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Záchrana této historické dominanty byl jeden z hlavních cílů
Perkmistrovský dům je hotov
Stavba Perkmistrovského domu je u konce. Dodavatel stavební části současného vedení města pro toto volební období. Pojďme si
v souladu se smluvními podmínkami dokončuje veškeré drobnosti společně užít jejího slavnostního otevření a uvedení do provozu.
především ve venkovních částech objektu. Bude následovat Myslím, že to bude rozhodně stát za to.
Vít Kavalír, starosta města
vybavení interiéru a poté už ladění expozice Hornického muzea a
knihovny. Vše bude hotovo nejpozději začátkem září tak, abychom
mohli 13. září 2014 slavnostně otevřít celý objekt široké veřejnosti
a postupně jej otevřít k běžnému provozu.
Už teď je znát, jak celý objekt „prokoukl“ a bude jistě
reprezentativní chloubou Rudolfova. Nová okna, dveře, podlahy,
střecha, funkční výtah – i tím se může celý objekt pochlubit.
Hodně mě obyvatelé upozorňují na různé pruhy a odstíny na nové
fasádě. Dotázal jsem se na tyto připomínky hlavního architekta
Ing. Kročáka, který nám sdělil, že projektová dokumentace
respektovala průzkumy omítkových a barevných vrstev vnějšího
pláště budovy a jejím obsahem byla obnova vnějších omítek
v rozsahu 10 – 30%. Historické omítkové vrstvy jsou předmětem
zájmu památkové péče jako části dochované historické hmoty a
podstaty objektu s cílem jejich zachování v maximální možné míře.
Není tedy možné již jakkoli do fasády zasahovat a fasáda v tomto
stavu plně odpovídá schválené projektové dokumentaci.

Konec objížďky na Rudolfově

Rekonstrukce boří mýtus

Most v Rudolfově je opět průjezdný a je ve zkušebním
provozu. Objízdná trasa včetně náhradních zastávek MHD
mohla být zrušena. Bohužel naše místní komunikace
v objízdné trase vysokým provozem velmi trpěly. Na
přejímacím řízení jsme vznesli požadavek na opravu objízdné
trasy. Naše požadavky byly uznány a Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje poničené úseky opraví.
Vít Kavalír, starosta města

Na konci června předala stavební firma Metrostav, divize
Jižní Čechy hotovou vnitřní část Perkmistrovského domu
podle harmonogramu Městu Rudolfov, aby během července
dokončila vnější úpravy objektu včetně nového kamenného
soklu, předláždění chodníku a úpravy nádvoří. Rekonstrukce
stavby byla příležitostí nahlédnout pod omítku a udělat si
obrázek o historickém stavebním vývoji i celkové kondici
objektu. V této souvislosti zřejmě padly některé mýty a jiné
zajímavé skutečnosti se naopak objevily, celkově však
můžeme říci, že se žádná senzace nekonala.
Rekonstrukce Perkmistrovského domu s největší
pravděpodobností zrušila letitý mýtus o vstupu do dolů přímo
ze sklepních prostor objektu. Tato hypotéza objevující se
např. v knize Bedřicha Böhnela měla svůj základ nejspíš
v zachovaném zděném portálu na jižní straně sklepa, jehož
ocelové dveře měly v minulosti skrývat schody do prudce se
svažující chodby. Leč již při rekonstrukci domu na počátku
70. let byly dveře odstraněny a na jejich místě proražena
šachta na povrch ke vhazování uhlí ze dvora. Jak se ukázalo
při letošní rekonstrukci, tato vyzděná šachta skutečně zakryla
jakousi původní kamennou klenutou chodbu, nikoli však
příkře se svažující pod venkovní terén, ale mírně stoupající
nad něj. Ani druhý otvor v kamenném zdivu sklepa
vycházející severním směrem pod hlavní silnici a požární
zbrojnici nebyl po počátečních nadějích identifikován jako
důlní prostor. Po jeho kompletním vyčištění se objevila malá
kaverna neznámého původu se zřetelnou grafitickou žilou
v rostlém skalním materiálu. Ten prokazatelně vyloučil
jakékoli pokračování chodby či dutiny.
Po neformální poradě s archeology specializujícími se na
montánní památky spatřila světlo světa nová hypotéza.
Rozsáhlý sklepní prostor mohl vzhledem k určení domu
v minulosti sloužit k činnostem spojeným s vytěženou rudou.
Jižní portál a jeho nad terén směřující klenutá chodba byly
zřejmě velkým vchodem do těchto prostor, který mohl sloužit
i jako vjezd pro menší vozy. Sklep tak mohl být velkým
trezorem, nebo prubířskou dílnou, kde se vážilo, měřilo a
analyzovalo vytěžené stříbro.
V současné době objekt Perkmistrovského domu vysychá,
aby do něj mohl být během srpna instalován mobiliář včetně
expozic. Jejich součástí budou i nově pořízené exponáty
z letošního úspěšně získaného grantu Jihočeského kraje:
model chalupy rudolfovského horníka Víta Robenhaupta,
prubířské pracoviště, pícka na tavbu stříbrných rud a originál
mapy eliášovy štoly z roku 1691.
Vratislav Klabouch

Dlouhá ulice před opravou

Rozestavěný model poloroubené chalupy z Rudolfova, v níž žila
kolem roku 1780 rodina horníka Víta Robenhaupta, je dílem
modeláře – archeologa Davida Merty z brněnské společnosti
Archaia. Objekt stojí v Rudolfově jako zázrakem dodnes.

Třeboňská silnice přes Rudolfovský potok

Portál nového mostu od severozápadu
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Probuzení obyvatelé Hlinské ulice v Českých Budějovicích

V minulém čísle Rudolfovských listů vás pan starosta Kavalír
informoval o nové situaci kolem kauzy „krček“ (propojení Hlinská –
Hraniční) a o tom, že probuzení obyvatelé Nového Vráta stavbu
přinejmenším zdržují a komplikují. Ano, z černobílého pohledu se
takto mohou aktivity nově vzniklého občanského sdružení Spolek
T.G.M. novevrato.cz jevit. Je také pravdou, že mezi stovkou členů
spolku není žádný dopravní inženýr a souhlasíme s tvrzením, že
kdyby stavba vedla „o půl kilometru jinde“, nebude důvod, aby
vznikla výše uvedená ryze občanská aktivita. Nicméně, stavební
zákon nám dává možnost se k uvedeným stavbám vyjádřit v rámci
územního řízení. My jsme si této možnosti vědomi a rozhodli jsme
se jí v mezích zákona využít. Záměrem našeho snažení však není
dále ztěžovat situaci obyvatel bydlících v krčku. Naopak. Chceme
vidět celou věc komplexně. Vždyť nově plánovaná komunikace
vyúsťuje také do obydlené zóny. A jak k tomu přijdou obyvatelé
Hlinské ulice? Chceme řešit kout mezi Českými Budějovicemi,
Hlinskem, Dubičným a Rudolfovem jako celek: ne jako oblast
rozdělenou hranicemi obcí, ne jako oblast rozdělenou přivaděčem a
dálnicí D3, ne jako spojnici mezi Hlinskou a Hraniční bez
cyklostezky, ne jako obydlená území, sevřená mezi průmyslové
zóny, území kontaminované olovem (kovošrot), dálnici D3 a
přivaděč, odkud budou denně sjíždět tisíce aut mířících do centra,
když o dva kilometry severně již dálniční přivaděč existuje. Chceme
znát dopady plánovaných staveb na obyvatele tohoto území, chceme
vyvolat diskuzi o možnostech jiných řešení, která existují, chceme
otevřít komunikaci mezi zastupiteli města Českých Budějovic,
Rudolfova, Dubičného a těch, kteří tu žijí. Jsme přesvědčeni, že
dobré řešení existuje pro všechny strany, pomozte nám ho najít! Je
jen na nás, jaké místo pro život vybudujeme nebo jestli proti sobě
budeme bojovat. Více informací naleznete na internetových
stránkách www.novevrato.cz
Za Spolek T.G.M. novevrato.cz
Eva Semančíková, Nikola Vondráková, Tereza Machová

Chodník před rekonstrukcí

Chodník v Jivenské ulici je již hotový

110 metrů nového chodníku v Jivenské ulici mezi ulicemi
Tulipánová a Karafiátová je již hotový. Žádali jsme přes místní
akční skupinu Hlubocko – Lišovsko o dotaci z programu rozvoje
venkova. Se žádostí jsme uspěli a získali jsme díky tomu půl
miliónu korun, přičemž celkový náklad na realizaci byl necelých
osmset tisíc korun. Tento úsek velmi frekventované silnice byl pro
pěší a zejména děti velmi nebezpečný. Pokud chodci použijí k chůzi
krom nového chodníku i klidnou Karafiátovou ulici, tak by měl být
pohyb pro většinu chodců na Jivenské ulici již bezpečný a to nás
moc těší. Samozřejmě v budoucnu by mělo být motivací každého
vedení města chodník dobudovat celý.
Vít Kavalír, starosta města

Vážení obyvatelé Hlinské ulice v Českých Budějovicích

Jako starosta obyvatel krčku i celého Hlinska s vámi nemohu
souhlasit. O zaslepení krčku se intenzivně starám ihned po svém
zvolení v roce 2010. Tato "dopravní stavba" vznikla živelně jako
příjezdová panelová cesta k průmyslovým areálům v Suchém
Vrbném. V době vzniku byla intenzita dopravy možná tak na deseti
procentech, to znamená nulová oproti dnešku. Za nárůst dopravy
můžeme my všichni. Ruku na srdce. Kdo z nás nemá dnes osobní
automobil pro svojí osobní potřebu? To znamená, že všichni
potřebujeme dopravní stavby typu Hlinského přivaděče a propojení
Hlinská – Hraniční. My všichni budeme tyto stavby hojně využívat
a my všichni tyto stavby logicky musíme tolerovat. Aby tyto stavby
nevznikaly víceméně živelně, tak jako například krček, tak proto
existují takové nástroje a závazné dokumenty, jako je územní plán,
který je poměrně složitě vypracován. Je sestavován v několika
přípravných fázích a ke každé fázi se může vyjadřovat i veřejnost.
Kde jste tedy byli při pořizování územního plánu města Českých
Budějovic před rokem 2000, kdy byl schválen a s ním veškeré
dopravní stavby, které se dnes snažíte zpochybnit??? Já osobně
projekt Hlinského přivaděče nijak nehájím. Pokud se ukáže, že tato
stavba není potřeba, o čemž osobně pochybuji, tak nechť se tato
stavba zruší. Proč ovšem saháte i na propojení stavby Hlinská
Hraniční, která by umožnila zaslepit krček??? Píšete, že záměrem
vašeho snažení však není dále ztěžovat situaci obyvatel bydlících
v krčku.... Možná to není vaším záměrem, ale jednoznačně jim to
ztěžujete. Ti lidé měli vidinu, že v roce 2015 bude zaslepeno! Dnes,
když se mě na to ptají, tak jim musím říct… v nedohlednu!
Myslím to s vámi opravdu poctivě. Proto říkám, běžte si zkusit život
v krčku. Zažijte si každodenní problémy, jak poslat děti pěšky do
školy, jak přistavit auto ke svojí nemovitosti, jak bezpečně vyjet na
tuto komunikaci ze svého pozemku. Hlinská ulice je oáza klidu
oproti krčku. Navíc se paradoxně Hlinská ulice výrazně zklidní už
při stavbě dálničního tělesa, takže mi to přijde jako nepochopení ze
strany vašich obyvatel. Nemůžu se zbavit hořkého pocitu, že
veškerá jednání s majiteli pozemků, s projektanty, s dotčenými
orgány, s městem České Budějovice jako významným investorem,
tímto padá do koše. Jsou to roky práce. Pokud budete svými kroky
škodit našim obyvatelům, tak nikdy spolu nemůžeme najít
společnou řeč.
Vít Kavalír, starosta města

Chodník po rekonstrukci

V Hlinsku novou betonárnu nechceme!

Stavební společnost z Rudolfova má zájem postavit v Hlinsku
multifunkční dům, betonárku a další stavby nutné k provozu
takového areálu.
Ve čtvrtek 10. 7. 2014 od 9 hodin proběhlo veřejné ústní jednání
k územnímu řízení na místě plánované stavby v katastrálním území
Hlinsko u Vráta. Jednání svolal Ing. Werner, referent odboru
výstavby Městského úřadu v Rudolfově. Ve stanoveném termínu se
na místo dostavili zástupci investora. Dále se zúčastnilo město
Rudolfov a další dva účastníci řízení a cca čtyřicet obyvatel Hlinska
jako veřejnost vystupující proti stavbě betonárky „na zeleném“
v této lokalitě. Město Rudolfov jako účastník tohoto územního
řízení, podalo písemně připomínky k záměru výstavby betonárny
v této lokalitě.
Město Rudolfov se domnívá, že stavba betonárny v této lokalitě,
zvlášť pokud se jedná o stavbu trvalou, bude mít negativní vliv na
životní prostředí a tímto také jednoznačně dává za pravdu
obyvatelům žijící v této lokalitě, kteří mají obavy o zhoršení stavu
ovzduší a nárůstu dopravní zátěže v „jejich lokalitě“. Se stavbou
multifunkčního domu, zpevněných ploch a příslušenství větší
problém nemáme, pokud bude dodržena podmínka likvidace
dešťových vod na pozemku investora.
Budeme rádi, pokud se krajský úřad odbor životního prostředí bude
našimi připomínkami zabývat a dá nám za pravdu. Betonárnu
opravdu na svém území nechceme a využijeme vše dostupných
prostředků k tomu, abychom tomuto záměru zabránili.
Vít Kavalír, starosta města
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 12. 6. 2014 se uskutečnilo Vítání občánků v nové
zasedací místnosti Městského úřadu Rudolfov. Celkem jsme
vítali 27 dětí, z toho 13 děvčat a 14 chlapců, které se narodily
v období od 1. března 2013 do 5. března 2014 v Rudolfově a
v místní části Hlinsko. Vítání se zúčastnilo
24 dětí s maminkami a jejich nejbližšími. Jsme velice rádi, že
se tohoto milého obřadu zúčastnila většina pozvaných
rodičů s dětmi. Hezký proslov k rodičům a jejich dětem měl
starosta města Vít Kavalír a paní MUDr. Marie Kyrianová.

Pěkným zpestřením programu bylo pásmo písniček a
básniček dětí z 1. A místní ZŠ pod vedením paní učitelky
Mgr. Martiny Hotové.
Jako upomínku na tento den, obdržely narozené děti
pohádkovou knihu, bryndáček, pamětní knížku a maminky
květinu.
Ještě jednou přejeme všem rodičům, aby jejich děti byly
zdravé a dělaly jim jen samé radosti. Dětem pak hodné a
spravedlivé rodiče.
Jana Šimoníková, matrikářka

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Školní rok 2013/2014 je definitivně za námi. O jeden den dříve než
na ostatních školách v republice zasedlo 308 žáků naší školy
naposledy do lavic, aby z rukou třídních učitelů převzali závěrečné
vysvědčení. Pro 39 žáků devátých ročníků to byl den a vysvědčení
úplně poslední na základní škole. Aby se jim rozloučení se Základní
školou Rudolfov vrylo hlouběji do paměti, byli pozváni starostou
města panem Vítem Kavalírem na Městský úřad Rudolfov. V nově
otevřené zasedací síni proběhlo slavnostní rozloučení s jejich
devítiletou školní docházkou. Z úst pana starosty a pana PaedDr.
Ondřeje Švejdy si vyslechli pár moudrých rad do života. Poté se
každý žák podepsal do pamětní knihy města, dívky dostaly od pana
starosty květinu a chlapci čokoládu. Třídní učitelka 9. A paní
Mgr. Kateřina Střihavková a třídní učitel 9. B pan Mgr. Michal
Bulíček pak každému věnovali zvoneček jako památku na „poslední
zvonění“. Děkuji pedagogickým i provozním pracovníkům, žákům,
rodičům, vedení města a všem, kteří se ve školním roce 2013/2014
na dění ve škole podíleli. Přeji Vám zasloužený prázdninový
odpočinek s krásným počasím. Vám, deváťáci, přeji, abyste byli na
nových školách spokojeni a uplatnili vše, co jste se doposud naučili.
A přijďte se pochlubit – dveře Základní školy Rudolfov jsou pro Vás
vždy otevřeny!!!
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Hodně štěstí deváťáci !

tříd základní školy vedením města Rudolfov se stalo již milou a
příjemnou tradicí, která jistě vyjadřuje i to, že škola pro vedení
našeho města je i bude jednou z priorit jeho rozvoje. Z důvodu
dokončované rekonstrukce Perkmistrovského domu v Rudolfově se
v letošním roce toto setkání uskutečnilo v nově otevřené zasedací
místnosti radnice v areálu zámečku na Rudolfově.
Chtěl bych za vedení města popřát deváťákům do jejich dalšího
života nejen mnoho úspěchů, ale i to, aby jim tato životní změna
přinesla nová přátelství, a v neposlední řadě i to, aby nezapomněli
na svou „základku“, a navázali na ty vědomosti, které zde
v uplynulých devíti letech získali.
Ondřej Švejda, člen rady města

Konec června je pro školou povinné děti, studenty, jejich rodiče a
blízké spojen s vysvědčením a následným očekáváním zasloužených
školních prázdnin. Pro deváťáky znamená toto období navíc ještě
ukončení základního stupně jejich vzdělávání a „rozprchnutí se do
života“ a s tím spojené změny. Někteří se stanou studenty různých
středních škol, jiní se budou jako učni připravovat na budoucí
povolání. Především se ale jejich „třída“, jejich spolužáci vymění za
úplně nové kamarády a prostředí, které jistě mnozí toužebně a
mnozí s obavami očekávají. Byl jsem rád, že jsem mohl i já být
přítomen okamžiku, kdy se všichni deváťáci naší, rudolfovské
základní školy, setkali společně takřka naposledy. Přijetí nejvyšších
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Den otevřených dveří na hasičárně

Jak jsem se zúčastnila jednání zastupitelstva

V úterý 10. června 2014 jsem navštívila již 19. zasedání
zastupitelstva města Rudolfov i proto, že se poprvé ve své historii
sešlo v budově Zámečku, v nově vybudované velké zasedací
místnosti úřadu města. Nebudu zde popisovat samotné jednání
zastupitelstva města, zápis z něj je uveden mimo jiné i na webových
stránkách města. Zaujala mě však jiná skutečnost, že od pana
zastupitele Třebína byl tento, podle mého soudu hezký, důstojný a
především potřebný prostor, přijat s rozpaky, s obavami na jeho
využití, s chápáním této místnosti jako provizorní a v neposlední
řadě jsem byla překvapena apelem na protiradonová opatření v této
místnosti. Mně se tato opatření nejevila přímo jako nejvýše
nezbytná, především z důvodu využitelnosti místnosti v omezeném
čase apod. V tomto duchu odpovídal na zasedání samém i pan
starosta Kavalír.
Přesto mi to nedalo a i já jsem chtěla vědět, jaká je vlastně situace
v místnosti z pohledu radonového nebezpečí. Proto jsem
kontaktovala pana starostu a ptala se ho na vývoj této pseudokausy.
Město skutečně nechalo odbornou firmou posoudit tento prostor
z hlediska zvýšeného radonového nebezpečí. Měření proběhlo
v období 11. 6. – 18. 6. 2014, v zasedací místnosti byly osazeny ve
dvou místech přístroje, kterými byly naměřeny hodnoty 247 Bq/m3
a 324 Bq/m3 . Závěr měření zní, že ve velké zasedací místnosti
nebyly překročeny hodnoty objemu radonu dle platné legislativy,
přičemž je stanoveno, že při objemu radonu nižším než 400 Bq/m3
splňuje objekt platné předpisy týkající se koncentrace radonu
v obytných a pobytových místnostech. Není třeba provádět zásah ke
snížení objemové aktivity radonu.
Jsem moc ráda, že tato místnost pro potřeby radnice i občanů a
spolků vznikla a že se nemusíme bát zde jednat či se účastnit
různých kulturně společenských akcí. Myslím si, že je lépe nejdříve
dané skutečnosti exaktně ověřit a nešířit různé, takřka poplašné
zprávy, než naopak.
Zdeňka Švejdová

V sobotu 24. května 2014 bylo pro občany Rudolfova
připraveno slavnostní otevření hasičské zbrojnice na
Rudolfově. V průběhu celého
dne si mohli všichni příchozí
prohlédnout nové prostory
rudolfovské hasičárny, zázemí
zásahové jednotky, zasedací
místnost a mohli se při
prohlídce i občerstvit. Je
škoda, že této možnosti
využilo jen málo našich
spoluobčanů, vždyť činnost
hasičů na Rudolfově má
dlouhou a bohatou historii a je
pro fungování města velmi
důležitá a podporu nás všech
si určitě zaslouží.
Večer bylo v klubovně
v hasičské zbrojnici připraveno slavnostní setkání všech, kteří
se na celkové rekonstrukci zbrojnice podíleli. Součástí tohoto
neformálního setkání hasičů, zástupců města a všech
zainteresovaných byla i fotoprezentace, která přiblížila, jak
celá rekonstrukce probíhala a u které si určitě zúčastnění
„brigádníci“ připomněli, že ne vše šlo jednoduše, ale
výsledek určitě za to stojí.
Osobně všem hasičům přeji, ať si i nadále zachovají kredit,
který mají, i když je mi jasné, že touto etapou budování
hasičárny jejich činnost a podpora města nekončí. Myslím, že
v budoucím období je potřeba doladit i okolí zbrojnice a
v neposlední řadě přemýšlet i o zásahové technice pro
jednotku.
Ondřej Švejda, radní

Veřejné osvětlení?

V dnešní době je naprostou samozřejmostí, že každé město, obec
i vesnice má veřejné osvětlení. Nebudu hodnotit v jakém rozsahu a
stavu. Vím, že se občas vyskytne porucha, ale to co nás čekalo při
poslední, mne přimělo napsat tyto řádky.
V úterý 24. 6. 2014 se část Rudolfova kolem Ameriky ponořila do
tmy. Při nahlášení poruchy telefonem na úřad se nám dostalo
ujištění, že dělají, co mohou, ale že pán, který se o osvětlení stará,
má dovolenou. Věřili jsme, že se opravdu snaží zajistit opravu a že
to dnes, kdy je dost firem, nebude problém. Utíkal den za dnem a
byla stále tma! Světla jsme se dočkali až 1. 7. 2014 – tedy za týden!
Budí to ve mně dojem, že jsme si prostě počkali na našeho opraváře
a měli jsme štěstí, že to netrvalo déle!
Marta Pflegerová
Vážená paní Pflegerová,

děkuji za váš příspěvek do našich listů. Stížností na veřejné
osvětlení (VO) při této poruše bylo samozřejmě mnoho a tímto
článkem mohu odpovědět všem najednou.
Nejprve zkusím popsat, jak funguje VO u nás na Rudolfově. VO je
napájeno ze sedmi rozvaděčů různě po Rudolfově do jednotlivých
větví či chcete li úseků, které jsou různě dlouhé a mají na sobě
různé počty světelných bodů, tedy stožárů VO.
Konkrétně tato nepříjemná porucha byla na úseku, kde je rozvaděč
na rozcestí a napájí prakticky celou Hlincohorskou ulici a přilehlé
ulice, tedy například i ulici Děkanskou. Na tomto úseku je napojeno
z jednoho místa přes stovku stožárů VO a přes kilometr kabelů je
napájí. Navíc se tato zmiňovaná porucha neprojevila hned při
spuštění světel, ale třeba i po několika desítkách minut.
Není pravda, že bychom se poruchou nezabývali od prvního dne od
nahlášení. Není pravda, že bychom čekali, až se vrátí obvyklý
servisní technik z dovolené. Měli jsme k dispozici náhradního
technika. Poté co nám bylo jasné, že zmíněnou poruchu bude velmi
složité najít, povolali jsme i další elektrikáře, kteří mají místní
znalost našeho VO. Svítili jsme i přes den, což vyvolávalo další
otázky od obyvatel, abychom poruchu našli.
Realita byla taková, že se porucha podařila odstranit až za týden, ale
nemělo to nic společného s dovolenou obvyklého technika,
nýbrž s náročností opravy…
Moc se všem obyvatelům omlouváme. Prevencí a včasnou údržbou
se budeme snažit těmto nepříjemným poruchám vyhýbat, ale
bohužel to nejde garantovat na 100%.
Vít Kavalír, starosta města
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15. HORNICKÉ SLAVNOSTI

V sobotu 7. června se již po patnácté uskutečnily Hornické
slavnosti. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
slavnostech jakkoliv podíleli a hlavně všem, kteří slavnosti
navštívili. Dnes bohužel už lidé na akce moc nechodí, proto
jsme velice rádi, že na slavnosti si cestu najdete a věřte, že
spokojený návštěvník je pro nás největší poděkování a
motivace do příprav dalšího ročníku. Fotografie si můžete
prohlédnout zde: http://pratele-rudolfova.rajce.idnes.cz/
Připojujeme článek, který o Slavnostech napsala Budějcká
drbna, konkrétně pan Václav Votruba.
Milá a skutečně nádherná tradice. Tak by se jednou větou
daly popsat Hornické slavnosti, které se už popatnácté
uskutečnily v Rudolfově. Zatímco v Budějcích tisíce lidí
koštovaly zlatavý mok na Slavnostech piva, Rudolfov
v sobotu podnikl exkurzi do minulosti.
Hornické slavnosti mají velmi slušný zvuk i za hranicemi
regionu. Ani letošní ročník jim ostudu neudělal! Příjemné
místo, bohatý program, plno stánků s rozmanitou nabídkou,
výstava dravců, koně... Pokud milujete historické akce, ale
například krumlovské Slavnosti pětilisté růže jsou na vás už
příliš masivní záležitostí, rudolfovské slavnosti vám mohou
nabídnout ideální kompromis.

„ Na Hornické slavnosti jsme vyrazili poprvé. Nějakou dobu
jsme po městě bloudili, protože hlavní silnice byla uzavřená,
ale nakonec to za to stálo. Líbí se mi zdejší komorní
atmosféra a hlavně program, který je dokonalým kontrastem
všem těm pouťovým atrakcím, jež se konají v jiných městech
či vesnicích,“ zmínil například Petr Trávníček, který na výlet
vytáhl svou přítelkyni.
Program byl skutečně zajímavý. Zpívalo se, tancovalo...
Návštěvníci se i zábavnou formou dozvěděli několik
dobových zajímavostí – pozornost přitáhly například ukázky
námluv z období renesance.
Dětičky si užívaly jízdu na koních. A pokud zrovna na obzoru
žádný malý zájemce nebyl, vyskočili do sedel dospělí.
Atrakcí byli i draví ptáci, kteří se vystavovali na kraji areálu.
Že je jim pozornost nepříjemná? Ale kdeže, do foťáků
pózovali jak skutečné celebrity!
Hornické slavnosti jsou zkrátka sázkou na jistotu. Je to
přátelská a od srdce dělaná akce, které není co vytknout.
V kombinaci s krásným počasím ideálně strávená sobota.
Z průběhu slavností byli nadšení i organizátoři – Společnost
přátel Rudolfova. „ Po delší době nám bylo nakloněno

i počasí, a to je minimálně 50 procent úspěchu,“ řekla
předsedkyně spolku Hana Kuboušková a dodala: „ Nic není
dokonalé, pár nedostatků se našlo, ale celkový dojem a
ohlasy veřejnosti na letošní Hornické slavnosti jsou kladné.“
Předsedkyně vyzdvihla například tradiční koncert
Třeboňských pištců v kostele sv. Víta či koncert Smíšeného
komorního sboru z Příbrami. „Koncerty vyzněly krásně, a to
díky úžasné akustice tohoto prostoru.“
Na úpravě prostoru Farské louky, kde se slavnosti konaly,
pracovali členové spolku už v pátek. „ Páteční příprava

prostoru vyžaduje velké nasazení, záleží na každém detailu a
tisíci maličkostech. Podařilo se, vše bylo včas připraveno a
v sobotu jsme dokázali pobavit okolo tisícovky lidí,“ zmínila
Hana Kuboušková.
Škoda jen kolize termínů se zmíněnými pivními slavnostmi.
Obě akce tak přišly o potencionální návštěvníky. Kdyby se
měli ale pořadatelé neustále ohlížet na ostatní akce, nejspíš
by nikdy nic neuspořádali. A abychom nezapomněli...
Budějcká Drbna přeje Hornickým slavnostem všechno
nejlepší k patnáctinám!

Zdroj: www. budejckadrbna.cz
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NEŽ ZAČALY PRÁZDNINY...

VÝBĚR Z AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY
Černá věž

Vyšlápli jsme 225 schodů na Černé věži, abychom se mohli podívat
na město a jeho okolí z ptačí perspektivy (kluci a děvčata
z 5. oddělení školní družiny). Pan Vančura nám pověděl spoustu
zajímavostí nejen o Černé věži, ale i o Českých Budějovicích.

Den dětí na hřišti

Svůj svátek si děti z 1. stupně oslavily za pěkného počasí na hřišti
v Rudolfově. Na 8 stanovištích si vyzkoušely své sportovní
dovednosti a za jejich splnění obdržely drobné odměny. Děkujeme
třídním učitelkám za přípravu a těm rodičům, kteří zajistili drobné
dárky a sladkosti.

Zdravušky

Jelikož se blíží konec školního roku a s ním i kroužky ve školní
družině, rozhodli jsme se ukončit náš zdravotnický kroužek
„ZDRAVUŠKY“ návštěvou Zdravotnické záchranné služby. Viděli
jsme sanitky, jejich vybavení, mohli jsme si vyzkoušet některé
pomůcky jako např. fixační límec, tonometr, oxymetr, apod. Paní
Krygarová trpělivě zodpovídala naše dotazy a závěrem jsme si
mohli vyzkoušet zavedení žilního přístupu na cvičných pomůckách.

Lehkoatletický trojboj

S pěkným počasím začaly děti trénovat na lehkoatletický trojboj
(hod, skok z místa a běh). Příprava byla základem skvělých výkonů
všech dětí. Letos jsme si naplánovali atletiku na středu 25. 5., ale
bohužel nám nepřálo počasí a tak některé děti plnily disciplíny
v tělocvičně a jiné si počkaly na lepší počasí a změřily si síly na
fotbalovém hřišti. Velké nasazení, sportovní chování a vůle zvítězit
nás provázela celým atletickým trojbojem. Celkově nejlepší
v každém oddělení – v těchto třech disciplínách byli:
1. A Adam Bumba
1. B Jakub Osouch
2. AB Teodor Brcko
3. AB Petr Koupal
4.-5. AB Jan Masopust
Nejlepší borci byli odměněni medailí a diplomem. Ostatní sportovci
pitíčkem a sladkostí. Sportu zdar a atletice zvlášť!

Výlet za pohádkou

Dětí z prvních a druhých tříd se v závěru školního roku vypravily za
skřítkem Fábulou do jeho pohádkové říše v Kamenici nad Lipou.
V podzemní říši pomáhaly najít kouzelné slovo pro boj se zlými
pohádkovými bytostmi a poté byly pasovány na „Kamarády“ skřítka
Fábuly. Ten si pro děti připravil ještě zápolení s velkými a malými
hlavolamy a pozval je do své cukrárny, kde jim dopřál odpočinku se
zmrzlinou. Děti si pak ještě užily jízdu úzkokolejkou a prohlédly si
nádraží v Kamenici.

Mravenci

V úterý 13. května se 39 děvčat a chlapců z 1. A a 1. B proměnilo
v mravence a vydalo na výlet do Objevária na Lannově třídě na
výstavu „Bzzukot“. Viděli jsme, jak mravenci žijí a pracují. Na
chvíli jsme se ocitli v mravenčí říši a pilně jsme nosili vše, co do
mraveniště patří. A kdyby nás viděly maminky, jak jsme pilně
uklízeli mraveniště a jeho okolí, měly by z nás určitě radost. Po
náročné práci jsme se posilnili dobrou zmrzlinou a spokojeni jsme
text a foto Květa Žemličková se vrátili domů.
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11. 8. 2014 – 18. 8. 2014
Městská knihovna Rudolfov uzavřena
DOVOLENÁ
8

Návštěva Národního divadla

Marmeliáda 2014!!!

Každoročně ZŠ Rudolfov pořádá kulturní výlet do Prahy. Jde
převážně o výlet deváťáků, ale prázdná místa jsou naplněna
i žáky z nižších ročníků. Není to ale jen tak ledajaký výlet.
Hlavním cílem je návštěva Národního divadla, kam jsme letos
vyrazili 15. května.
Prvním úspěchem každého výletu je dorazit ve správný čas na
správné místo. To se nám ale bohužel nepodařilo. I já osobně
jsem dorazila pozdě. Další překvapení přišlo hned vzápětí. Jedna
dívka totiž na tuto akci zcela zapomněla. Nakonec ale vše dobře
dopadlo. Dojeli jsme pro ni a do Prahy v pořádku dorazili.
Po příjezdu jsme se vydali na prohlídku památek. Navštívili
jsme nejen Pražský hrad, či Karlův most, ale i Staroměstské
náměstí, kde jsme se podívali na odbíjení orloje, a mnoho
dalšího. Na Václavském náměstí jsme pak měli rozchod. Někteří
se i přes silný vítr, který nás celý den doprovázel, procházeli po
Václaváku, druzí však chytli nákupní horečku a vymetali
obchody, co se jen dalo.
Poté přišel hlavní cíl našeho výletu, Národní divadlo. Rázem se
z našeho autobusu stala luxusní převlékárna, která proměnila ty
flákače na elegantní gentlemany a půvabné dívky na vysokých
podpatcích. Ještě nás čekalo pár fotek a už jsme seděli
v sedadlech a dívali se na oponu od Vojtěcha Hynaise. Hrála se
hra Strakonický dudák, kde hlavní role ztvárnili Igor Orozovič,
Filip Kaňkovský, Taťjana Medvecká, Magdaléna Borová a
Ondřej Pavelka. Hra byla vtipně pojata a mně osobně, i když už
jsem byla v Národním divadle již potřetí, se líbila ze všech her
nejvíce.
Po skončení představení jsme se došourali k autobusu a všichni
plní zážitků, únavy a vyčerpáni usedli do autobusu a těšili se, až
to vše za dvě hodiny povíme rodičům, kteří na nás při příjezdu
netrpělivě čekali před školou.
Terka Pavlásková, 9. A

Již třetí ročník oblíbené soutěže o nejlepší marmeládu
Marmeliáda je určen všem hospodyňkám, které rády
připravují své marmelády z tradičních i méně známých
druhů ovoce. O vítězi rozhodne nestranná porota na konci
září v hospodě Stará škola v Příbrazi, kde zároveň proběhne
slavnostní vyhlášení. Soutěžní vzorky své marmelády je
možné odevzdávat v trafice U kostela v Rudolfově až do
15. září 2014. Věříme, že se Marmeliády zúčastní všechny
paní a dívky (ale i pánové), kteří si recepty na své skvělé
džemy a marmelády nechtějí nechat pouze pro sebe!!!
Více informací získáte v trafice, na emailové adrese
marmeliada@seznam.cz nebo na naší facebookové stránce
marmeliády.
Tomáš Drábek
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Rybářská olympiáda – Vodňany 2014

Po třech letech vítězství ve školních kolech se letos Pavel Chruňák
probojoval díky svému bodovému zisku do „Krajského kola
Rybářské olympiády“. ZŠ a MŠ Rudolfov reprezentoval 12. 6. 2014
ve Střední rybářské škole ve Vodňanech a po absolvování teoretické
a praktické části se umístil na 21. místě. Gratulujeme!
Mgr. Jana Vašková

SK Rudolfov ČASPV

RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLE

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola ZŠ a MŠ Rudolfov životnímu
prostředí řadu surovin
Za celý rok 2013 odevzdala škola a naši žáci k recyklaci
8 televizí, 3 monitory a 116 kg drobného elektra.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky
v oblasti environmentální výchovy a ekologie, ale přináší také
možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Škola a
žáci v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé
spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Výsledek studie prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než
4 roky provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné
množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Z „Certifikátu Environmentálního vyúčtování“ společnosti
ASEKOL vyplývá, že škola a její žáci v roce 2013 vytřídili
8 televizí, 3 monitory a 116 kg drobných spotřebičů. Tím jsme
uspořili 4,48 MWh elektřiny, 232,14 litrů ropy, 19,36 m3 vody a
0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 0,96 tun CO2 a produkci nebezpečných
odpadů o 3,86 tun. Když si uvědomíme, že například osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Organizátorka Recyklohraní v ZŠ a MŠ Rudolfov
Mgr. Jana Vašková

Se cvičebním rokem 2013 – 2014 našich oddílů ČASPV
SK Rudolfova jsme se rozloučili atletickou soutěží dne
17. 6. 2014 na hřišti SK Rudolfova. Soutěže se zúčastnilo
29 dětí z oddílu rodičů a dětí a oddílu dětí.
Nejprve děti soutěžily ve třech disciplínách a to ve sprintu na
20 m, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku do dálky. Po
ukončení soutěží se mohly děti společně s rodiči zúčastnit
Roolympiády, to je atletická zábavná soutěž společná pro děti
i rodiče. Pro ty děti, které se této soutěže nechtěly účastnit
bylo připraveno stanoviště s prolézáním, přeskakováním
a s prokázáním své dovednosti s míčky. Nakonec se ale
všechny děti s rodiči Roolympiády zúčastnily. Výsledky
i fotografie z těchto soutěží jsou na internetových stránkách
SK Rudolfova. Celou soutěž nám fotila paní Petra Šlachtová
a za její fotografie moc děkuji.
Po ukončení soutěže dostaly děti diplom, balíček a ještě pití
v bufetu na hřišti.
Při společném závěrečném nástupu jsem dětem popřála
krásné prázdniny, rodičům klidnou a pohodovou dovolenou a
v září se budeme těšit na shledání v tělocvičně.
Chtěla bych také na závěr cvičebního roku poděkovat
cvičitelkám Zdence Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice
Márovcové , Haně Dufkové, Ivě Makrlíkové a Emce Jašarové
za celoroční obětavou práci. Poděkování patří také správcovi
haly panu Divokovi za vzornou spolupráci s našimi oddíly.
Všem přeji krásné prázdniny a klidnou a nerušenou
dovolenou.
Ladislava Skalová – cvičitelka
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obrovské pracovní nasazení našeho vedení, zároveň bych chtěla
za příkladnou a bezchybnou organizaci práce.
Naše zlatíčka jsou zlatý! Dokázali jste maximum a vyhráli na pochválit
zopakujeme.
„celou čáru.“ Podzim byl Takže ještě jednou díky a někdy si toIveta
Hlubocká, SK Rudolfov
bezkonkurenční – bez ztráty

ZLATÁ PŘÍPRAVKA

bodu. Na jaře zaspali a hned
dvakrát remíza. I tak s náskokem
10 bodů PRVNÍ. Kluci super, ale
máme mezi sebou i slečnu
Terezu Kešnerovou, a ta ještě
navíc přidala druhé místo
v nejlepších střelcích. Pohár, míč
a diplom jsem převzala až
o prázdninách, tak na Vás počká
v šatně. Za chvíli začínáme
trénovat na další sezonu. Přejeme
všem hodně gólů a žádná
zranění. Poděkujte rodičům,
obětují spoustu času, važte si
toho. Hezké prázdniny, a pokud se k nám chce někdo přidat,
budeme rádi.
Iveta a Aleš Hlubocký

Před zápasem s Olešnicí – výhra 16 : 4

Fotbalový turnaj – Memoriál Dana Fleischmana

Dokopná

Brigáda

V sobotu 28. června 2014 měl Sportovní klub Rudolfov
plánovanou brigádu. Sešlo se nás hodně a povedlo se udělat
mnoho práce. Řada věcí doslova dosluhuje a zoufale volá po
údržbě. V tomto směru je brigáda alespoň malá náplast na tento
stav věcí.
Chtěla bych všem moc poděkovat. Přišly celé rodiny. Pracovali
i ti nejmenší. Za odměnu byl výborný gulášek a pití. Společnou
fotku nemáme, protože hned jak každý přišel, chopil se práce a
u oběda jsme se střídali. Proto posílám fotky, kde je vidět

Sportovní klub Rudolfov zve všechny příznivce v sobotu
26. července 2014 na den plný fotbalu. V rámci Memoriálu Dana
Fleischmana se představí muži „B“ v přátelském utkání s oddílem
Suchdol nad Lužnicí. Začátek utkání je v 10:00 hodin.
Od 12:45 hodin odehrají muži „A“ 4. ročník fotbalového turnaje.
Letošními účastníky budou oddíly TJ Califrig Borovany, SK Dobrá
Voda a SK Čtyři Dvory. Podrobný rozpis najdete na stránkách
http://sk.rudolfov.cz.
V průběhu turnajové přestávky zhruba okolo 15:40 hodin se
odehraje modelový zápas přípravky.
Všechny sportovní fanoušky srdečně zveme do sportovního areálu
SK Rudolfov.
Roman Hajný
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Fotbalisté bilancují uplynulou sezonu

Sportovní klub Rudolfov bilancuje uplynulou sezonu. Některá
družstva si vedla lépe, některá hůř. Pozitivním kritériem naší práce
je, že v nastávající sezoně pokračují všechna družstva ve stejných
soutěžích.
V uplynulém soutěžním ročníku se s problémem sestupu nejvíce
pralo mužské „Áčko“, které od začátku až do konce obsazovalo
příčky z konce tabulky. Ke změně nepomohl v polovině sezony ani
návrat některých hráčů, ani změna trenérského obsazení. Musíme
zodpovědně říci, že na špatných výsledcích se nepodílel jenom
přístup a hra hráčů, ale mnohdy zjevný neprofesionální přístup
rozhodčích. Samozřejmě pokud se nastřílí dostatečný počet gólů, dá
se vyhrát s jakýmkoliv soupeřem. Bohužel v tomto ročníku se
hráčům střelecky nedařilo a dlouhou dobu jsme byli
týmem s nejméně nastřílenými brankami. Ačkoliv tým nakonec
uhájil 14. příčku, sestupový klíč počítal se třemi týmy. Shodou
okolností nakonec sestoupily pouze dva týmy, díky čemuž Vám
můžeme již čtvrtou sezonu nabídnout účast v nejvyšší krajské
soutěži – Krajský přebor. Můžete se nadále těšit na natáčení
videozáznamu a zápasový zpravodaj.
Muži „B“ se již zabydleli v soutěži okresního přeboru a celkově se
umístili na pěkném 5. místě. Ačkoliv po podzimní části byli na
vedoucí příčce, určitě neměli postupové ambice.
V mládežnických kategoriích si vedeme celkem obstojně, dorostenci
hrají dlouhodobě krajský přebor, který se posuzuje podle starších
dorostenců. Ti se umístili ve středu tabulky. Bohužel v těchto
věkových ročnících máme, podobně jako všechny oddíly, problémy
s malým počtem hráčů, což se negativně projevuje na výsledcích
mladšího dorostu. Nedostatek fotbalistů je jednak z důvodu
zdravotních problémů hráčů, další zájemce odvádí široké spektrum
nových sportů a možností a bohužel rozmach moderních
technologií. Velkou změnou v dorosteneckých kategoriích bude
snížení počtu oddílů ze šestnácti na čtrnáct, což podle našeho názoru
přispěje ke zkvalitnění hry. V žákovských kategoriích máme
zastoupení v krajské soutěži v I. A třídě, kde hrají starší a mladší
žáci. Starší žáci se po dvou letech odlepili ode dna tabulky a vypadá
to, že do budoucna roste kvalitní kádr, který úspěšně doplňují mladší
žáci.
Největší úspěch zaznamenali naši nejmenší hráči, kteří v obou
kategoriích mladší a starší přípravky obsadili první místo. Starší
přípravka prošla celý soutěžní ročník bez jediné porážky a dokázala
nastřílet 185 branek. V poslední době máme hodně malých hráčů, a
proto jsme se rozhodli pro nastávající sezonu přihlásit dvě mladší
přípravky. Poprvé za trvání činnosti klubu budeme tedy mít tři
družstva přípravek.
Přejeme všem hráčům a realizačním týmům hodně sportovních
úspěchů a všem sportovním příznivcům spoustu hezkých
fotbalových zážitků.
Roman Hajný

Starší dorostenky (juniorky) se sice umístily na šestém místě 1. ligy
ČVS. Ale jejich mladší kamarádky (kadetky) sestoupily z nejvyšší
soutěže – z extraligy. Družstvo bylo dobře připraveno. To prokázaly
jednotlivé turnaje před sezónou, kdy například za účasti
extraligových týmů vyhrály turnaj v Plzni. Pak ale přišly
charakteristické problémy jejich věku a nepodařilo se je utlumit.
Zatímco ostatní družstva v této soutěži svojí výkonností narůstala,
my jsme podlehli, s vrcholovým sportem neslučitelným, důvodům
pro neúčast na tréninku. Kolektiv se začal rozpadat na jednotlivkyně
a skupinky se svými omezenými pravdami a omezeným návodem na
užívání si postpubertálního období. A ani v závěrečných kolech
soutěže a v baráži, kdy jsme do družstva pumpovali posily, se nám
nepodařilo extraligu zachránit. Proto obě mládežnická družstva nám
tak v příští sezóně budou hrát v 1. lize ČVS. Starší žákyně nám, již
od sezóny 2006/07, každoročně stojí na bedně krajského přeboru a
získávají mety nejvyšší. Jinak tomu nebylo ani letos. Navíc, kolektiv
žákyň přidal, myslím na dlouho, jen tak neopakovatelné dárky.
Družstvo vyhrálo Český pohár, což na jihu Čech v této kategorii
ještě žádný dívčí tým nedokázal, a na mistrovství republiky se
umístilo jako páté. Při součtu těchto dvou výsledků lze konstatovat,
že v této sezóně není úspěšnější žákovské družstvo v republice.
Řečeno čísly: ze 110 odehraných zápasů v sezóně děvčata prohrála
jen osmkrát. Mladší žákyně rovněž vyhrály krajský přebor.
V soutěži Poháru krajů (výběr 4 krajů) obsadily druhou příčku.
Volejbalovou kvalitu následně prokázaly na Mistrovství ČR
mladších žákyň. Zde hrály velmi kvalitní volejbal a vybojovaly
druhé místo. Nadějně můžeme pohlížet na výsledky přípravky.
Hráčky družstev přípravky na turnajích ve všech kategoriích
barevného volejbalu obsazuji přední místa. Na oblastním turnaji v
Plzni se družstva Hlincovky nominovala na zářijový republikový
Festival barevného volejbalu do Brna. V letošní sezóně opět
prohlubujeme spolupráci s beachovým klubem Prague beach team
ze Střešovic. Vybrané hráčky z dorostenecké kategorie se účastnily
jejich tréninkového soustředění u moře v Itálii. V této kategorii se
děvčata, zatím nejlépe, umístnila několikrát na druhém místě.
V ženské kategorii si naše hráčky již zahrály s vrcholem ženského
beache v republice (Kolocová – Sluková, Bonerová – Hermanová,
Háječková – Nováková) a sbírají body do žebříčku hráček. Jeden
pár, a to Hana Klimešová a Natalie Kolderová získává body i na
turnajích CEV poháru v Badenu, Vadúzu, a Stuttgartu. Přihlášku
mají podanou i na světový pohár do Klágenfurtu.
Jan Havelka

Výsledkové pohlazení

Je tu konec další volejbalové sezóny. A jakých výsledků dosáhl
oddíl volejbalu SK Hlincovka?
Naše družstva žen jsou zapojena v soutěžích okresního a krajského
přeboru a v druhé lize ČVS. Družstvo „A“, které hraje soutěž 2. ligy
teprve druhým rokem, se umístilo na čtvrté příčce. Družstva žen „B“
a „C“ si vedla v zápasech střídavě úspěšně. Družstvo „B“ se
závěrem soutěže dosahovalo horší výkonnosti a družstvo „C“ se
naopak zlepšovalo. Nakonec „céčko“ bylo v soutěži třetí se stejným
počtem bodů, horší prvního o 7 setů. I v této ženské kategorii platí,
že výkonnost úzce souvisí především se vztahy v kolektivu, co chce
kdo dosáhnout, jak se odpovědně připravuje a kdo kolektiv
neformálně vede. Obě družstva, „B“ i „C“, si přítomnost v soutěžích
na příští sezónu zachovala. V mládežnické kategorii, ve věku
děvčat 16 až 20 let, již nebylo v této sezóně tolik důvodů k radosti.

Foto z Mistrovství republiky mladších žákyn v Praze 31. 5. – 1. 6. 2014.
Trenér, Adélka Jírovcová, Lenka Oppolzerová, Anetka Marková, Sára Šuterová,
Helena Harrisová, Alice Nováková,
klečící: Linda Bouchalová, Kristýna Šimková, Bára Pouzarová, Michaela
Brichtová
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