili preventivního programu
pojišťovny VZP Vzpoura úrazům. Přijeli za námi Pavel Bambousek
a Michal Vondráček, handicapovaní sportovci, kteří nám
prezentovali svůj příběh a záživně vyprávěli o prevenci úrazů. I ti
nejmenší prvňáčci vydrželi celou dobu zaujatě poslouchat a zvídavě
se ptali, co obnáší život na vozíčku.
V pondělí 11. 3. nás navštívila ZOO Dvorce u Borovan
s programem Máme rádi zvířata. Tentokrát přijela s damanem
skalním a mangustou žíhanou. Daman skalní se v ČR chová pouze
ve třech ZOO, žije v Africe a je to jediný žijící příbuzný slona
afrického. Jeho povolání je leháro, protože nemá termoregulaci,
neumí vyrobit energii, proto přes den pouze leží na skále a
odpočívá.
Malá africká šelma mangusta žíhaná je velmi nebezpečné zvíře žijící
ve skupině, je schopna sežrat celou kobru. Vzhledově je to
sestřenice známější surikaty.
Také začínáme vyrábět výrobky na tradiční velikonoční výstavu, na
kterou Vás srdečně zveme. 15. a 16. dubna si na chodbě školy na
1. stupni budete moci nejen prohlédnout, ale i nakoupit jarní a
velikonoční výrobky.
Mgr. Petra Kuboušková

Koncem ledna si druhé třídy a 1. B zpříjemnila den ochutnávkou
ovoce a zeleniny. Prvňáčci nejprve pomáhali ovoce i zeleninu
oloupat, oškrábat, naservírovat. Po poznávání známých i neznámých
druhů, povídání si o nich, jsme přešli k ochutnávce poslepu. Pro
některé to bylo velice těžké a napínavé, co jim právě kamarád
vybere. Děti ochutnávaly například sušené ovoce, rukolu, pomelo,
banány, brusinky, ale i méně známé druhy – liči, mochyni, zázvor,
dýni, avokádo, marakuju, granátové jablko. Druháčci si zvládli
udělat chutný špíz, či smoothie. Děkujeme rodičům za různorodé
druhy ovoce a zeleniny.
Na poslední dva lednové úterky pozvala paní knihovnice Malšovská
do muzea prvňáčky. Dětem zábavnou formou představila knihu
Knihožrouti, kterou stihla celou přečíst. Doplnila tak pravidelné
čtení po obědě ve školní družině, na které jsou děti zvyklé. Také děti
namotivovala k návštěvě knihovny a k domácímu čtení s rodiči. Děti
ji za odměnu zazpívaly písničky. Po prvním čtení děti dostaly od
paní knihovnice za úkol knihožrouty vyrobit. Úkolu se
zhostily s velikým úsilím a nadšením. Děti z 1. B vyrobily kromě
knihožrouta i Knihu o knihožroutech, kde každý namaloval, jak si
ho představuje a některé děti vymyslely dokonce vlastní příběh
o knihožroutech.

. . . A C O NAŠ I N E JM E N Š Í ?
NÁVŠTĚVA ZE ZOO OHRADA HLUBOKÁ
Koncem ledna k nám již po několikáté zavítali ošetřovatelé ze ZOO Hluboká s ukázkou živých zvířat. Tentokrát nám přivezli ukázat
ochočeného králíčka, pakobylku a velkým překvapením pro nás byl exotický had a to krajta královská. Ten byl pro děti největším zážitkem,
ze kterého měly zpočátku obavy, nakonec došlo i na pohlazení. Výtěžek za vstupné putoval na adopci Ponyho Shetlandského, kterého naše
mateřská škola sponzoruje již několikátý rok.
NÁVŠTĚVA HORNICKÉHO MUZEA – POHÁDKA ,,VODNICKÁ ŠKOLA“
Únor byl zahájen pohádkou v Hornickém muzeu s názvem ,,Vodnická škola“. Tato
pohádka byla velmi vtipně pojata. Dětem bylo představeno, jak probíhá vodnické
vyučování pod hladinou rybníka, kde dva nezbední vodníci popletli, co mohli. Tato
veselá pohádka se všem dětem líbila a veškeré lumpárny vodníků sklidily velký úspěch.
Po pohádce jsme měli možnost se podívat na výstavu obrázků věnovanou pro UNICEF
na pomoc dětem v nejchudších zemích, která se zabývá ochranou a zlepšování
podmínek dětí a podporuje jejich všestranný rozvoj. Obrázky kreslily děti z naší
Základní školy Rudolfov.
KARNEVAL V MŠ
V úterý 19. 2. 2019 se ze školky ozývalo karnevalové veselí. Děti se náležitě na
karneval připravovaly již v průběhu uplynulých dní. Vyráběly masky zvířátek, klauny,
korunky pro princezny, škrabošky a další. Každý využil své kreativity a fantazie.
Karneval byl zahájen netradičně pojatou pohádkou ,,O Sněhurce a sedmi trpaslících“,
kde měly vybrané děti z publika možnost si společně zahrát s herci v této pohádce.
pak už vypukl již dlouho očekávaný karnevalový rej. Děti pak prožívaly radostné
Návštěva ze ZOO Achvíle
při hrách, soutěžích i disko tancích. Opět se sešla velká spousta nádherných
masek – krásné princezny, nebezpeční piráti, kouzelní čarodějové a další. Poté byl pro děti přichystán raut plný sladkých dobrot i slaných
pochutin a nechyběly ani ,,rychlé špunty“. Děkujeme rodičům za kostýmy, se kterými si dali práci, za připravené pohoštění, na kterém se
podíleli a za jejich spolupráci s námi. Celá akce byla velmi vydařená a děti si karnevalové dopoledne velmi užily.
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NÁVŠTĚVA EKOSPOLKU ,,KAMÍNEK“
Koncem února nás přijeli navštívit z ekospolku Kamínek s výukovým
programem s názvem ,,Kdo tudy šel“. Program byl zaměřen na stopy a hlasy našich
volně žijících zvířat. Děti si tak na chvíli zahrály na detektivy a snažily se odhalit
komu dané stopy a hlasy patří. Dále se je učily rozpoznávat, číst v nich a zahrát si na
ně. Nakonec si každé dítě odlilo krásnou sádrovou stopu, kterou si mohlo vybrat
z různých druhů formiček, poté si je nabarvit a pak si je nechat na památku jako
vzpomínku. Pro děti byl program velmi zajímavý, naučný a zábavný.
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD PO RUDOLFOVĚ
Celý týden v naší školce se nesl v duchu masopustu. Děti se seznámily s jeho tradicí,
vyráběly masopustní koláče, jitrnice, učily se veselé říkanky, písničky a hrály
tématické hry. Průvod
Karneval v MŠ masek byl zahájen před
naší mateřskou školou, kde jsme se všichni sešli. Odtud jsme se vydali na tradiční
obchůzku městem. Pro symbolické odemknutí jsme si došli k panu starostovi na
městský úřad, kde na nás čekalo velké pohoštění v podobě koláčků, sladkých
dobrot a bonbonů. Při obchůzce děti zpívaly masopustní písně. Na závěr si děti
pochutnaly na masopustních koblihách, které pro nás připravily naše šikovné paní
kuchařky, a my jim tímto děkujeme, moc jsme si na nich pochutnali. Děti si
strávené dopoledne moc užily.
HUDEBNÍ PROGRAM – ,,JAK SE RODÍ KYTARA“
Děti se hravou formou seznámily s výrobou kytary a ostatních dřevěných nástrojů.
Masopust
V průběhu programu se děti rozcvičily na známou píseň: ,,Hlava, ramena, kolena,
palce“. Společně si zazpívaly známé i méně známé písničky z pohádek a dětských zpěvníků. Na konci byly děti odměněny za svou šikovnost
sladkou odměnou.
VÍTÁNÍ JARA – VYCHÁZKA DO PŘÍRODY
V průběhu měsíce března proběhne jednotlivě na všech třídách přivítání jara formou jarní vycházky, při které se děti seznámí s probíhajícími
změnami v přírodě, s prvními jarními květinami a s ptáčky, kteří se vracejí z teplých krajin.
Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová

Kulturně školská komise

V Hornickém muzeu jsme
2. února uspořádaly společně se
skupinou Rybníkáři již po
několikáté maškarní karneval pro
děti. Víme, že prostory muzea
nejsou úplně pro tyto akce
vhodné, ale jsme rády alespoň za
ně. Děkujeme, že si na karneval
našlo cestu mnoho z Vás,
odměnou nám byla radost a smích
dětí z tancování, soutěžení a
užívání si karnevalu.
Chtěly bychom Vás pozvat na
další akci – Listování, scénické
čtení. V úterý 2. dubna od
17 hodin bude v Hornickém
muzeu
nevšední
formou
představena kniha Co by můj syn měl vědět o světě od Fredarika
Backmana. Autor vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů
jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a
nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a
to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé v Listování
účinkuje jen jeden herec – Lukáš Hejlík, herec, kterého můžete znát
např. z Ordinace v růžové zahradě.
Mgr. Petra Kuboušková

Můj názor na úpravy vodních ploch ve městě

V poslední době se v Rudolfově několikrát diskutovalo o možných úpravách a vůbec o budoucnosti rybníků a nádrží ve vlastnictví města.
Máme tady (kromě soukromých rybníků) v podstatě čtyři obecní vodní plochy: Královský rybník, rybník Kačer, vyschlou nádrž na Vesce a
zavezený rybníček u Adamova. Názory na ně mohou být asi velmi různé – od požadavků na jejich komplexní zrušení, až po jejich obnovu a
celkovou rekultivaci. A můj názor? Myslím, že by se mělo k tomuto velmi citlivému problému přistupovat uvážlivě a komplexně. Je to
historický majetek města a bez odborné studie, která by prokázala výhody a nevýhody jakýchkoliv zásahů do těchto prvků, a navrhla to
nejvýhodnější řešení, je těžké něco radit. Jaké funkce vlastně vodní prvky ve městě hrají? Jsou to funkce krajinné, klimatické, hygienické,
vodohospodářské, protipovodňové, ekologicko-stabilizační, estetické, hospodářské, relaxační, rekreační, symbolické a mnoho dalších.
Výškou a stabilitou hrází jsou přímo ovlivněny možné aktivity na dalším toku, pobřežními porosty zase i související funkce vodních ploch a
prostředí kolem nich. Byl bych proto velmi rád, kdyby se v rozpočtu města podařilo najít finanční prostředky na zpracování komplexní
studie vodních a odtokových poměrů na všech třech tocích ve městě, protože bez takového dokumentu se to správné rozhodnutí či opatření
volí opravdu velmi obtížně. A hrozí i další rizika, například znečištění vody v tocích, pády stromů nebo neřízené záplavy. Stačí se jen podívat
do platného územního plánu, kapitoly e4, kde jsou navržena konkrétní opatření pro problémová místa ve městě. Nemá tedy smysl čekat, až
se něco přihodí, mělo by se těmto rizikům předcházet již nyní.
Stanislav Kovář, zastupitel
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

V úterý 2. dubna ve 14 hodin začne slavnostní vernisáží výstava
ZIMA V MUZEU
První měsíce roku byly v muzeu plné kulturních a vzdělávacích výrobků ze sociálně terapeutických dílen Domova Libníč. Přijďte,
srdečně zváni. Výstava je prodejní a po krátkém kulturním
pořadů. Nezapomněli jsme na děti, na historii, nechyběla hudba, jste
programu
si můžete výrobky hned zakoupit.
autorské čtení, výstavy a svůj svátek zde oslavily i naše ženy.
Rád bych zmínil letošní cyklus ŽIVÁ PAMĚŤ. Tématem
přednášky, a následná beseda s PhDr. Jiřím Cukrem, bylo povídání
o jeho knize BÍLÁ VRÁNA V ČERNÉM ŠATĚ. Autor v ní
poutavě zachytil život jihočeského kněze a politika Františka Jana
Kroihera. Dnes téměř zapomenutý člověk patřil v meziválečné
době k nejvlivnějším Jihočechům a byl nejbližším přítelem
Vojtěcha Krže, spojeného s Rudolfovem.
Bruno Grötschel v besedě s názvem POD HÁKOVÝM KŘÍŽEM
se s námi podělil o své zážitky z války, kterou prožil jako dítě
v Berlíně.
Cyklus nastartovali ČERNÍ BARONI OD ČERNÉ VĚŽE autora
Radka Gálise s přispěním pamětníků, sloužících v řadách
nechvalně známých PTP – pomocných technických praporů.
Téma besed nebylo vždy optimistické, pokud si uvědomíme dobu,
ve které se příběhy pamětníků odehrály. Cyklus ŽIVÁ PAMĚŤ si
ale neklade za cíl posluchače rozveselit. Jde zde jen o připomenutí
časů, které zamíchaly kartami mnoha lidských životů. A na to
bychom neměli zapomenout.

MASOPUST

V úterý 5. března se průvod maškar vydal už po dvanácté na
masopustní koledu Rudolfovem. Chtěli bychom všem poděkovat za
milé a veselé přijetí a také za bohaté pohoštění.

foto JiříHoschna

foto Stanislav Kovář
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Čekají nás další dva cestovatelské večery, kde nám hosté představí
také svoje knihy. Oba hosty již známe. Danka Šárková nás tentokrát
provede po Africe a Asii a „Jízdu na kole“ napříč Amerikou po
Route 66 prožijeme s panem Františkem Šestákem.

Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská
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Tradiční Velikonoce počtvrté
S velkou radostí pro Vás připravujeme čtvrtý ročník jarního setkání
na Farské louce s názvem Tradiční Velikonoce. Jako pokaždé se
můžete těšit na občerstvení v jarním a zejména velikonočním duchu,
řemeslný trh s živými ukázkami a tvořivé dílničky. Hlavní program
je tentokrát zaměřen na nejlepší přátele člověka – tedy psy. Dozvíme
se, co je canisterapie, inspirujeme se s ukázkou agilit, ale také
zjistíme, jak psi umí pomáhat a chránit s Policií ČR. Pro nejmenší je
samozřejmě připravena pohádka na začátku i na konci. Těšíme se na
společné setkání, v sobotu 6. dubna na Farské louce.
Spolek Rudolfovský UM
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ZE S PORTU

Rudolfovský fotbálek 2018

Dobrý den všem fotbalovým fanouškům a příznivcům školního
sportu ☺ ! Dne 3. 12. 2018 se u nás v Rudolfově ve sportovní hale
uskutečnil 2. ročník turnaje základních škol v sálové kopané určený
pro žáky 6. – 7. tříd, a o týden později, tedy 10. 12. 2018, pak stejná
sportovní akce uspořádaná pro věkovou kategorii 8. – 9. tříd.
Tentokrát se turnaje zúčastnili mladí fotbalisté ze základních škol
Dobrá Voda, Lišov, Hluboká nad Vltavou, Borovany, Šindlovy
Dvory a samozřejmě i pořadatel této sportovní akce Základní škola
Rudolfov, která v mladší kategorii nominovala dokonce dva týmy.
Samotný turnaj zahájil pan ředitel Mgr. Ivo Schuster úvodním
proslovem, ve kterém přivítal všechny účastníky. K dispozici
fotbalistům byli opět delegovaní rozhodčí (Vlastimil Šnajder a
Milan Talíř), zdravotnice a fotograf Mgr. Jana Vašková a
zapisovatelky Jaroslava Jakešová a Iva Brůhová (žákyně 9. třídy ZŠ
Rudolfov). Pro první tři týmy byly zakoupeny fotbalové poháry a
medaile, včetně cen pro nejlepšího střelce a nejlepšího brankáře. Pro
absolutní vítěze obou turnajů pak vlastnoručně upekla dort žákyně
8. třídy ZŠ Rudolfov Nikola Bromová. S jednotlivými týmy
samozřejmě dorazili i jejich vedoucí učitelé či trenéři. Všem, kteří se
na tomto turnaji podíleli, ještě jednou děkuji a speciální poděkování
opět zasílám všem trenérům těchto mladých fotbalistů do jejich
klubů, kde se jim tito lidé věnují ve svém volném čase, a já osobně
si jejich činnosti velmi vážím.
Zpět k turnaji☺ . Podle mého názoru byly sehrány v obou
kategoriích velmi vyrovnané a pěkné zápasy s maximálním
sportovním nasazením všech hráčů. V mladší kategorii muselo do
konce o vítězi rozhodnout až skóre. Hráči i trenéři byli s turnajem
spokojeni a z jejich reakcí vím, že se již velmi těší na 3. ročník
Rudolfovského fotbálku, který by se měl uskutečnit v prosinci 2019.
Ke stávajícím týmům by se měl připojit ještě Kamenný Újezd, který
už byl účastníkem 1. ročníku, takže turnaj by se tak mohl rozšířit na
sedm až osm týmů, což už je při systému, kdy hraje
„každý s každým“, slušná porce zápasů. A jak to tedy vlastně
v letošním školním roce dopadlo ☺ ? Zde jsou výsledky:
3. 12. 2018 (žáci 6. – 7. tříd)
1. Rudolfov A 14 bodů (skóre 17 : 1)
2. Hluboká nad Vltavou 14 bodů (skóre 12 : 3)
3. Lišov 10 bodů

4. Rudolfov B 7 bodů
5. Borovany 6 bodů
6. Dobrá Voda 2 body (skóre 3 : 14)
7. Šindlovy Dvory 2 body (skóre 1 : 15)
Nejlepší střelec: Candra Štěpán (Lišov) a Nedoma Matyáš
(Rudolfov A) – oba 8 gólů v turnaji.
Nejlepší brankář: Šimek Martin (Rudolfov B).
Rudolfov A: Pouzar Jaroslav (brankář), Hájek Ladislav (brankář),
Buchal Patrik, Brcko Teodor, Nedoma Matyáš, Oťahel Tomáš,
Hruška Petr, Štolba Ondřej, Winzig Petr, Kovařík Patrik.
Rudolfov B: Šimek Martin (brankář), Hajný Ondřej, Osouch Jakub,
Pouzar Matěj, Radouch Jan, Štekl František, Švarc Jan, Jiráň Vlasta,
Čeněk Martin, Zeman Ivo.
Kluci v mladší kategorii tedy obhájili loňský titul – gratulujeme !!!
Musím také pochválit kluky z B týmu, který byl převážně složen
z žáků šesté třídy, přesto statečně bojovali a od bronzové medaile je
dělilo jen jediné místo.
10. 12. 2018 (žáci 8. – 9. tříd)
1. Rudolfov 12 bodů
2. Dobrá Voda 7 bodů
3. Borovany 6 bodů
4. Hluboká nad Vltavou 4 body
5. Lišov 0 bodů
Nejlepší střelec: Račák Matěj (Borovany) – 6 gólů v turnaji.
Nejlepší brankář: Tůma Filip (Dobrá Voda)
Rudolfov: Beránek Matěj (brankář), Kryeziu Erik, Hlubocký
Matyáš, Boček David, Koupal Petr, Tůma Roman, Masopust Jan,
Bláha Jakub, Dlouhý Martin, Štekl Václav.
Kluci ve starší kategorii byli minule druzí, ale tentokrát vybojovali
titul! Opět gratulujeme!!! ☺ Ale bolelo to. Kapitán týmu Erik
Kryeziu byl v posledním vypjatém zápase s Hlubokou nad Vltavou
zraněn a musel být převezen do nemocnice, takže nestihl závěrečné
fotografování.
Co říci na závěr? Nebylo jednoduché získat zlatý double, kluci
poctivě trénují ve svých klubech a v nepovinném předmětu v rámci
školy chodí navíc každý týden hrát sálovou kopanou. Myslím si, že
kluci si to vydřeli a zasloužili, a já jsem na ně jako jejich učitel
i vedoucí družstva hrdý. Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!! ☺
Mgr. Michal Bulíček, učitel TV
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Lyžák 2019

Od soboty 9. 2. do soboty 16. 2. 2019 se uskutečnil v Jablonci
nad Jizerou další zimní sportovní kurz ZŠ a MŠ Rudolfov –
tentokrát „Lyžařský výcvikový kurz“ (LVK). Zúčastnilo se ho
rekordních 35 přihlášených žáků (25 chlapců a 8 dívek ze
7. ročníku, 2 dívky z 9. ročníku).
Začátečníky vyučovaly instruktorky lyžování Mgr. J. Vašková a
Bc. V. Osouchová, pokročilé lyžaře vedli Mgr. Ivo Schuster a
Mgr. Z. Doležalová. Lékařem kurzu byl MUDr. Pavel Střihavka.
Autobus bezpečně řídil Václav Weisfeit.
Ve Skiareálu Kamenec https://www.skikamenec.cz bylo vhledem
k letošním příznivým podmínkám ideální množství přírodního
sněhu. A i když jsme zažili i déšť, tak počasí přes všechnu jeho
proměnlivost bylo dobré. Žáci se tady za pět výcvikových dní
a jeden dobrovolný večerní výcvik naučili lyžovat (to se týkalo
11 úplných začátečníků) nebo se více či méně (vzhledem ke svým
pohybovým schopnostem) zdokonalili. Máme radost, že hlavně
„nováčci“ přiřadili lyžování ke svým oblíbeným sportům a zúročili
tak i naši práci.
Kromě praktického výcviku byly součástí LVK teoretické přednášky
na tradiční témata: „Bezpečnost na horách, pravidla chování na
sjezdovce“, „Lyžařská výstroj a výzbroj“, „Historie lyžování“,
„První pomoc na horách“, „Technika lyžování“ a „Pravidla závodů“.
Na pokojích se žáci učili toleranci ke spolubydlícím, spolupráci a
někteří si poprvé v životě sami ustlali postel. Bodování úklidu se
stalo oblíbenou součástí večera ☺ .
V rámci povinného odpočinkového dne jsme si užili i každoroční
výlet do Harrachova. Absolvovali jsme exkurzi do „Skláren a
pivovaru Novosad“, obdivovali výrobky v „Muzeu skla“ a
příjemnou procházkou došli k dnes už historickým skokanským
můstkům.
Závěrečných závodů ve slalomu na profesionálně postavené a
elektronicky měřené trati se za slunečného počasí zúčastnili úplně
všichni. Na výborně upraveném sněhu každý zvládl projet dvě kola
a zasloužil si pochvalu za svůj výkon. Závod byl bez jediného pádu
☺ ! Tři nejlepší v každé kategorii získali při vyhlášení výsledků
medaili, diplom a gratulaci:

Hotelu Krakonoš majitele Jaroslava Breuera, tímto jim za jejich
služby děkuji.
Ale hlavně děkuji všem svým spolupracovníkům za skvěle
zrealizovaný kurz a už teď se těším na „Lyžák 2020“!
Mgr. Jana Vašková, vedoucí LVK

Začínáme žnout

A uvidíme, jaká bude
sklizeň. Blíží se konec
halové sezóny a tím i některé
konečné výsledky soutěží.
Začínáme bilancovat naši,
téměř roční, volejbalovou
výchovu. Přestože do června
pokračují okresní soutěže,
v krajských soutěžích již
máme jasno. Můžeme říci,
že jsme obstáli. Mladší
dorostenky
(kadetky)
družstvo „B“ Hlincovky,
starší žákyně a také mladší
žákyně obsadily první místa,
staly
se
krajskými
přeborníky. Jejich umístění
znamená postup do turnajů
na úrovni republiky.
soutěži
mladších
Trenéři Míra Pelda a Radim Trmal V
na turnaji Barevného volejbalu
dorostenek s družstvem „A“
již hrajeme 1. ligu ČVS a před posledními koly jsme na 5. příčce
tabulky. Připočteme-li počet startujících družstev v extralize, pak
můžeme říci, že jsou kadetky 17. v republice. Ještě lepšího výsledku
v prvoligových soutěžích dorostenek dosáhly starší dorostenky
(juniorky). Byly první a postoupily do kvalifikace o extraligu, jako
nejvyšší soutěže dorostenek.
Historicky nejlepšího umístění se letos dočkáme také v 1. lize žen
ČVS. Páté místo v soutěži je velmi cenné. Naše odchovankyně jsou
pro 1. ligu zatím mladé. Dá se předpokládat, že při volejbalové píli
dosáhnou dalších výraznějších úspěchů. Dozrává to, co bylo do
hráček vloženo v průběhu jejich volejbalového vývoje. Ve
výsledcích je zúročená práce všech trenérů, kteří hráčky vedli od
jejich počátků.
Základním stavebním kamenem výsledků oddílu volejbalu jako
celku, je trénink s těmi nejmenšími. Především pak trenérského
pilíře, učitele rudolfovské školy, Radima Trmala. S hráčkami
Barevného volejbalu mu pomáhá Míra Pelda, a také starší hráčky
Kačka Osouchová, Adélka Nováková a Anetka Marková. Jejich
kvalitní trenérskou práci dokládají nejen výsledky v Barevném
volejbalu, ale také především probuzený zájem dětí o pohyb,
soutěžení a radost ze sportování. Soutěže v Barevném volejbalu se
v průběhu jednoho turnaje krajských kol účastnilo přes našich
70 hráček. Závěrečný turnaj Barevného volejbalu s postupem do
oblastních a republikových jednorázových turnajů se uskuteční
Při závěrečném hodnocení kurzu v měsíci dubnu.
jsme my, instruktoři, konstatovali
Jan Havelka
maximální spokojenost se
sportovní snahou a výsledky
žáků, potěšila nás absence
nemocí a úrazů, ale nešetřili
jsme ani kritikou na chování
jednotlivců. Došlo i na
vyhodnocení bodování úklidu
pokojů a předání odměn
nejlepším.
Po promítnutí
videozáznamu ze závodů byly
památeční diplomy a malá
sladkost pro všechny tečkou na závěr.
Celkový kladný dojem z kurzu podpořila i trvale vynikající kuchyně
majitele a šéfkuchaře Míry Zemánka a příjemné domácí prostředí Naše nejmenší hráčky ve žlutém volejbale na březnovém turnaji.
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Veterinární ordinace v Rudolfově
ulice Na Výhledu 491 (směr Hlincová Hora)
telefonní číslo 728 876 330
návštěvy po předchozí tel. dohodě
kdykoliv
ordinace možné i u vás doma

V Rudolfově v ulici Pod Zámkem se dne 25. 2. 2019 ztratil černobílý kocour jménem
Mikeš!!!
Kdybyste o něm měli jakékoli informace, volejte prosím tel.: 723 879 742 nebo 734 571 488,
případně napište na email: lkwmak@gmail.com.
Mikeš je 9 let starý kocour. Nemá obojek ani čip, je kastrovaný a váží asi 5 kg. Na
čumáčku má malou jizvičku, má bílé tlapky a čumáček. Na zadní tlapičce nyní vyholená
2 místa od veterináře z předminulého týdne. Je velmi plachý k ostatním lidem. Může být
i zraněný. Zmizel 25. 2. 2019 během dne. Od té doby stále hledám. Nikdy se nezaběhl.
Pokud se ho někdo laskavý ujal, dejte mi alespoň vědět, že je v pořádku.
Odměna za nalezení jistá!!!
Foto a další informace na stránce:
http://www.psidetektiv.cz/zvire/mikes-ceske-budejovice-2019-02-25
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