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■ BŘEZEN – DUBEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Platba kartou na městském úřadu již běží

Od konce února letošního roku je možné platit na městském úřadu
platební kartou. Původně jsem předpokládal, že bude služba
spuštěna už o měsíc dřív, ale propojení platebního terminálu s našim
účetním programem a správou poplatků bylo náročnější, než jsme
čekali nebo spíše než jsme si dokázali představit.
Od konce února do čtvrtka 15. 3. 2018 bylo provedeno 14 transakcí
platební kartou, což je plus mínus jedna transakce denně
v pracovních dnech městského úřadu. Je vidět, že si naši obyvatelé
na tuto dnes již naprosto běžnou službu rychle zvykají a zřejmě ji
budou využívat stále častěji, což je určitě dobře.
Vít Kavalír, starosta města

Rekonstrukce křižovatky Rozcestí započne
pravděpodobně v červnu 2018

Nejen v koridoru stavby dálnice D3 byly v letošním zimním období
káceny stromy a náletové dřeviny. Pozorný obyvatel Rudolfova si
musel všimnout, že kácení probíhalo i v těsné blízkosti stávající
křižovatky Rozcestí.
V minulém čísle jsem podrobně informoval o nové stykové
křižovatce Rozcestí, kterou všichni dobře známe a denně jí
projíždíme. Všichni řidiči musí vnímat, jaké jsou tam nejasnosti a
dopravní závady.
V rámci rekonstrukce dojde na zábor celkem velkého kusu pole.
Bude muset být zbourána i stařičká zděná čekárna a bude nahrazena
novou moderní.
Podle posledních zpráv z krajského úřadu by mohla rekonstrukce
začít již letos v červnu. Finančně se na tom bude podílet Jihočeský
kraj ze svého rozpočtu a zároveň je podaná žádost o dotaci do
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), když ještě není
známo, jak žádost dopadla, přičemž její úspěšnost nebude mít dopad
na samotnou realizaci investice.
Celá akce je odhadována na 20 miliónů Kč. Výběrové řízení na
zhotovitele teprve probíhá, tj. vítěz VŘ a tím i přesná cena díla bude
známa později. Rekonstrukce křižovatky by měla probíhat asi tři
měsíce, kdy jistě bude nutné omezit její provoz. O všech omezeních
budeme včas informovat na webových stránkách města a na
stránkách Rudolfovských listů.
Veškerá omezení při výstavbě budou sice nepříjemná pro všechny,
ale tato nebezpečná křižovatka měla být již dávno po rekonstrukci.
Tak nám nezbývá než vydržet a pak, pevně věřím, všichni oceníme
přehlednost a bezpečnost celé křižovatky.
Vít Kavalír, starosta města

Samostatnou kapitolou je modernizace stávající sportovní haly, kde
je již dnes nová palubovka, nový moderní vstup, nové sociály pro
diváky a sportovce, kteří nebudou využívat nové šatny. Snažíme se
vylepšovat halu dál a co nejvíce. Na kompletní rekonstrukci celé
haly bychom potřebovali odhadem asi 50 miliónů Kč, na což nejsme
schopni nikdy dosáhnout. Proto hledáme způsob jak nezvyšovat
náklady na realizovanou přístavbu a zároveň v rámci stavby
zrekonstruovat i prostory těsně navazující. V rámci stavby se
podařilo najít takové úspory ve stávajícím 21 miliónovém rozpočtu,
aby mohla být realizována i rekonstrukce chodby spojující halu a
nově opravené původní sociální zařízení. Bude provedena i výměna
všech oken a dveří původní fasády nižší (vstupní) části haly,
dětského lékaře a původního bytu správce. Fasáda vstupní části bude
opravena a opatřena novým nátěrem stejně jako klempířské
konstrukce. Hlavní vstup do haly a do nové přístavby budou
propojeny novým chodníkem, rozšířeno bude i veřejné osvětlení.
Vstup do nových šaten bude připraven přímo z fotbalového hřiště,
z tělocvičny i budoucího sportoviště pro venkovní tělocvik základní
školy a budoucího parkoviště. Zkrátka nové šatny a i stávající
modernizovaná hala budou kvalitním zázemím pro širokou veřejnost
odpovídající faktu, že žijeme v 21. století. A již se celkové
dokončení velmi přiblížilo.
Vít Kavalír, starosta města

Nový areál sběrného dvora v Rudolfově – 1. etapa

Přicházíme s postupnou koncepcí nového sběrného dvora
v Rudolfově. Novým sběrným dvorem je myšlena nová provozní
hala technických služeb, nový vjezd do areálu sběrného dvora
(nikoli přes stavební dvůr Stavitelství Matourek), pořízení pojízdné
váhy na nákladní automobily, rozšíření, zastřešení a osvětlení
kontejnerových míst, což by v budoucnu umožnilo celoroční provoz
sběrného dvora a tím i větší komfort pro naše obyvatele.
Je jasné, že nelze vše pořídit najednou. Vše budeme etapizovat a na
jednotlivé etapy zkoušet žádat z vypisovaných dotačních programů.
S výstavbou nové provozní haly technických služeb chceme začít
ještě letos, tedy aspoň s její první etapou, která zahrnuje vybudování
základů, základové desky včetně nové montážní jámy pro
automobily a obvodového zdiva, i kdybychom se měli zadlužit.
Stávající zázemí našich zaměstnanců je již velmi zastaralé a již
hodně nevyhovující, což potvrdilo i posouzení pracovního prostředí
na sběrném dvoře firmou PreventCom s.r.o., která městu poskytuje
poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a tudíž
výstavba nové haly nesnese odkladu.
Již v roce 2016 jsme objednali projekt této provozní haly. Díky
schválení změny č. 3 ÚP Rudolfov a jeho uvedení v platnost jsme již
Modernizace sportovní haly a přístavba šaten
Přístavba šaten, která bude částečně novým zázemím pro mohli požádat o stavební povolení. Předpokládaný termín vydání
SK Rudolfov a částečně pro další sportovní organizace či širokou platného stavebního povolení je jaro 2018.
veřejnost, se blíží ke svému závěru. V šatnách již ladíme nábytek, Vše budeme řešit na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
zařizovací předměty pro sprchy a sociální zařízení. Již dávno jsou Doufám, že odpovědní zastupitelé dají tomuto projektu zelenou. Je
vybrané obklady, dlažby a další podlahové krytiny. Zkrátka šatny to další část dlouhodobě zchátralé části města, která není úplně
jdou do finiše a budou připraveny k předání dle smluvního termínu. vidět, ale je velmi podstatnou součástí každodenního chodu našeho
krásného města.
A jsem přesvědčen, že se budou líbit!
Vít Kavalír, starosta města

Dopravní značení postrádající logiku

Nějaký posun se ale přeci jen povedl. Na ministerstvu zdravotnictví
leželo přes tři roky odvolání obyvatel Hlinské ulice proti rozhodnutí
Krajské hygienické stanice o umístění dopravní stavby Hraniční –
Hlinská v Českých Budějovicích. Přes své kontakty na ministerstvu
zdravotnictví se nám tyto neuvěřitelné průtahy podařilo rozhýbat a již
mám v ruce zamítavé stanovisko ministerstva zdravotnictví proti
odvolání, tedy potvrzení původního rozhodnutí KHS. Druhá věc,
která na tomto řízení vázne, je dědické řízení majitele jednoho
pozemku nutného pro vykoupení stavby obchvatu Hraniční – Hlinská.
Ukázalo se totiž, že majitel tohoto pozemku je přes 20 let mrtvý a
stalo se tak chybou dědického řízení, tudíž mrtvý majitel nemůže dát
souhlas k vykoupení. Tuto záležitost řeším na Stavební úřadu
v Českých Budějovicích a zdá se, že nové dědické řízení již bude také
u konce.
Po překonání těchto překážek je nutné opět vyvinout tlak na vedení
města Českých Budějovic, aby našlo finance na stavbu zmiňovaného
propojení a tím uvolnilo zaslepení krčku. Vzhledem k tomu, že je půl
roku do komunálních voleb, tak se s námi o financování a realizaci do
konce roku nikdo bavit reálně nebude. Po volbách může být
v Českých Budějovicích úplně jiná koalice, takže ta práce přesvědčit
nové vedení může začít nanovo. Zaslepení krčku nikdy nevzdám,
i když se ten boj stává mnohdy beznadějným.
Vít Kavalír, starosta města

Ve ulici Školní, v části u ulice Hornická se znenadání objevily
v obou směrech dopravní značky „Průjezd zakázán“. Kromě nás
několika obyvatel, kteří v této lokalitě bydlíme, se to týká především
těch, kteří nakupují (velmi často s autem) zahrádkářské a
hospodářské potřeby u pana Sittera. Pokračují jednosměrnou ulicí
Poštovní dolů, odbočují doprava a uvidí zmíněnou značku. Ti
ukáznění obracejí a projíždějí ulicí Školní kolem školy a dětského
hřiště. Tím děti naprosto zbytečně ohrožují a zvyšují v jejich
bezprostřední blízkosti koncentraci výfukových plynů. Nechce se mi
věřit, že toto byl záměr odboru dopravy. Jestli mu šlo o bezpečnost
křižovatky Školní – Hornická, tak tu by jistě místo nesmyslného
zákazu vyřešilo zrcadlo.
Oleg Ditrich

Dopravní situace ve Školní ulici a přilehlém okolí

V červnu 2017 vedení města oslovili obyvatelé Školní ulice, té
nejužší části sousedící s Hornickou ulicí, s písemnou žádostí
o umístění pevného sloupu zabraňující vjezdu jakékoli dopravy do
Školní ulice právě z Hornické ulice od muzea.
Umístění pevného sloupu není možné už z důvodu zamezení vjezdu
automobilům integrovaného záchranného systému a také
dramatickému omezení průjezdnosti pro místní. Z tohoto důvodu
jsme osazení tohoto sloupu na jednání rady města jednoznačně
odmítli s tím, že nám projektant dopravních staveb Ing. Lukš navrhl
místo sloupu osadit dopravní značku „Průjezd zakázán“.
Tento návrh nám přišel jako jediný možný, jak zmiňovaným
žadatelům pomoct. Každá dopravní značka, než se dá osadit, musí
projít schvalovacím procesem, kde se k jejímu umístění musí
vyjádřit dopravní policie a odbor dopravy MMČB ji musí povolit.
Tak se stalo i tentokrát, po schvalovacím procesu jsme značky
v letošním roce osadili.
Sice jsme obyvatelům té nejužší části Školní ulice aspoň trochu
pomohli, ale pro ostatní obyvatele této lokality bylo umístění značek
velký problém, což se ukázalo podle počtu stížností. Některé
stížnosti přišly písemně, jiné pouze ústně.
Z tohoto důvodu jsme uspořádali společné projednání se všemi
dotčenými obyvateli. Spolu se mnou se krom obyvatel zúčastnili
jednání i investiční technik města Pavel Bicek a dopravní inženýr
Pavel Lukš.
Já myslím, že toto jednání bylo velice užitečné. Snad se nám
podařilo vysvětlit, proč jsme tam ty značky osadili a přítomní
pochopili, že najít funkční kompromis pro všechny je opravdu těžké.
Nakonec zvítězil názor, že zóna průjezd zakázán bude osazena ve
Školní ulici od Hornické ulice až po ulici Svážnou a dále se
pokusíme prosadit osazení dopravního zrcadla mezi školou a
dětským hřištěm právě na křižovatce ulic Svážná a Školní. Obě tato
rozhodnutí musí projít schvalovacím procesem a já si jen přeji, aby
hlavně pomohla místním a zvýšila bezpečnost silničního provozu.
Vít Kavalír, starosta města

Křižovatka Královský Vrch – místní šetření
o bezpečnosti této křižovatky

Četné dopravní nehody na křižovatce zvané Královský Vrch, která
se nachází již v extravilánu města Rudolfov směrem od Rudolfova
k motorestu Florida, vedla ke svolání místního šetření odborem
dopravy MM České Budějovice na místo samé. Důležitý je fakt, že
se na této křižovatce jedná o odbočení z krajské silnice na místní
komunikaci ve vlastnictví sousední obce Adamova. Ten kdo tu
křižovatku detailně zná, tak ví, že křižovatka se nachází na
nepřehlédnutelném horizontu. Řidiči, kteří vyjíždějí z vedlejší
silnice od Adamova, tak nemají problém. Naopak mají dokonalý
přehled na obě strany a mohou s přehledem dodržet dopravní
předpisy a dát přednost v jízdě. Nepřehlédnutý horizont je pro
řidiče, kteří jedou po hlavní, tedy od Floridy či od Rudolfova. Pokud
řidič jedoucí od Rudolfova hodlá odbočit doleva na vedlejší silnici a
nedojede přímo až na horizont, tak může čelit střetu s protijedoucím
vozidlem.
A jak to tak bývá, pokud se sejdou dva slušní řidiči, kteří dodržují
předpisy, tak se třeba stokrát nic nestane. No a pak se stane čas od
času, že na sebe narazí dva neukáznění řidiči. Ten první nedodržuje
maximální povolenou rychlost v tomto úseku (90 km/h) a jede od
Floridy třeba 110 km/h i víc a ten druhý jede odspoda a chybně
odbočuje ještě před horizontem. Důsledkem toho přijde velmi
nebezpečná srážka, kde jde doslova o život při těchto rychlostech a
nepřehlednosti situace. Naštěstí dopravní nehody, které se tam staly,
nikdy smrtí neskončily – ZATÍM!
Co s tím nadále? Policie na místním šetření navrhla bezpečnostní
inspekci celého úseku. Správa a údržba silnic Jč. kraje dala od
financování navržené bezpečnostní inspekce ruce pryč, což je
zvláštní, když se dopravní nehody dějí na její komunikaci. Sousední
obec Adamov prostřednictvím pana starosta Schickera finanční
spoluúčast přislíbila.
Oslovil jsem společnost Blahoprojekt s.r.o. z Českých Budějovic,
o které vím, že tyto bezpečnostní inspekce křižovatek umí provést a
zároveň s nimi již dlouhodobě spolupracujeme, například na
křižovatce Rozcestí nebo na projektu zaslepení krčku v Hlinsku.
Jejich cenová nabídka na bezpečnostní inspekci přišla na částku
25 tisíc Kč plus DPH. Je ovšem otázka, proč by mělo město
Rudolfov financovat, byť s finanční spoluúčastí obce Adamov tuto
inspekci, když se jedná o křižovatku silnice krajské a místní
komunikace Adamova. Mě tu zkrátka chybí větší angažovanost
Jihočeského kraje, jak nositele problému, tak i finanční. Pokusím se
sejít s krajským radním odpovědným za dopravu a snad se situace
ohledně nečinnosti krajského úřadu a SÚS JčK vylepší. Je ovšem
otázka, co bezpečnostní inspekce, ať již bude financována kýmkoli,
vyřeší. Pokud dojde ke snížení nejvyšší povolené rychlosti, tak ji
opět bude dodržovat jen ten slušný řidič a tak je to bohužel se vším,
ale to již předbíhám...
Vít Kavalír, starosta města

Nešťastný krček v Hlinsku

Delší dobu jsem nic o krčku nepsal a tak mi dovolte malé shrnutí.
Krček v Hlinsku netřeba příliš představovat. Nechvalně známá
komunikace spojující Hlinsko s Českými Budějovicemi bez chodníku,
bez jakýchkoli vhodných parametrů, předpisů, sloužící jako obchvat
Českých Budějovic. Díry, které jsou již v části Českých Budějovic,
jsou tak obrovské, že dokážou dramaticky poničit nápravu vozidla,
o cyklistech se vůbec raději nebavím. Máme vyprojektované a
schválené technické řešení k zaslepení, máme k tomu stavební
povolení, a přesto tuto silnici nemůžeme zaslepit. Chybí jediné,
souhlas vedení města Českých Budějovic. Ti ho vydají, až bude
vyřešená dopravní náhrada za zmiňovaný krček a přitom za tři a půl
roku Ing. Konečný, náměstek primátora Českých Budějovic za
dopravu a spol. nic pro propojení Nového Vráta a Suchého Vrbného
novou silnicí neudělali! Dokonce je jasné, že jim tento stav vyhovuje.
V krčku nežijí jejich voliči a doprava v Budějovicích je v takovém
stavu, že jim každá „myší díra“ na projetí Budějovic plně vyhovuje.
Hodně lidí se mne ptá, proč potřebujeme souhlas Budějovic, když
máme stavební povolení. Pokud tato silnice propojuje dvě katastrální
území, tak musí být souhlas obou obcí zmíněných katastrů. Je to
nezbytná podmínka realizace. A tak přestože znám detailně tu tristní
situaci pro obyvatele krčku, tak jim nejsem schopen pomoci.
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Křižovatka mezi ulicí Třeboňská a Královský Vrch
je úsekem častých dopravních nehod

Na počátku letošního roku jsem obdržel nejen od samotných
občanů, ale i od kolegů ze zdravotnické záchranné služby několik
podnětů o tom, že se poslední dobou stalo hned několik dopravních
nehod na křižovatce mezi ulicí Třeboňská a Královský Vrch poblíž
motorestu Florida. Při nehodách v tomto úseku bohužel dochází i ke
zraněním (nehoda ze dne 15. 2. 2012, nehoda ze dne 30. 3. 2017,
nehoda ze dne 19. 11. 2017, nehoda ze dne 5. 1. 2018). Nechtěl
jsem dále čekat na to, až zde dojde k dopravní nehodě, kde
nebude již pomoci a proto byla podána žádost o zvýšení
bezpečnosti silničního provozu této křižovatky a upozorněno na
její nebezpečnost a nepřehlednost. Předchozí dopravní nehody
jsou tak zatím pouze varováním.
Křižovatka se nalézá v k.ú. Rudolfov, jako dopravního napojení ji
však využívají zejména obyvatelé přilehlé lokality Adamova.
Křižovatka je umístěna na horizontu a proto účastníci silničního
provozu mají v tomto místě při odbočování na Adamov zejména
směrem od Rudolfova ale i od Lišova omezený přehled o dopravní
situaci v protisměru. Podle výpisů o nehodách z geografického
informačního systému Ministerstva dopravy došlo k nehodám
vždy při odbočování vlevo ze směru od Rudolfova a následnému
nedání přednosti v jízdě protijedoucímu automobile. To je
způsobeno tím, že řidič odbočujícího vozidla nemá dostatečný
výhled za horizont. Bylo z laického pohledu navrženo, aby došlo
zejména k zákazu odbočení z Třeboňské ulice (hlavní komunikace)
k ulici Královský Vrch (směr Adamov) ze směru od Rudolfova a
také osazení dopravních značek vedoucí ke zpomalení rychlosti ze
směru od Lišova.
Projektant této křižovatky pravděpodobně neuvažoval o její
bezpečnosti, ale především chtěl napojit co „nejpohodlněji“
developerský projekt této lokality. Při povolování této křižovatky
však muselo být účastníkům řízení jasné, že křižovatka nemůže
zajistit bezpečnost silničního provozu. Tento krok se mi jeví jako
velmi nezodpovědný, stejně jako lhostejnost účastníků řízení.
Případný argument, že mohlo být nepovolením projektu v této
podobě bráněno rozvoji sousední obce Adamov považuji za lichý.
Prvotní musí být především bezpečnost.
Dne 8. 2. 2018 se konalo na místě samém jednání svolané Odborem
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České
Budějovice, kterého se zúčastnili i Policie ČR, Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje, starosta Rudolfova a Adamova a také byla
přítomna zastupitelka Ing. Zdeňka Sobíšková a z občanů Zdeněk
Jakeš ml. Osobně jsem se jednání bohužel z pracovních důvodů
nemohl zúčastnit.
V zaslaném protokolu z jednání je uvedeno od Policie ČR, že
doporučuje zvážit provedení bezpečnostní inspekce řešeného
úseku. Zaujalo mě však tvrzení od pracovníka odboru dopravy
Magistrátu města České Budějovice pana Antonína Talafouse,
že: „ rozhledové poměry výše uvedené křižovatky silnice II/634 a
místní komunikace jsou vyhovující – nebyla zjištěna závada“. Dále
je uvedeno, že Správa a údržba silnic Jihočeského kraje provedla
v minulosti na zlepšení stavu a bezpečnosti provozu další
doplnění vodorovného dopravního značení, ale bohužel někteří
řidiči předepsanou rychlost nerespektují, a tím vznikají dopravní
kolize. Bylo doporučeno úsek namátkově kontrolovat Policií ČR,
provést obnovu vodorovného dopravního značení a výměnu
poškozeného svislého značení a odstranit náletové křoviny v celém
úseku silnice. Také je uvedeno, že obec Adamov by měla vést
jednání s městem Rudolfov ohledně provedení bezpečnostní
inspekce.
V reakci na protokol jsem dne 21. 2. zaslal své vyjádření. V něm
jsem sdělil, že jednání probíhalo na místní komunikaci Královský
Vrch, kde nebylo zpochybněno, že rozhledové poměry na krajskou
komunikaci II/634 směrem k Lišovu i Rudolfovu jsou
dobré. Křižovatku považuji však stále za NEBEZPEČNOU a
NESOUHLASÍM s tvrzením, že rozhledové poměry výše
uvedené křižovatky jsou vyhovující, protože křižovatka je
nepřehledná pro účastníky silničního provozu jedoucí po krajské
komunikaci, což je patrné ze zaslané fotografie horizontu (viz
obrázek) a na to nemusím být autorizovaný projektant.

Na jednání bylo panem Zdeňkem Jakešem ml. též upozorňováno
na skutečnost, že nehody se dějí při odbočování z Rudolfova
doleva a proto vyzýval pana Talafouse, aby se šel podívat pod
horizont na krajskou komunikaci, což odmítl. V protokolu to
bohužel není uvedeno, a tak relevantnost vyjádření ohledně
rozhledových poměrů předmětné křižovatky je podle mého názoru
pochybná. Též bylo reagováno na to, že v předmětném úseku je
na krajské komunikaci max. povolená rychlost v obou směrech
90 km/h a tato rychlost je podle mého laického názoru
nepřiměřeně vysoká, zvláště když je umožněno odbočovat na
horizontu doleva ze směru od Rudolfova a za horizont není
vidět.
Ačkoliv nejsem odborník na danou problematiku, tak součet
dopravních nehod mi není lhostejný. Jsem však přesvědčen, že
kdyby byla alespoň trochu dobrá vůle, mohou být svislé
dopravní značky zvyšující bezpečnost (např. omezení rychlosti,
zákaz odbočení aj.) osazeny ihned. Jako kompromis s omezením
rychlosti by také mohla sloužit dopravní značka „POZOR –
odbočuj až na horizontu!“, jejíž autorem návrhu je pan Zdeněk
Jakeš ml. Nemuselo by se tak zvažovat finančně nákladné
provedení bezpečnostní inspekce řešeného úseku, jak
doporučovala Policie ČR.
Kdyby se uvažovalo o provedení bezpečnostní inspekce řešeného
úseku, tak si myslím, že by se měl do financování zapojit
Jihočeský kraj, neboť právě při odbočování z krajské
komunikace zde dochází k dopravním nehodám a Jihočeský
kraj byl účastníkem řízení. Ten ovšem v této chvíli neuvažuje
o zapojení se do financování.
Než se situace kolem křižovatky definitivně vyřeší, jezděte zde
prosím opatrně!
Jaroslav Valevský ml.

Stromy svobody jsou i u nás

Na počest vzniku republiky bylo
v letech 1918 a 1968 na různých
místech Československa vysazeno
mnoho Stromů svobody, většinou
lip. Dnes se o nich ví velmi málo.
K příležitosti 100. výročí vzniku
republiky Nadace Partnerství
iniciovala jejich vyhledávání a
mapování. Ve spolku Náš domov
jsme si řekli, že na mapu patří
i Rudolfov a okolí. Máme tu
několik stromů se zajímavým
příběhem.
Rudolfovská lípa svobody
Na travnatém cípu mezi ulicemi
Na Staré cestě a Květinová byla
v roce 1968 vysazená pamětní
lípa. Pro děti to byl plácek na
hraní s dřevěnou lavičkovou
pokračování na straně 4
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nemůže znát pravdu, že jeho život pomalu končí, protože „by to
vzdal“. Opak je pravdou. Nemocný často již ví, podvědomě tuší a
čeká na naši odpověď. A my sami? Nedokážeme vyslovit onu
bolestivou skutečnost. Sami sobě se snažíme lhát. Umírání je
součástí života a jako každá životní etapa má své specifické úkoly –
zde je to smíření se sebou, se svými blízkými. Umírající si také
potřebují vyřešit mnoho otázek ohledně zajištění rodiny v budoucnu.
A potřebují na to jediné – čas. A tento čas, bez pravdy vyslovené
lékařem, rodinou a blízkými, jim jinak dát nemůžeme. Lež v rodině
boří poslední chvíle, ničí komunikaci a vztahy mezi nemocným a
blízkými. Umírající bez smíření často umírá s bolestí na duši.

pokračování ze strany 3

houpačkou, o kterou se staral pan Zeman z protější vily. Do kořenů
lípy vložilo tehdejší vedení města mosaznou schránku s poselstvím.
Jako dítě jsem se téhle slavnosti účastnila. Stáli jsme tam jako
pionýři čestnou stráž. Nepamatuji si, jestli to byl rok 1968 nebo
1969, také jsem nevěděla, co ve schránce je. Slavnost na mě udělala
velký dojem. V městské kronice jsme zatím nenašli záznam. Ale pan
Petr Kocina, velký znalec a opatrovatel rudolfovských stromů si
vzpomíná, že to byl rok 1968 a proto k němu dal také cedulku.
Odkaz: http://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=408
Jinan Hirošima a buk lesní. Asi před 25 lety dorazil panu Petru
Kocinovi anglicky psaný dopis, který obsahoval 5 semen. V dopise
stálo, že semena pochází z Jinanu
v Hirošimě, který jako jediný
přežil svržení atomové bomby
6. srpna 1945 během druhé
světové války. Ze semen
vypěstoval malé stromky a
vysázel v okolí Rudolfova. Jeden
byl zlomen, tři vytaženy ze země
a jako jediný se dochoval
stromek vysazený před 5 lety
(2013) na okraji Děkanského lesa
v k.ú. Hlincová Hora. Zejména
tento strom má obrovský význam
pro budoucí generace jako
symbol svobody.
Celoživotní zálibou pana Kociny
je sázet stromy a pečovat o ně.
V údolí Rudolfovského potoka,
zejména Děkanském lese jich
z vlastních prostředků zcela
nezištně dodnes vysázel přes 2 tisíce. Jeho láska ke stromům je
taková, že sám o nich říká, že jsou, jako kdyby to byly jeho děti.
Jedním z nich je také buk lesní vysazený poblíž lomu v dubnu roku
1968 s nadějí a touhou po svobodě naší republiky.
V minulosti sbíral i tzv. „balonové noviny“, které byly v padesátých
letech minulého století ve formě letáků shazovány pomocí malých
balonů v rámci operací Svobodné Evropy nad československým
územím. Přinášely jiné informace o politické situaci na obou
stranách železné opony než komunistický tisk doma. Když noviny
našel, tak se snažil o jejich další propagaci i s vědomím, že mohl být
přistižen. Dodnes jich má doma okolo třiceti a jsou v mnoha
jazycích (např. maďarština, polština ale také ruština).
Odkazy:
http://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=392
http://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=391

My to doma nezvládneme.

Většina pacientů za podpory a péče domácího hospice zůstává
v kruhu své rodiny až do konce. Sestřičky a pečovatelky zaškolí
rodinu, naučí pečovat o nemocného. Vždy jsou „k ruce“ a vedle
zdravotní péče pomáhají rodině dle potřeby i s hygienou, dokáží
reagovat na náhlé situace v rodině a na krátkou chvíli zastoupí
pečujícího v péči o nemocného, když si potřebuje on sám vyřídit
lékaře, nakoupit apod. Nabídnou a zapůjčí zdarma všechny potřebné
pomůcky, které usnadní péči (polohovací postel, antidekubitní
matrace, invalidní vozíky, chodítka aj.). Stejně tak i při úmrtí
nezůstává rodina osamocena a může zavolat hospicový tým, který se
ujme péče o tělo, přivolá službu koronera a zůstává oporou v rodině
dle potřeby.
Péče domácích hospiců je drahá.

Zdravotní pojišťovny, zejména VZP, se zdráhají tuto
specializovanou péči hradit. Proto se rodina podílí na financování
služby. V domácí péči se jedná o částku přibližně 200 Kč/den nebo
100 Kč/den, je-li pacient pojištěncem smluvní pojišťovny (pozn.
ceny uvedeny podle Domácího hospice sv. Veroniky). Příspěvky
pacientů pokryjí asi 10% péče. Hospice se dále musejí spoléhat na
dotace obcí, granty a na otevřená srdce dárců. Přesto většina hospiců
nabízí možnost snížení nebo prominutí úhrad z důvodu sociálně
slabé situace v rodině.
Hospic je jen pro věřící.

Hospic je pro všechny – věřící, nevěřící i „ptající se“. V posledním
období našeho života se setkáváme často s otázkami, „je něco víc“,
„co se mnou bude dál“? Proto je v týmu k dispozici vedle
zdravotníků a sociálních pracovníků také duchovní, příp. psycholog.
Lékař v týmu hospicové péče nemusí být.

Vedle specializovaných hospicových týmů existují i mnohé agentury
běžné zdravotní péče, které zajišťují a umožňují především
dlouhodobou léčbu pacienta v domácím prostředí. Nejedná se však
o specializované, odborně a technicky vybavené týmy. Obvykle
v nich pracují pouze zdravotní sestry, působí ve všední dny pouze
během dne, většina pacientů v jejich péči není terminálně nemocná,
nenaplňují platné Standardy kvality APHPP, při zvýšených nárocích
na lékařskou a ošetřovatelskou péči překládají pacienty do
O dalších stromech a příbězích s nimi spojených zatím nevíme, nemocnic, jezdí pouze na předem naplánované návštěvy. Toto není
ale kdybyste o nějakých v okolí ještě věděli, tak budeme rádi, specializovaná domácí hospicová péče (přes verbální proklamaci
některých agentur). Naopak skutečné domácí hospice se soustřeďují
když nám dáte další tip.
Za spolek Náš domov Eliška Štěpánová a Jaroslav Valevský ml. výhradně na pacienty v termální fázi onemocnění, vyjíždějí
k pacientům kdykoli dle potřeby, nabízejí a garantují cílenou a
specializovanou vyšší odbornou, technickou i personální kvalitu
Potřebujeme domácí hospicovou péči…
dle standardů, zaručují dostupnost péče ve všech fázích
V životě nás může potkat i taková chvíle, kdy my sami nebo náš péče
nonstop (v noci, o víkendech i svátcích) a nepřekládají
blízký prohráváme boj s nevyléčitelnou nemocí. Většina z nás si onemocnění
do
nemocnic.
Skutečné hospice mají své lékaře – specialisty
uvědomuje, že nechceme být v posledních dnech vytrženi z našeho v oboru. Rovněž
disponují vlastní půjčovnou pomůcek, včetně
domácího prostředí, že ani péče profesionálů nevyplní pocit přístrojů (koncentrátorů
kyslíku, lineárních dávkovačů léků aj.) a
osamělosti, neumenší strach, a že bolest není jenom ta fyzická, ale jejich dovozu až k pacientovi
domů.
mnohem více ji cítíme na duši.
„
V
péči
o
nemocného tatínka jsme hledali
V České republice postupně vzniká celá síť specializovaných
případnou pomoc a zcela náhodně jsme si vybrali
hospicových týmů, které jsou plně připraveny vyjíždět k těmto
Hospic sv. Veroniky. Bylo to nejlepší rozhodnutí
lidem do domácností na zavolání, ve dne i v noci. V Jihočeském
v našem životě. Všichni pracovníci jsou "živí
kraji se tak můžeme obrátit nejblíže na Domácí hospic sv. Veroniky
andělé", kteří nám byli oporou v těžkých chvílích
v Českých Budějovicích, dále Hospicovou péči sv. Kleofáše
péče i odchodu našeho tatínka. Pomáhali
v Třeboni, Domácí hospic Jordán v Táboře, Domácí hospic Athelas
nám s výběrem kompenzačních pomůcek, s rozsahem
v Písku a postupně vzniká i nový Domácí hospic sv. Markéty ve
zdravotní péče i podpůrných služeb. Dodnes
Strakonicích. Tyto hospice garantují dodržování Standardů kvalit jsme s nimi v kontaktu
a jsme za to vděčni, v jejich blízkosti dokážete
hospicové péče.
přehodnotit své vlastní životní postoje a hodnoty a to je dar!”
S jakými úvahami se hospicový tým nejčastěji setkává?
(z dopisu dcery pacienta Domácího hospice sv. Veroniky)
Nechci, aby znal pravdu o svém zdravotním stavu.
Velice často máme obavy, až jsme přímo ujištěni o tom, že nemocný Podrobnosti o fungování Domácího hospice sv. Veroniky najdete na
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stránkách www.hospicveronika.cz.
Dobrovodská 105/32, 370 06 České Budějovice, tel. 731 648 328,
e-mail: info@hospicveronika.cz,
číslo sbírkového účtu: 221 410 046/0600

Tímto bych chtěl velmi poděkovat za poskytnutý článek pro
Rudolfovské listy paní Mgr. Monice Flídrové, vedoucí Domácího
hospice sv. Veroniky.

MUDr. Jaroslav Valevský

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM
MASOPUSTEM

Naše třída se spolu s dalšími dětmi ze školy a školky již tradičně
zúčastnila masopustu v Rudolfově. Oblékli jsme si masky všeho
druhu, které představovaly nadpřirozené bytosti, zvířata, povolání
nebo například i tříděný odpad. V restauraci U Štítu, na městském
úřadě i na dalších koledách jsme dostali sladkosti a občerstvení.
Moc jsme si to užili.
Dan Dufek a Fanda Štekl, 5. B ZŠ Rudolfov

fotografie JiříHoschna, Pavlína Šteklová, Květa Žemličková
5
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Z Á K LAD N Í Š K O LA I N F O R M U J E

Zápis do Mateřské školy Rudolfov

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd
pro školní rok 2018 – 2019

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podmínky pro podání žádostí
k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Rudolfov
od školního roku 2018/2019 takto:
Termín podání žádostí:
čtvrtek 3. května 2018
od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 16:00 hodina
pátek 4. května 2018
od 9:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin
Místo podání žádostí:
Mateřská škola Rudolfov, Adamovská 13, 373 71 Rudolfov.
Ve stejných dnech proběhne i „Den otevřených dveří“.
Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží:
●Vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
(„Žádost“ lze vyzvednout v MŠ Rudolfov nebo stáhnout na
webových stránkách školy www.zsrudolfov.cz)
●Občanský průkaz
●Rodný list dítěte
●Očkovací průkaz dítěte
Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu vzdělávání:
30 – 31 .
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel 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
v Rudolfově a Hlinsku.
2. Dále budou přijati žáci s adresou trvalého pobytu ve
spádovém obvodu školy, který tvoří obce Adamov, Dubičné,
Hlincová Hora, Hůry, Jivno a Libníč. Pokud by jejich počet
překročil počet volných míst, rozhoduje o přijetí skutečnost, zda
má dítě již v ZŠ Rudolfov sourozence. Další pořadí bude
stanoveno losem.
3. Dále budou přijati žáci, kteří mají trvalé bydliště mimo
spádový obvod školy. Tito žáci budou přijati pouze tehdy, pokud
nebudou naplněné kapacitní možnosti školy, tj. 69 přijímaných
žáků. Pokud by jejich počet překročil počet volných míst,
rozhoduje o přijetí skutečnost, zda má dítě již v ZŠ Rudolfov
sourozence. Pořadí případného přijetí dalších žáků bude
stanoveno losem.
Časové pořadí u zápisu není rozhodující!
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
Místo trvalého pobytu bude následně ověřováno. U cizinců se za
vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov
trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dní
pro školní rok 2018 – 2019
nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
o předškolním vzdělávání ze dne 29. 2. 2006 v platném znění,
stanovuji pořadí kritérií, podle kterých budou děti přijímány
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov na školní
rok 2018/2019.
1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do 31. 8. 2018
věku pěti let nebo měly povolený odklad školní docházky.
2. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 8. 2018 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2018.
3. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 12. 2018 věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2018.
4. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov, Dubičné,
Hlincová Hora, Hůry, Jivno, Libníč a Vráto, dítě dosáhne do
31. 8. 2018 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od
1. 9. 2018.
5. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov, Dubičné,
Hlincová Hora, Hůry, Jivno, Libníč a Vráto, dítě dosáhne do
31. 12. 2018 věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od
1. 9. 2018.
6. Ostatní případy budou posuzovány individuálně podle kapacitních
možností mateřské školy.
K předškolnímu vzdělávání v MŠ Rudolfov bude od 1. 9. 2018
přijato maximálně 31 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 12. 3. 2018.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY

A C O NAŠ I N E JM E N Š Í ?

V lednu jsme se ve školní družině vydali utužovat zdraví do solné
jeskyně do Šikulky ve Vrátě. Jako vždy odjížděly děti zpět do školy
nadšené. Odpočaté přímo ze solné jeskyně a zároveň vydováděné
z místní herny. Energii načerpaly nákupem nejrůznějších dobrot,
někteří stihly nakoupit i dárečky pro rodiče.
Samozřejmě jsme nemohli ignorovat zimní olympijské hry. Poctivě
jsme fandili českým olympionikům, dívali se na slavnostní zahájení
i přímo na jednotlivé sporty na interaktivní tabuli. Inspirovali jsme
se a tak se družina na celý týden v únoru proměnila také v dějiště
olympijských her. Předcházela jim nezbytná příprava, kdy se
jednotlivá oddělení proměnila ve státy (např. Finsko, Kanada, ČR či
Itálie), vyráběly se vlajky, vlaječky, nejrůznější mávátka. Poté již
začala přímo družinová olympiáda. Nechybělo slavnostní zahájení,
zapálení ohně a samozřejmě jednotlivé disciplíny. Počasí nám moc
nepřálo, proto se většina sportů nakonec odehrála přímo na chodbě
školy. Soutěžilo se v rychlobruslení, curlingu, dvojbobu, biatlonu,
visu na kruzích, hodu koulí, snowboardingu a hokeji. Po celý týden
děti mocně fandily, soutěžily, užívaly si společnou atmosféru všech
oddělení dohromady. Zaslouženou odměnu dostaly všechny děti, ti
nejlepší i diplomy na památku.

TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELÍ

V úterý 13. 2. 2018 se konala již tradiční masopustní koleda. Děti
byly nejdříve seznámeny s lidovými tradicemi ,,Masopustu“, pak si
zopakovaly masopustní básničky, písničky a pořekadla a následně se
zapojily do masopustního průvodu v maskách. Masopustního
průvodu se zúčastnila celá MŠ a děti ze ZŠ Rudolfov. Průvod masek
byl zahájen před MŠ a odtud jsme se vydali po obci. Pro symbolické
odemknutí masopustu jsme si došli na městský úřad za panem
starostou, kde pro nás byly připraveny sladké koláčky, buchty a
bonbonky. Zakončení masopustu proběhlo v místní hospůdce
,,U Štítu“, kde bylo pro děti přichystáno sladké pohoštění ve formě
masopustních koblížků. Závěrem moc děkujeme zaměstnancům
hospůdky ,,U Štítu“ za připravené občerstvení.

KARNEVALOVÝ REJ V MŠ

Ve středu 14. 2. 2018 se MŠ Rudolfov jako mávnutím kouzelného
proutku proměnila ve školku pohádkových bytostí. Děti přicházely
do školky vybaveny maskami oblíbených hrdinů. Poté vypukl
očekávaný karnevalový rej a děti se mohly v rytmu dětských
písniček plně předvést ve svých ,,rolích“ a vyřádit se. V průběhu
dopoledne byl pro děti připraven zábavný program ve formě soutěží
a pohybových her. Nechybělo ani bohaté občerstvení pro mlsné
dětské jazýčky, na kterém si děti moc pochutnaly. Celou akci
provázelo veselí a dobrá nálada a rozzářené dětské oči byly
důkazem toho, že se karneval dětem moc líbil a že si ho náležitě
užily. Děkujeme rodičům za spolupráci a přípravu karnevalových
masek.

Během zimních měsíců se jednotlivá oddělení vystřídala
u preventivního programu zaměřeného na šikanu, kyberšikanu a
vztahovou prevenci. Bylo vidět, že děti mají potřebu své společné
třídní zážitky, radosti, ale i starosti řešit s „cizí“ osobu a ujasnit si
tak některé problémy. A v dnešní době, kdy i děti z prvních tříd
používají aktivně internet, je potřeba hravou formou je
seznámit s možnými riziky v mediálním světě.
Nechyběl ani karneval, kdy se všechna oddělení sešla v tělocvičně,
kde jsme si zatancovali, zahráli hry, vybrali nejhezčí masky. Musím
pochválit všechny děti za krásné kostýmy, jak koupené, tak zejména
doma vyrobené.

Ke konci února první a druhé třídy pozvala paní knihovnice Jana
Malšovská do Hornického muzea, kde pro nás připravila program
Co se děje kolem nás. Děti se koukaly na promítání krátkých filmů
o zvířátkách a debatovaly o možnosti pomoci zvířátkům, jarní
přírodě, příletu čápů atd. Děkujeme za připravený zajímavý
program pro děti.
Nyní se již pečlivě věnujeme přípravě na blížící se Velikonoce
a s tím spojenou tradiční výstavu prací žáků 1. stupně. Školní
družina si připravila výstavu prodejní, proto Vás všechny srdečně
zveme 26. – 27. 3. do školy, kde si budete moci koupit výrobky od
dětí.
Mgr. Petra Kuboušková

Za kolektiv MŠ Bc. Markéta Kopfová
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KULTURNĚ ŠKOLSKÁ KOMISE INFORMUJE
Soutěž – Kámen mudrců

Kulturně školská komise vyhlásila soutěž pro žáky ZŠ Rudolfov na
téma Kámen mudrců. Žáci mohli dané téma ztvárnit buď výtvarně,
nebo literárně. Z celé školy se sešlo 27 prací, zda je to moc, nebo
málo, můžete posoudit sami. Vítězem na prvním stupni se stala
Klára Pouzarová ze třídy 2. C, na druhém místě se umístila Sára
Šindelářová také ze třídy 2. C a na třetím místě skončila Adéla
Kamlarová ze třídy 2. B. Na druhém stupni se se svojí úvahou stala
vítězkou Kristýna Hušková, druhá je Karolína Korbelová a na třetím
místě se umístila Kateřina Osouchová. Všechny dívky jsou z deváté
třídy. O to je jejich zapojení do soutěže cennější, protože se všechny
připravují na přijímací zkoušky. Všechny žáky velice chválím a
děkuji jim, že se soutěže zúčastnili. Také děkuji samozřejmě jejich
pedagogům. Oceníme je věcnými cenami i sladkostmi. Zde si
můžete prohlédnout nejlepší práce, všechny práce budou vystaveny
2. června při příležitosti Hornických slavností.
Mgr. Petra Kuboušková

Kámen mudrců

Co je to vlastně Kámen mudrců? Je to zázračný minerál, který mění
vše, čeho se dotkne na zlato? Nebo snad kámen barvy rubínu, který
oživí mrtvého a zaručí pevné zdraví? A co když to je výtvor
slavného čaroděje z knižní série J. K. Rowlingové? Nebo je
zázračný nerost snad výtvor filmových a románových tvůrců? Jedná
se snad o zázračné schopnosti člověka? Může být Kámen mudrců
snad jen metafora o poznání sebe sama, přijmutím toho, kdo jsme a
duševního zdraví? Proč se jím zabýval už Rudolf II., císařský pán,
muž po kterém se naše hornické jméno jmenuje? Má snad kámen
představovat pilíře karmy a určování našeho směru života? Co by se
změnilo, kdyby se takovýto kámen našel? Léčil? Schoval? Ztratil?
Prodal? Jaké by pak tedy měl ceny, kdyby se prodával kusově?
Jakou by měl vůbec cenu? Jakou by mohl mít asi barvu? Rudá,
červená, žlutá, hněda či jiná? Jak by byl asi veliký? Jako semínko?
Nebo snad větší než dlaň ruky? A co když nemá žádný tvar? Co
když to je jen výtvor mysli člověka? Nedotčený ideál vymyšlený
pomocí instinktů a marnotratnosti? A co by bylo, kdyby ho někdo
zničil? Dal by se vůbec zničit? Dal by se roztavit? Nebo uzvednout?
Rozdrtit? A kdyby se přece jen zničil, zničil by se tak i život? Dá se
zničit něco, co možná neexistuje? Náš lidský nepokořitelný ideál?
A co když je pokořitelný? Co si mám vlastně myslet o Kameni
mudrců? Co si myslíte Vy?
Kristýna Hušková, 9. třída

SPOLEK PRO RUDOLFOV VÁS ZVE
DO VIETNAMU

Spolek pro Rudolfov Vás zve na cestovatelské
promítání, zážitky a dokonce i zahájení výstavy
fotografií z Vietnamu. Projedeme Vietnam od
severu k jihu, z Hanoje až do delty veletoku
Mekong. Seznámíme se se zajímavými památkami,
úžasnou přírodou i životem místních obyvatel.
Ačkoli je termín akce až 18. května 2018
v 18 hodin v Hornickém muzeu v Rudolfově, tak věřím, že přijdete
za poznáním, ale i pobavením.
Těší se na Vás Jiří Křížek a pořadatel Spolek Pro Rudolfov.
Svatopluk Ott

Maškarní karneval

Dne 17. 2. 2018 se v Hornickém muzeu Rudolfov uskutečnil zvířecí
maškarní karneval v podání skupiny Rybníkáři. Dětí přišlo opravdu
mnoho a spolu se svým doprovodem zaplnily sál Hornického muzea
do posledního místečka. Děti si společně se skupinou Rybníkáři
zazpívaly, zatančily a vyřádily se v mnoha soutěžích. Jejich výkony
byly ohodnoceny sladkou odměnou.
Jsme rády, že se akce podařila, o čemž svědčí fakt, že se po skončení
karnevalu mnoha dětem nechtělo jít domů. Těšíme se na další rok,
kdy muzeum opět ožije princeznami, zvířátky a dalšími maskami
našich nejmenších.
Členky kulturně školské komise
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Mrazivá zima

Naposledy jsme se společně rozloučili po novoročním koncertě. Od
té doby jsme se mohli potkat na dvou nových projektech, na Živé
paměti nebo na Univerzitě středního věku. Živá paměť je cyklus
pravidelného setkávání pamětníků z Rudolfova i okolí. Každý, kdo
má nějakou zajímavou vzpomínku na historickou událost nebo
osobnost se k nám může připojit a podělit se s ostatními o to, co by
nemělo být zapomenuto. Nemusí se to týkat ani Rudolfova, můžete
se k nám připojit s čímkoliv. Stačí jenom chtít, rádi Vás mezi sebou
přivítáme, ať už se chcete o vzpomínky podělit, nebo jen
poslouchat. Ještě nás čekají dva středeční večery, první 18. dubna
bude primárně zaměřen na rok 1968 a druhý, ten závěrečný, který
bude věnován památce Josefa Bartušky a uskuteční se 16. května.
Začínáme vždy v 17 hodin. Druhým projektem, do kterého jste se
mohli zapojit je takzvaná Univerzita středního věku. Jedná se
o cyklus přednášek na jiná témata, než bylo doposud v naší muzejní
instituci zvykem. Na prvním večeru jsme probrali sex a erotiku
v minulosti i současnosti se sexuoložkou MUDr. Mikešovou, druhý
společný večer nám vyprávěl nadšený astrolog s dlouholetou praxí
František Študlar, co nám hvězdy přejí. I další témata budou neméně
zajímavá, dozvíme se například jak zdravě přežít, jak se vyhnout
závislostem atd. Můžete si přijít poslechnout jakoukoli přednášku,
není určitě podmínkou účast na celém kurzu, i když ta má
samozřejmě své výhody.
V jarních měsících rozšíříme nabídku kulturních akcí také o dva
koncerty, tradiční vycházku Poznej svoji rodnou hroudu,
cestovatelský čtvrtek (který bude výjimečně v pátek☺ ) spojený
s výstavou. Jistě si každý najde to své, na co se může těšit.
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Přijďte i se svými dětmi strávit sobotní odpoledne do muzea

Naše "tvořilky" Marta Šnejdová a Miloslava Duchoňová pro vás připravily lekci provázkování. Po zimním odpočinku si k tomu můžete
prohlédnou i muzejní expozici a v sále výstavu Barbory Vosátkové Příběhy pod pastelkou. 7. dubna 2018 od 14 hodin.

Živá paměť – 5 večerů – mnoho vzpomínek

Vyprávění, rozhovory a naslouchání mezi generacemi... dokud je paměť živá

Zprávičky připravily Markéta Vávrová a Jana Malšovská
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TRO C HA HISTO RIE
Dělostřelecká trilogie vrcholí

V předchozích dvou číslech RL jsme se vám snažili představit
významnou a dosud v tomto formátu nepublikovanou historii
Rudolfova, týkající se dělostřelectva. RL se staly prvním
periodikem, které takto rozpracovanou a na Rudolfov zaměřenou
historii otisklo. Jak jste se mohli přesvědčit, dějiny císařského,
potažmo Rakouského, Rakousko – Uherského i Československého
dělostřelectva v Rudolfově jsou dějiny pohnuté, které přímo
navázaly na slavnou hornickou tradici, jež stála u zrodu města.
Dosud z různých důvodů nebyly otevřeny, nedostalo se jim takové
pozornosti, jakou by si právem zasloužily, a já věřím, že to
v budoucnosti bude odčiněno. Poděkování si zaslouží zejména autor
trilogie, badatel a neúnavný „dobyvatel“ této historie, Vladimír
Buldra, bez něhož by celkový obraz nebyl úplný ani přesný a možná
by nebyl vůbec. Snad už dnes mohu říci, že s panem Buldrou
připravujeme pro zájemce přednášku v hornickém muzeu nad
zmíněnými dobovými mapami, obrázky, fotkami a artefakty a
možná i něco víc. Termín přednášky vám včas na stránkách RL
oznámíme.
Vratislav Klabouch

Tragický výbuch v kolnách

V předchozím díle jsme psali mimo jiné o tragické události
v dobách československé republiky, která přímo souvisí s činností
zbrojnice a jejími civilními zaměstnanci z Rudolfova. Dnes
přinášíme podrobnější informaci, čerpající z článku Štěpána
Kobylky v někdejším Rudolfovském zpravodaji.
23. srpna 1926 kolem 11. hodiny došlo k výbuchu při vyškrabování
střelného prachu ze starých nábojů v rudolfovských kolnách.
Oběťmi tragédie se stali dva civilní zaměstnanci z Rudolfova.
František Zeman po pěti dnech léčení v českobudějovické
nemocnici následkům zranění podlehl. 37 letý Josef Šafář se po
dlouhém léčení na pražské oční klinice stal doživotním slepcem.
Účastník známé protiválečné demonstrace Černý prapor
rudolfovských odvedenců v roce 1914, odsouzený vojenským
soudem v Hradci Králové, rozhodně neměl jednoduchý život. První
žena mu zemřela při porodu, druhá na tuberkulózu. Až teprve třetí
manželka rozená Marie Witteková sdílela s ním obětavě nelehký
osud. Zemřel v roce 1971.
Vratislav Klabouch

Železniční vlečka, strážní domek a v pozadí skladiště č. 16
zachycené na začátku 90. let, říkalo se tu „na vechtru“ a je to
dávno pryč. Co nevidět tu protne krajinu dálnice, která se právě
začíná stavět. Foto: Vratislav Klabouch

Tereziánské sklady u Rudolfova,
depot polního dělostřelectva

Psali jsme zde v prvních dvou článcích věnovaných vojenské
historii Rudolfova, v době existence „Habsburské monarchie“,
o vojenském dělostřeleckém školství, řešili jsme řízení technických
záležitostí v tehdejším dělostřelectvu prostřednictvím polního
zbrojního úřadu. A dnes se budeme společně věnovat centru polního
dělostřelectva, od 2. poloviny 18. století až do 90. let 20. století,

kterým byly tzv. „Tereziánské sklady u Rudolfova“. Ne nadarmo
jsem si je nechal, ale jen v pořadí, nikoliv dle významu, jako
poslední! Nebyl a není to úplně správný název, ale jen se prostě vžil.
Název vznikl jen díky tomu, že sklady a skladiště byly postaveny
v době panování „císařovny“ Marie Terezie, a to ještě vlastně ne
všechny. Marie Terezie, panovnice nad habsburskými zeměmi
v letech 1740 – 1780, tato rozsáhlá zařízení nikdy osobně
nenavštívila. Oficiální název tohoto vojenského zařízení totiž zněl:
„K. und K. Artillerie Depositorium“ (tedy císařsko–královský
dělostřelecký depot, anebo také Feld Artillerie Depositorium, tj.
Depot polního dělostřelectva). Ani toto však není zcela přesné
označení, leč k tomu se vrátíme až později při psaní a čtení článku
samotného.
Určitě si, stejně jako já a samozřejmě i další, položíte otázku, proč
někdo rozhodl umístit areál skladišť, skladů a dalších zařízení, právě
a zrovna do prostoru mezi Rudolfov a Červený vrch? Hledal jsem
odpověď na položenou otázku, zabýval jsem se možnými
variantami s odpovídajícími řešeními a zdůvodněními. Nakonec,
samotné a nejpravděpodobnější zdůvodnění, bylo daleko jednodušší,
než jsem si původně myslel. O tom, že se reforma monarchistického
dělostřelectva odehrávala na Českobudějovicku, rozhodl kníže Josef
Václav z Liechtensteina a jeho odborní poradci. Ovšem realizace
výstavby skladišť pro tehdejší polní dělostřelectvo již probíhala za
osobnosti jiné. Nástupcem knížete Liechtensteina a pokračovatelem
v odpovědnosti za reformy „rakouského“ dělostřelectva se stal další
významný šlechtic – kníže František Oldřich Kinský ze Vchynic a
Tetova (*23. července 1726, Zlonice – † 18. prosince 1792, Praha),
český šlechtic a pozdější rakouský polní maršál, byl
v letech 1772 – 1778 vrchním velitelem dělostřelectva rakouské
armády.
S výstavbou skladů polního dělostřelectva bylo započato s největší
pravděpodobností až po roce 1768, kdy se pozemky západně od osy
Rudolfov – Adamov – Hůry dostaly do rukou rakouského eráru (ať
už koupí či pronájmem od Schwarzenbergů). Tato rozsáhlá území
patřila až do roku 1850 k hlubockému panství, a to včetně obcí
Úsilné, Hůry, Adamov a dalších. Při snaze zdůvodnit rozhodnutí
volby právě tohoto území se hned jako první nabízí využití
pozůstatků po důlní činnosti, zejména šachet a dalších podzemních
prostorů. Ano, skutečně se některé sklady nacházely v blízkosti
šachet. K čemu by však mohly být použity, k ukládání černého
střelného prachu nebo munice? A co potom složitá a nebezpečná
manipulace s municí! Vybraný prostor se také nachází v blízkosti
jednotlivých součástí vodního díla zbudovaného pro těžařskou
činnost. I tady nalezneme jednu část díla, konkrétně rybník na
Rudolfovském potoce, nedaleko tzv. prachárny. Ovšem nic z toho
zřejmě nebylo tím rozhodujícím důvodem pro zřízení depotu
polního dělostřelectva. Zůstává nám tedy pro vysvětlení asi to
nejjednodušší zdůvodnění. Zvolený prostor byl v té době široko
daleko nejbezpečnějším a rovněž též asi nejdostupnějším na
Českobudějovicku (přítomnost štábu polního dělostřelectva a
polního zbrojního úřadu) pro práci se střelným prachem a municí a
jejich skladování.
Tzv. Hillenbrandova mapa z roku 1783 (Situační plán oblasti
u Českých Budějovic a Rudolfova a zde se nacházejícího c. a k.
dělostřeleckého depotu) jednoznačně potvrzuje, že se zahájilo se
stavbou skladů a skladišť nejdříve v těsné blízkosti Rudolfova. Do
roku 1783 zde vyrostlo 14 nových budov a 1 zařízení, z toho
5 skladů vozatajstva polního dělostřelectva (číslo 6 až 10),
3 dřevěné sklady rekvizit (číslo 11 až 13), 2 sklady munice (číslo
16 až 17), 1 sklad střeleného prachu (tzv. prachárna, číslo 18),
1 varta (právě u objektu číslo 18, s označením čísla 14), strážnice
(bez číselného označení), vážnice (číslo 19) a budova kontrolora
(číslo 15). A nebyly to jen tak lecjaké budovy či objekty! Dva sklady
vozatajstva polního dělostřelectva (konkrétně číslo 9 a 10) měřily na
délku téměř 152 metrů a další tři 95 metrů (číslo 6 až 8). Zde
postavené sklady lze úspěšně zařadit mezi barokní stavby (řekněme
„vojenské“ baroko). Většina skladů byla zpočátku dřevěná, jen
některé vybrané muniční sklady byly již od počátku zděné. Jako
zajímavost lze uvést to, že téměř všechny sklady měly „dvojitou“
podlahu. Není nutné v tom hledat nějakou zvláštnost nebo záhadu.
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Terén, na kterém byly budovy postaveny nebyl prostě rovný.
A vzhledem k velikosti skladů plnila „druhá“ (vyšší) dřevěná
podlaha funkci vyrovnání skladovací plochy do roviny. Některé
sklady byly kolem dokola, ve výši podlahy, obestavěny dřevěným
terasami v šířce do 1 metru pro manipulaci s materiálem při
skladování. Výstavba budov v daném areálu postupovala zřejmě
velice rychle. Pro toto tvrzení hovoří brzká první návštěva
depositoria císařem Josefem II. v roce 1774. Podle všeho musela být
značná část z výše uvedených skladů již zcela nebo částečně hotová,
přece nemohl kníže Kinský císaři ukazovat jen holé pláně! A lze
poměrně s úspěchem předpokládat, že při své druhé návštěvě císař
Josef II., v roce 1779, již jen přehlížel hotové, v té době, moderní
dílo.
Druhá mapa (bohužel bez přesné datace vzniku, jistě však mladší
roku 1783), Plán císařsko–královského svobodného kraje Rudolfov
– České Budějovice s okolím, pak stvrzuje postavení dalších čtyřech
muničních skladů (číslo 20 až 23) nedaleko Červeného vrchu (kóta
428,9). Postavení posledního objektu (číslo 24) nelze přesně časově
určit, ale jednalo se o další, v pořadí již třetí, strážnici. Důvodem pro
její vznik byla rozsáhlá postavení muničních skladů a nemožnost
garantovaného střežení všech objektů ze strážnice v prostoru
Mokravy – Podhory – U uhelny. Je tedy jasné, a v tom se shodneme,
že tzv. depot polního dělostřelectva měl dvě hlavní části. První byl
depot vozatajstva polního dělostřelectva, druhou pak depot munice a
střelného prachu polního dělostřelectva, na obě části se vázaly tři
strážnice, ze kterých se rozsáhlý prostor skladišť střežil.
Samozřejmě, že v průběhu dalších dvou století probíhala výstavba či
dostavba dalších skladů, část skladů byla rekonstruována a
uzpůsobována. Vyrostly zde pochopitelně i nové budovy, z nichž
některé se dochovaly až do dnešních dnů ve velmi solidním stavu.
Jako příklad lze uvést hrázděnou budovu skladiště v blízkosti
původního skladu číslo 10. Ta však určitě nebyla postavena do roku
1827, protože není zachycena na „Císařských povinných otiscích
map stabilního katastru“ (právě z roku 1827). Vše bylo vynuceno
pod tlakem novodobých poznatků nebo změn v charakteru
ukládaných materiálů. Na konkrétnější popis změn by bylo nutné
daleko většího prostoru.
I zde, jako v minule popsaných zařízeních v Rudolfově, v průběhu
let dochází ke ztrátě výjimečného postavení skladů. Dělostřelectvo
se v rakouské monarchii i za Rakousko–Uherska početně a
významově rozrůstá, stávající sklady a skladiště tudíž už nemohou
být dostačující pro veškeré polní dělostřelectvo. Ovšem další vývoj
jasně ukazuje, že tento areál se svými zařízeními má nadále, ve
strategickém zásobování dělostřelectva, důležitou pozici. Vždyť ve
2. polovině 80. let 19. století sem, do „Rudolfovských skladů“, byla
vybudována železniční trať od českobudějovického nádraží, v délce
čtyř kilometrů. Strážní (drážní) domek, postavený podle typového
projektu Českomoravské transverzální dráhy, byl součástí,
společně s menším dvoukolejným nákladním nádražím, této drážní
vlečky, na které byl provoz zahájen 21. prosince 1888.
Rakousko–uherské dělostřelectvo sklady využívalo až do skončení
1. světové války.
V období po roce 1918, za 1. republiky, sloužily sklady potřebám
československého, a vlastně hlavně českobudějovického
dělostřelectva. V zařízení byla v letech 1918 až 1939 skladována
munice 14-ti dělostřeleckých útvarů (nebylo to naráz). Rovněž
sklady vozatajstva nezůstávaly prázdné, dělostřelectvo přepravovalo
děla nadále, snad kromě jedné či dvou výjimek, koňmo. A koňmi
byla vybavena i velitelství divize, brigád a pluků.
Po 2. světové válce byl areál skladů používán dále, ale přece jen se
postupně měnilo složení materiálu zde ukládaného. Od roku 1945 až
do konce 50. let 20. století převažovalo uskladnění munice, hned pro
několik dělostřeleckých útvarů – celkem pro 16, ale již také pro
tankové vojsko a rovněž pěchotní munici. Materiál vozatajstva a
jezdectva zde byl uložen v letech 1945 až 1951. Během roků 1950
až 1951 došlo totiž ke změně trakce u dělostřeleckých útvarů,
hipomobilní byla nahrazena tahači a nákladními vozidly.
Následně došlo, dá se říci, k očekávanému kroku. Rozrůstající
výstavbou Rudolfova, Českých Budějovic, Úsilného, Hůr a
Adamova a možná dalších vsí, přestal být areál skladů a skladišť pro
skladování munice pro okolí bezpečným. Nejen ohrožení možnou
havárií při výbuchu munice, ale rovněž změna bezpečnostních
pravidel, vyvolaly potřebu vybudování nových muničních skladů

v zabezpečenějším prostoru. Po vybudování nových muničních
skladů u Čakova na Českobudějovicku následovalo zcela zákonitě
v 1. polovině 60. let přestěhování veškeré munice z Tereziánských
skladů u Rudolfova do muničního skladu Čakov.
Tímto krokem se sklady uvolnily pro zcela jiný materiál a potřeby.
Rudolfovské sklady se staly sklady tzv. materiálu NZ
(nedotknutelné zásoby) týlového, technického a odborného
materiálu útvarů 15. motostřelecké divize – byl zde uložen materiál
ženijní, chemický, zdravotnický, spojovací, PHM (pohonné hmoty a
maziva), proviantní, výzbrojní, výstrojní, automobilní, technický aj.
Tato zásadní změna s sebou přinesla omezení, vlastně až zastavení,
provozu vlečky z českobudějovického nádraží. Přestala být
využívána v roce 1964, v roce 2000 bylo sneseno kolejiště a trať
vlečky byla zkrácena na úsek nádraží – pila Vráto.
Po roce 1989 byly sklady postupně zbaveny vojenského materiálu a
byly předávány, rovněž postupně, Armádou České republiky městu
Rudolfov až do roku 2008. O konečném údělu původního depotu
dělostřelectva bych zde psát nechtěl, protože byl popsán v knize
pana Vratislava Klaboucha – Zmizelé Čechy. Rudolfovsko z roku
2008 a vše potřebné je také detailně popsáno v „Naučných stezkách“
kolem Rudolfova a sousedících lokalit.
Vladimír Buldra
100 let republiky v Pohádkovém lese

Rok 2018 je významný nejen pro naši republiku, ale také pro
Pohádkový les. V sobotu 2. června 2018 to bude již podvacáté, kdy
se děti vydají z Rudolfova na cestu Pohádkovým lesem. Děti, které
před dvaceti lety chodily do Pohádkového lesa, jsou dnes dospělí
lidé a mnozí z nich se na stejnou cestu vydávají se svými dětmi.
Najít dostatek dobrovolných pořadatelů je v posledních letech stále
těžší. Náčelníci jednotlivých stanovišť se již nyní starají o jejich
přípravu. Nemohou to však zvládnout sami. Na každém stanovišti
potřebujeme v sobotu 2. června alespoň 6 až 7 pořadatelů. Jako
pořadatel nemusíte mít žádné mimořádné schopnosti nebo vzdělání,
nezbytná je pouze ochota udělat nezištně něco pro děti.
Pokud se chcete stát členem velké party pořadatelů, kontaktujte nás
e-mailem: pohadkovyles@kct.cz.
Jiří Fink

Pozvánka TJ Sokola Rudolfov oddíl ženy

Vážený spoluobčané Rudolfova, chtěly bychom Vám připomenout,
že TJ Sokol Rudolfov oddíl ženy stále cvičí a nyní se připravují či
spíše nacvičují skladbu na XVI. Všesokolský slet, který se uskuteční
5. a 6. července 2018 v Praze na fotbalovém stadionu Slavie.
Skladba je zajímavá, ale také náročná. Žádná cvičenka skoro celé
vystoupení nestojí na jedné značce, což nikdy nebylo zvykem. Díky
naší skvělé cvičitelce Marii Růžičkové to zvládáme cvičením od
cvičení. Skladba má název Ženobraní, autorkami jsou Kateřina a
Magdaléna Matušínská. Hudba v úpravě skupiny Čechomor a
L. Myslivečka. Skladba je tanečního rázu. Dovolujeme si Vás co
nejsrdečněji pozvat 9. června 2018 do Českých Budějovic na
Sokolský ostrov, kde budeme vystupovat a zároveň do Prahy nebo
k televizním obrazovkám. Věříme, že se nám to povede a tak nám
držte palce, ať dobře reprezentujeme naše město Rudolfov.
Děkuji také všem ostatním cvičenkám, které nenacvičují za
trpělivost a v malé časti tělocvičny si cvičí pod vedením
M. Beníčkové a M. Pučejdlové, za to jim dík.
Jindřiška Chrtová, starostka
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Lyžák 2018

Nejen v Pchjongčchangu, ale i v Jablonci nad Jizerou se ve
dnech od 17. 2. do 24. 2. 2018 konaly sportovní tréninky,
mítinky, přednášky, přenosy, komentáře a závody. Probíhal zde
totiž další Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz (LSVK)
žáků ZŠ Rudolfov.
Byl skvělý. Přispěly k tomu nejen vynikající sněhové podmínky a
optimistické slunečné počasí s ideálními teplotami kolem bodu
mrazu, ale i žáci. Dvacet osm sedmáků a osmák Roman Tůma byli
při výcviku výborní, disciplinovaní a často překonávali sami sebe.
A co je pro úspěšný kurz v době chřipkové epidemie neméně
důležité – byli zdraví – chválím Vás ☺ !
Programem kurzu byla výuka carvingového lyžování a
snowboardingu. Lyžaře začátečníky vedla spolu se mnou
instruktorka Bc. Vlaďka Osouchová, skupinu pokročilých
zdokonalovala v technice jízdy instruktorka Mgr. Zorka Doležalová.
Na snowboardový výcvik byla letos najata instruktorka Markéta
Nyklová.
Na vrchol sjezdovky Kamence se všichni žáci dostali už v neděli
odpoledne. Díky dokonale upravenému sněhu, jejich velké sportovní
snaze a profesionální výuce instruktorů bezpečně sjeli i dolů ☺ .
S každým dalším dnem se pak podle individuálních schopností
zlepšovali.
Kromě praktického výcviku byly součástí LSVK teoretické
přednášky. Témata byla tradiční: „Bezpečnost na horách, pravidla
chování na sjezdovce“, „Lyžařská a snowboardová výstroj a
výzbroj“, „Historie lyžování a snowboardingu“, „První pomoc na
horách“, „Technika lyžování a snowboardingu“, „Sportovní
osobnosti, konání a pravidla závodů“. Zároveň jsme sledovali
aktuální výkony našich i světových sportovců na ZOH.
V úterý jsme si v rámci povinného odpočinkového dne užili výlet do
Harrachova. Absolvovali jsme exkurzi do Skláren a pivovaru
Novosad, prohlédli Muzeum skla a vyšli ke skokanským můstkům.
Tam nás letos čekal bonus v podobě zhlédnutí tréninku skokanů na
lyžích.
Večerní lyžování a snowboarding byl nepovinný, přesto se ho
zúčastnil rekordní počet žáků – 21. Trouflo si a zvládlo ho i plno
začátečníků, kterých bylo v kurzu celkem 18. Krásný sportovní
zážitek na osvětlené sjezdovce byl premiérou i pro některé
pokročilé.
Poslední výcvikový den proběhly dvoukolové závody v lyžařském
slalomu dívek a chlapců. Družstvo snowboardistů se dohodlo pouze
na projetí trasy bez měření času.
Při závěrečném hodnocení kurzu byly slavnostně vyhlášeny
výsledky, rozdány medaile, diplomy a sladké odměny.
V lyžařském závodu dívek (5 závodnic) zvítězila Nela Janáková.
Druhá byla Julie Macurová a na třetím místě skončila Barbora
Simon. V lyžařském závodu chlapců 7. ročníku (15 závodníků)
získal zlatou medaili Václav Štekl, stříbrnou převzal Šimon Pouzar
a bronzovou David Kandl. Dále byl samostatně oceněn Roman
Tůma (8. ročník), který svou lyžařskou technikou a vyježděností
vynikal nad všemi ostatními žáky a také zajel absolutně nejrychlejší
kolo v závodě vůbec. „Lyžařskými skokany kurzu“, tj. začátečníky,
kteří dosáhli největšího pokroku, byli svými instruktory vybráni
a oceněni Barbora Simon, Petr Koupal a Filip Bumba. Instruktorka
snowboardingu rozdělila ve svém družstvu (8 žáků) medaile takto:

zlato – Jakub Bláha, stříbro – Nicol Krýdová, bronz – Tomáš
Havrda. „Snowboardovou skokankou kurzu“ určila Markétu
Čeňkovou a ostatním předala diplomy za jejich dovednosti.
Pochvalu za absolvování LSVK si ale zasloužili všichni, a to hlavně
za svůj zodpovědný přístup k výuce!
Po celý týden vládla mezi žáky přátelská atmosféra, navazovala se
nová kamarádství (evidentní to bylo na diskotéce ☺ ), pomáhali si
navzájem, prostě naučili se spolu i přes některé velmi rozdílné
povahové rysy spolupracovat. Doufám, že jim to vydrží i při návratu
do školních lavic.
Všichni dospělí a žáci jsme se shodli, že upravené sjezdovky
Kamence se nám líbily, celkové zázemí v Hotelu Krakonoš bylo
v pohodě, kuchyně Míry Zemánka nemá ve světě gastronomie
konkurenci a vůbec, že „lyžák byl super“.
Děkuji panu Ing. Liboru Svobodovi a Firmě BELLASTEN
ONE s.r.o. za sponzorské uhrazení veškeré dopravy v rámci
LSVK.
Děkuji za práci všem instruktorkám, zdravotnici Míše Veselé a
řidiči Janu Justinovi. Jen spolu s nimi se mi podařilo úspěšně
zrealizovat tento kurz.
Mgr. Jana Vašková, vedoucí LSVK

Na Rudolfov na fotbal!

Náš sportovní klub má tradici, která sahá až k roku 1932. Tehdy se zde
z lásky ke sportu a radosti ze společných zážitků zrodil oddíl kopané. Po
roce 1991, kdy se nemalou snahou podařilo dostat sportovní areál do
majetku klubu, bylo nakročeno do nové éry sportu. Dnes máme vlastní
hřiště s artézským vrtem, automatickou závlahou, ve spolupráci
s městem budeme užívat nové šatny.
V minulých měsících však prošel náš klub krizí.
Starý výkonný výbor se rozhodl v činnosti dále nepokračovat a bylo na
stávajících členech, aby složili vedení nové.
„Fotbalu se na Rudolfově věnuji již od dětství, a tak jsem nad nabídkou
kandidovat do výkonného výboru sportovního klubu dlouho
nepřemýšlel. Cílů do budoucna je spoustu, ale většinu z nich bohužel
bez peněz uskutečnit nelze. Určitě je třeba vytvořit lepší zázemí jak pro
hráče, tak i pro diváky. Ale nejdřív bude hlavní získat důvěru občanů, že
děláme správnou věc a tím přivést třeba i nové sponzory“, dí Martin
Zach, spolutvůrce fotbalové vize na Perštátě a nový pokladník.
„Fotbal nás prostě baví“, přiznal se Petr Maroš, nově zvolený předseda
SK. „Chceme jím nejen systematicky vyplňovat dětem volný čas, ale
vytvořit co nejlepší podmínky pro maximálně komplexní rozvoj našich
malých fotbalistů tak, aby nás jednou mohli reprezentovat jako slušní
morální lidé v dresu A týmu v krajském přeboru mužů, který je pro klub,
jako je SK Rudolfov, skutečným úspěchem, na který jsme právem hrdí“,
a jedním dechem dodává, jak zajímavé místo zde máme k dispozici.
„Naše sportoviště sdružuje kluky i holky, trenéři je vychovávají v duchu
fair–play a učí je společně jít za svým cílem – vítězstvím.“
Výchova mládeže je v naší vizi prvořadá. Snahou je vést děti ke sportu,
zažehnout v nich lásku k pohybu, odpoutat je co nejvíce od televizí,
mobilů, herních konzolí a počítačů. Pohyb je důležitou součástí života,
v dnešní přetechnizované době důležitější než dřív.
„Já se těším na spolupráci, kterou budeme rozvíjet na mnoha stranách.
Jde o město Rudolfov, které v rámci kraje viditelně reprezentujeme. Do
budoucna chceme být přirozeným partnerem města při pořádání
sportovních nebo kulturních akcí jako dětské dny, hornické slavnosti a
tak dále“, míní Miroslav Šedivý, místopředseda spolku. „Dále
o sponzory, bez nichž bychom vůbec nemohli fungovat a rozhodně
spolupráce s rodiči, kteří nám svěřují své děti k výchově.“
Radim Pouzar, zkušený profesionální trenér fotbalové akademie a nyní
sportovní manažer, se souhlasně přidává: „Jsou to právě naše děti, které
díky práci sportovního klubu mohou prožít své fotbalové sny právě tady,
na Rudolfově. Jedním z našich cílů je vychovat hráče pro A tým. Bez
vlastních hráčů se do budoucna neobejdeme, a proto je nejdůležitější
zkvalitnit přípravu našich nejmenších a propojit průpravu napříč
ročníky.“ Spolu se sekretářem klubu a šéftrenérkou mládeže v jedné
osobě, Annou Matějkovou, tvoří koncepci a metodiku pro systematický
rozvoj už od nejmladších kategorií. Sám se chce zaměřit hlavně na
přípravu dorostenců a jejich zapojení do mužského fotbalu.
„Trénink musí děti bavit. Doby, kdy být fotbalový trenér znamenalo na
svěřence křičet a honit je kolem hřiště nebo Stromovky, už jsou naštěstí
minulostí. Učíme hrou, učíme se chybami, podporujeme dravost a
sebevědomí hráčů, chceme, aby nalézali vlastní řešení a vlastní cesty,
aby byli kreativní. K tomu je třeba mít zkušenou a kvalitní trenérskou
základnu, takže i práce s trenéry a pro trenéry je pro nás jednou
z hlavních priorit“, uzavírá Anna Matějková.
Výkonný výbor dává na vědomí přijetí následujícího usnesení: Výkonný
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výbor k datu 14. 3. 2018 ukončuje spolupráci s trenérem starších žáků
Alešem Hlubockým. Zároveň výkonný výbor Aleši Hlubockému děkuje
za dlouhodobou trenérskou činnost v klubu. Přesto ukončení spolupráce
považuje za nejlepší řešení aktuální situace, kdy se představy vedení
klubu a Aleše Hlubockého ohledně vedení tréninků i reprezentace klubu
rozcházely.
Ještě jednou díky za práci pro děti a do budoucna přejeme všechno
dobré.
Výkonný výbor SK Rudolfov

Fotbalová zima – mladší žáci SK Rudolfov
Již poněkolikáté se mladší žáci rudolfovského fotbalového klubu
zúčastnili jednodenního zimního halového turnaje ve Starých
Hodějovicích. V sobotu 10. 2. 2018 se ve vzájemných zápasech
utkalo celkem 6 družstev (Nové Hodějovice, Rudolfov, Lokomotiva
ČB, Lišov, Horní Stropnice, Spartak Trhové Sviny). Rudolfovští
fotbalisté pod zastupujícím vedením trenéra Milana Štekla
nastoupili k zápasům ve dvou čtyřkách, které se během každého
zápasu na hřišti střídaly. Všem klukům se dařilo, předvedli hezké
týmové i individuální výkony. Nakonec se mladým fotbalistům
povedlo vyhrát všech pět zápasů a stát se vítězi celého turnaje.
Šikovný útočník Petr Koupal se navíc stal nejúspěšnějším střelcem
turnaje. V průběhu několika víkendů se konal také turnaj Jihočeské
Zimní Halové Ligy (JZHL) v Třeboni, kam byli naši mladší žáci již
druhým rokem pozváni. Během 17 zápasů se Rudolfov
utkal s 9 dalšími družstvy (Větrovy, Třeboň, Český Krumlov,
Ševětín, SKP ČB, Veselí nad Lužnicí, Slavia ČB, Lokomotiva ČB a
Mokré). Přestože byli někteří soupeři z vyšších soutěží, obsadili naši
fotbalisté hezké 7. místo. I v tomto případě musíme pochválit jejich
týmovou práci a bojovnost. Rodičům děkujeme za pomoc
s dopravou, podporu a fandění celému týmu.
trenéři mladších žáků

koordinace v hale ve Vrátě. Na ZHL v Třeboni se potkávali s týmy
krajských přeborů a velmi dobře jim dokázali konkurovat. V současné
době bojují o 6. – 10. místo. Na turnaji v Nových Hodějovicích
vybojovali 3. místo, stejně skvělého výsledku dosáhli i na turnaji na
Dobré Vodě. Nyní se soustředí na tradiční turnaj O pohár města
Rudolfova, věříme, že i na domácí půdě zabodují.
Na podzim se nám sešel zatím rekordní počet začínajících fotbalistů
v kategorii minipřípravky, z celkových 16 jich pravidelně chodí mezi
10 – 14. Takový progres nás samozřejmě těší, tréninky vedeme formou
her, aby děti bavily a ty se na každý další těšily.
Do letošní zimní přípravy jsme se rozhodli zařadit i více
mimofotbalových rekreačních aktivit a tak se starší přípravka A a mladší
žáci potkávali i na ledě, se starší přípravkou B a našimi benjamínky
z minipřípravky jsme 2 krát navštívili Hopsárium, které pro velký
úspěch navštívíme znovu, v plánu máme ještě trénink v plaveckém
bazénu a nakonec bowling, který potěšil nejen naše hráče, ale i jejich
rodiče a trenéry. Do jarní části sezóny tak vstupujeme připraveni, plni
elánu a věříme, že napříč kategoriemi se nám bude dařit.
Trenéři SK

Republikový bronz
Organizátoři Českého poháru žákyň, tradiční soutěže ČVS, přidali
v letošním ročníku další turnaj soutěže na víc. Takže se hrála
kvalifikace, dvě kola v Čechách a tři ve spojení českých a
moravských družstev. Tím se stal z dlouhodobého hlediska
spravedlivým obrazem výkonnosti družstev, náročnou soutěží
celosezónní připravenosti kolektivů družstev. Do poháru se
kvalifikovalo 58 družstev. Na závěrečné finále v Přerově 9. – 11. 3.
jich pak přijelo 24 ve třech výkonnostních skupinách – osmičkách.
Hlincovka zastupovala jihočeský volejbal v té první. Do Přerova
jsme jeli s náskokem tří bodů před Uherským Hradištěm a Brnem a
čtyř bodů před Plzní. Nakonec jsme se po součtu všech turnajů
dostali na bednu a obsadili třetí místo. Bronz byl vykoupen těžkými
vyrovnanými zápasy. Průběžné pořadí družstev se měnilo jako na
houpačce. Papírově očekávané výhry se měnily ve skutečné prohry a
naopak. Na závěrečný zápas turnaje mezi SK Hlincovka a VK Dukla
Liberec nastoupila družstva již bez tlaku na výsledek a předvedla
pro diváky vrcholový zápas této kategorie s tvrdou razantní
výměnou, dobrým blokem a především hrou v poli. A to kdy
zdánlivé bodové míče byly vráceny do hry a rozehra pokračovala
dalším drtivým útokem soupeře. Do stavu 11:11 v tie-breaku nebylo
rozhodnuto, kdo strhne vítězství na svoji stranu. Šťastnější byl
nakonec Liberec. Ten také vyhrál Český pohár před druhými
TJ Kralupy nad Vltavou.
Oceněním dobré hry družstva bylo i vyhlášení naší hráčky Daniely
Prenerové do All Stars týmu.
Pro jihočeský volejbal jsme přivezli další úspěch, který přidává
Hlincovka k více jak desetiletému opakovanému vítězství
v krajském přeboru žákyň. Navazuje na získání ČP v roce 2014 a
mistrovského titulu v roce 2015 v kategorii mladších žákyň.
Zimní příprava přípravek
Jan Havelka
V minulé sezóně se starší přípravka B ročník 2008 účastnila Zimní
halové ligy SKP a byla to velmi pozitivní a přínosná zkušenost. Velká
vytíženost místní haly dovoluje jedinou tréninkovou jednotku týdně,
proto bylo odehrání celkem 5 turnajů pro naše hráče velkým bonusem
zimní přípravy. ZHL SKP se letos účastnily ročníky 2005 a 2009, oba
v Třeboni, ročník 2008 se zúčastnit nemohl a tak se zrodil nápad
uspořádat vlastní sérii turnajů. Oslovila jsem okolní kluby, slovo dalo
slovo a 23. 12. 2017 jsme v rudolfovské hale zahájili ten první. Měřit
síly s našimi borci přijeli SK Lišov, SK Dobrá Voda, FC Mariner
Bavorovice a TJ Srubec/FC Nové Hodějovice. Další tři turnaje se konaly
v zázemí SK Dobrá Voda, FC Mariner Bavorovice po dvou odehraných
turnajích pro nedostatek hráčů odstoupil a nahradil jej SK Sedlec.
V Lišově jsme 3. 3. 2018 celou sérii zakončili, sečetli body ze všech
turnajů, rozdali všem hráčům zasloužené medaile, diplomy a plakety.
V soutěži střelců se náš Filip Klepsatel umístil na 2. místě s 21 góly a
ztrácel tak pouhé 3 body na 1. místo. I ostatní naši hráči podali skvělé
výkony, a přestože chřipková epidemie oslabila i naše řady, bojovali
mnohdy bez střídání až do posledního hvizdu a nakonec obsadili
4. místo. Pořádání akce takového rozsahu pro nás bylo velkým přínosem
a úspěchem, na který bychom v příští sezóně rádi navázali a ideálně celý
pořadatelsky zastřešili.
Hráči mladší přípravky vstoupili na podzim do okresní soutěže s chutí,
ač nováčci, soutěžnímu tempu i soupeřům se rychle přizpůsobili a brzy
získali první body. K zimní přípravě přistoupili se stejným nadšením a
jeden fotbalový trénink doplnili dalším tréninkem všeobecné zdatnosti a

Stojící zleva: trenér Petr Ročňák, Zuzana Vávrová, kapitánka Lenka
Novotná, Michaela Candrová, Nikola Jelínková, Nela Jasečková,
nižší řada: trenér Jan Havelka, Linda Buchalová, Adéla Nováková,
Kateřina Čapková, Kristýna Hušková, ležící: Petra Koudelková a
Daniela Prenerová.
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Bufet na hřišti je opět v provozu

SK Rudolfov uvedl od března do provozu
Bufet na hřišti s novým nájemcem
Otevírací doba

pátek: 18:00 – 24:00 hod.
sobota: 18:00 – 24:00 hod.
neděle: dle rozpisu domácích zápasů
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