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■ ČERVENEC – SRPEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Modernizace sportovní haly – významná
investiční akce začala!

naplánován na přelom května a června 2018.
Investice je to na poměry našeho města a s naším rozpočtem
opravdu velká. Při výběrovém řízení podaly nabídku na realizaci tři
stavební společnosti, nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou
20 645 962 Kč podala společnost Aubock s.r.o., Boršov nad
Vltavou, když rozpočtovaná cena zhotovitelem projektu byla
odhadnuta na 21 415 185 Kč.
Jak tak chodím na kontrolní dny přímo na stavbu, tak je velmi těžké
rozhodnout, co ještě ponechat ve starém mnohdy hodně zchátralém
stavu a co již nechat nelze. A i když to projekt neřeší, tak je nutné
přijmout rozhodnutí o opravě. Naše hala slouží již bezmála 40 let a
zvlášť v rozestavěném stavu je hodně vidět zub času. Nejraději bych
navrhl přijmout rozhodnutí o kompletní rekonstrukci úplně celé
haly, ale to by bylo ještě o mnohem vyšším rozpočtu a to si město
zkrátka nemůže dovolit.

19. června město Rudolfov předalo staveniště zhotoviteli investiční
akce „Stavební úpravy sportovní haly s přístavbou šaten“. V těchto
dnech a týdnech o letních prázdninách bude nutné intenzivně řešit
především modernizaci stávající haly. Nový školní rok nepočká a
tak je jasné, že 1. září musí být aspoň hala připravená ke všem
sportovním aktivitám od výuky tělocviku ZŠ, až po všechny
pohybové aktivity sportovních organizací.
Přes letní prázdniny se tedy musí stihnout vytvořit nový vstup přímo
do haly, který nahradí nevhodný průchod šatnami, nové sociály
u šaten, rekonstrukce stávající, již celé roky nefunkční
vzduchotechniky v hale a především tolik očekávanou kompletní
výměnu staré palubovky v hale.
I tak si myslím, že pravidelní návštěvníci tohoto sportovního stánku
rozdíly poznají na první pohled a dokážou je náležitě ocenit.
Celý vznik tohoto projektu zapadá do koncepce nového sportovního
areálu v Rudolfově, o kterém se mluví již desítky let. Tohle je první
významný počin. Další investice v obdobném duchu, pevně věřím,
budou následovat.
Vít Kavalír, starosta města

Chodník v Jivenské ulici

Práce na přístavbě šaten se budou odehrávat především od podzimu,
již za provozu haly. Nejzazší termín předání hotového díla je

Jivenská ulice se po tolika letech plánování konečně dočká nového
chodníku v celé délce. Jivenská ulice je poslední ulicí při velmi
frekventované krajské silnici, která nemá hotový chodník v celé
délce. V roce 2014 jsme chodník prodloužili až
k odbočce s Karafiátovou ulicí. Přesto ještě stále chybí obrovský kus
k realizaci. I přes tento hendikep se na Jivenské ulici prodávají
parcely a kolaudují se další nové domy.
5. 6. 2017 vyhlásilo Město Rudolfov výzvu k podání nabídky na
realizaci akce „Chodník v Jivenské ulici – Rudolfov“. Nabídku na
pokračování na straně 2

bude projektovat stejný projektant, jehož stanovisko je v rozporu se
stanoviskem Krajského úřadu a které dál prohlubuje chyby a
nespravedlnosti, které se táhnou v územním plánu již od roku 2008.
Chyby se sice podařilo při jednání identifikovat, (např. nikomu se
nelíbí stavět na Sekeře bytové domy – vytvářeli bychom prakticky
uvnitř zástavby rodinných domů sídlištní prvky, změnili bychom
způsob parkování obrovským parkovištěm, zvyšovali bychom
hustotu obyvatel v dané lokalitě, změnili bychom strukturu a složení
obyvatel lokality a v neposlední řadě do krajiny k lesu na místo
rozvolnění a snížení výstavby bychom akceptovali třípatrové bytové
domy). Je ale zřejmé, jak je patrno z hlasování zastupitelů, že asi
není bohužel vůle zastupitelů města, aby se chyby minulosti dnes
napravili, když je to možné.
Za obyvatele Jivenské a Karafiátové ulice
pp Zdeněk Jakeš ml. a ing. Jan Peterka

pokračování ze strany 1

realizaci podalo celkem pět stavebních společností, nejvhodnější
nabídku s nejnižší cenou 2 661 220 Kč vč DPH podala firma SaM
silnice a mosty Česká Lípa, když rozpočtovaná cena dle platných
ceníků byla 3 945 000 Kč. Doba plnění byla původně stanovena do
31. 8. 2017. Termín realizace se však rozhodně prodlouží z důvodu
vyvolané další investice na úpravu devíti problematických vjezdů
k přiléhajícím nemovitostem, ke kterým by byl znemožněn vjezd.
V současné době se zpracovává rozpočet těchto úprav vjezdů a již
teď je jasné, že problematické vjezdy prodraží celou akci o statisíce
korun.
Výstavba této části chodníku bude akce, která umožní bezpečnější
pohyb chodců a především dětí v celé délce ulice. O realizaci se
mluví, aspoň co si pamatuji, minimálně 15 let. I první projekt vznikl
někdy před deseti lety. Po realizaci bude splněn zase jeden velký
úkol a dluh vůči našim obyvatelům.
Navíc se naskýtá možnost i zpětně získat část prostředků z této
investiční akce pomocí dotace nazpět do rozpočtu města.
Podrobnosti o dotaci a případné výši získaných prostředků si
nechám do nějakého z příštích čísel Rudolfovských listů.
Vít Kavalír, starosta města

Projednávání změn územního plánu v Rudolfově
v sobě nese chyby

„ Stavební právo je základním pilířem našeho práva, protože se
skutečně dotýká nás všech, všichni někde bydlíme, a tak máme mít
právo se vyjadřovat ke stavbám v našem okolí“ – Renata Chmelová

– senátorka.
Jak jsme Vás, čtenáře rudolfovských listů seznamovali s vývojem
dění okolo stavby ZTV na Sekyře, slíbili jsme, že Vás budeme
informovat, jak se na další vývoj dívají obyvatelé Jivenské.
Tedy: V uplynulých dvou měsících proběhlo na Rudolfově veřejné
projednání změny č. 3 územního plánu a vzápětí na to zastupitelstvo
odsouhlasilo na svém jednání zadání změny č. 4 územního plánu. Do
těchto složitých a časově náročných procesů vstoupily ještě dva
významné vnější vlivy.
Jednak se jedná o fakt, že poslanci parlamentu přijali počátkem
dubna novelu stavebního zákona, kde hrozí, že se omezí nebo přímo
zruší právo občanů vyjádřit se ke stavbě, která vzniká v jejich
blízkosti a vedle které na rozdíl od investorů či developerů budou
žít.
Druhá věc se pak již dotýká přímo našeho rudolfovského územního
plánu, kdy jeho vágní formulace vedly stavební úřad k chybám.
Např. Krajský úřad konstatoval, že platné územní rozhodnutí na
ZTV na Sekeře vydané stavebním úřadem v Rudolfově je
v rozporu s územním plánem.
Kuriózní na celé situaci je i fakt, že stanovisko projektanta, který je
zodpovědný za realizaci územního plánu v Rudolfově, je v případě
ZTV na Sekeře v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu.
Zadání změny č. 4 územního plánu Rudolfov nejen, že chyby neřeší,
ale vágními formulacemi uvedenými v zadání se rizika chybné
formulace ještě více prohloubila. Odsouhlasením zadání změny č. 4
se zde objevila formulace, že ve změně územního plánu č. 4 „může
dojít i k prověření dalších požadavků, pokud nenarušují koncepci
rozvoje území“. Přítomná pořizovatelka Ing. Pfauserová sice
vysvětlovala tuto formulaci z pohledu dodatečných požadavků –
zejména bratří Hořavových na realizaci rybníka a pana Tájka na
rozšíření stavby čokoládovny, ale tyto odsouhlasené požadavky bylo
přeci možné v zadání přesně vyjádřit.
A tak se odsouhlasením zadání změny č. 4 územního plánu vytváří
prostor, kdy bez projednání v zastupitelstvu a s obyvateli příslušné
lokality je pouze na uvážení pořizovatele, projektanta a případně
pověřeného zastupitele, co je a co není narušením koncepce

Ilustrační obrázek části výkresu změny územního plánu č. 3 pro
společné jednání

Další informace k ZTV Na Sekeře

Dovolím si úvodem udělat krátkou časovou rekapitulaci, jak se
vyvíjel případ ZTV Na Sekeře. Dne 7. prosince 2016 Ing. Zdeňka
Sobíšková informovala pana starostu a zároveň i zastupitelstvo, že
ZTV Na Sekeře je vybudováno v rozporu se stavebním povolením.
Zároveň zde byla i vyjádřena prosba o podání podnětu na stavební
úřad za Město Rudolfov s fotografiemi z tohoto dne, ze kterých je
patrné, že ZTV je vybudováno v rozporu se stavebním povolením.
Na základě žádosti ze dne 10. 4. 2017 (doložené plnou mocí od
starosty města Rudolfov k nahlížení a pořízení kopií ze spisu k ZTV
Rudolfov Na Sekeře) Ing. Peterka a Ing. Sobíšková obdrželi od
odboru dopravy Magistrátu města Č. Budějovice 10. 5. 2017, tj. za
měsíc:
• žádost Geodézie Reality s.r.o., o stanovisko k rozšíření parkování
o 36 míst na ZTV z důvodu zajištění parkování pro rodinné domy
podanou dne 9. 12. 2016,
• zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 15. 12. 2016, který bez
připomínek podepsal pan starosta,
• a hodně dokumentů (např. o kvalitě použitého kameniva,
asfaltu…)
ale neobdrželi jsme ty podstatné – tj. stavební povolení ZTV
Na Sekeře včetně grafické přílohy, souhlasy sousedů a grafickou
přílohu kolaudačního souhlasu. Po jejich urgenci dopravní úřad
15. 5. 2017 odpověděl: „veškerá dokumentace byla předána
k odvolacímu orgánu k posouzení“.

rozvoje území.

Stejnou odpověď obdrželi 27. 6. 2017 také zastupitelé MUDr.
Valevský, Ing. Třebín a Ing. Sobíšková na další žádost
o poskytnutí informace podle §82 zákona o obcích, kterou podali
dne 29. 5. 2017. Tato odpověď byla dopravním úřadem
vyhotovena 27. 5. 2017, tj. den poté!, co mu krajský úřad zaslal
datovou schránkou sdělení, že posílá dokumentaci zpět.
Rozhodli jsme se, že nelze dále čekat a 11. 7. 2017 jsme se situací
seznámili pana primátora města České Budějovice.

Může se zdát, že „malujeme čerta na zeď“, ale zkušenost z přípravy
změny č. 3, kdy do návrhu, který měly dotčené orgány státní správy
připomínkovat, se dostaly inženýrské sítě a komunikace na
soukromé pozemky, bez souhlasu vlastníků. Bohužel některá
jednání probíhala v konfrontační atmosféře. Naopak připomínky,
které vycházely pouze z obecných ustanovení zadání, se do změny
č. 3 nedostaly vůbec, a to s odůvodněním, že nebyly konkrétně
specifikovány v době, kdy se zadání schvalovalo. (r. 2015)
Takže nakonec devíti hlasy bylo schváleno zadání změny č. 4, které

Ing. Zdeňka Sobíšková
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Zadání změny č. 4 územního plánu Rudolfov

přepisů v krčku. Nedodržování rychlosti, překračování tonáže
nákladními vozy, dodávkami a celková zvyšující se agresivita řidičů
v nejužších místech. Díky tomu vznikla myšlenka na společné
jednání primátora Českých Budějovic Ing. Svobody, jeho náměstka
Ing. Konečného a koordinátora Městské policie Českých Budějovic
Ing. Vávry za účelem dodržování dopravních předpisů v krčku.
A protože je potřeba kout železo, dokud je žhavé, tak do tří
pracovních dnů po veřejném projednání byla tato schůzka
naplánovaná v termínu 15. 6. 2017 od 9 hodin přímo v kanceláři
primátora. Za město Rudolfov se krom mne zúčastnil jednání i pan
místostarosta Mgr. Kolařík. Z tohoto jednání vznikly tři závěry:
1. Městská policie města České Budějovice bude pravidelně
monitorovat dodržování dopravních předpisů v krčku, především
zakázaný průjezd vozidel nad 3,5 tuny.
2. Ze strany od Suchého Vrbného bude doplněno chybějící svislé
dopravní značení na označení slepé ulice pro vozidla nad
3,5 tuny s dostatečným předstihem pro řidiče nákladních
automobilů.
3. V termínu 25. 9. 2017 je pozvaná Rada města Rudolfova na
jednání Rady města České Budějovice s tématem uzavření krčku
i bez nutnosti vybudování náhradní silnice. I tento názor zazněl na
veřejném projednání a pro obyvatele krčku je to jediná záchrana, jak
se v řádu měsíců dočkat definitivního zaslepení.
Z těch všech jednání je jasné, že vedení města Českých Budějovic
má spoustu dalších problémů a tak si problematiku obyvatel
sousedního města, respektive její místní části úplně za svou nebere.
Je nutné, pokud bychom neuspěli na jednání Rady města České
Budějovice, dorazit i na jednání Zastupitelstva města Českých
Budějovic a dál podniknout všechny kroky, které nám umožní krček
již definitivně zaslepit.
Vít Kavalír, starosta města

Na posledním zasedání zastupitelstva se schvalovalo zadání
změny č. 4 ÚP Rudolfov. Jsem rád, že se podařilo do zadání
prosadit alespoň posouzení a prověření těchto bodů:
• Do textové části ohledně kanalizace nutné zahrnout, že při oddílné
kanalizaci dešťové vody z komunikací bude nutné před zaústěním
do vodního recipientu umístit lapoly na olejové a ropné
látky nebo vybudovat sedimentační nádrže, které budou mít svého
provozovatele.
• Nutnost dodržet ochranné pásmo lesa, tj. 50 m od okraje lesa
bez zástavby a to všude bez výjimky, kde okolní území evidentně
plní funkci lesa, byť jde katastrálně o např. ostatní plochu
neplodnou. Nejedná se o zákonem danou nutnost, protože nejde
o les z hlediska lesního zákona (součást PUPFL), ale je nutnost
respektovat stávající stav území a ponechat ochranné pásmo i u lesů,
které nejsou součástí PUPFL. Tyto lesy jsou ostatně např. zákonem
o ochraně přírody a krajiny za lesy považovány (podle výkladu
Ministerstva životního prostředí ČR jde o významný krajinný prvek
les). Nezastavěná a pro lidi i zvěř prostupná krajina má velkou
hodnotu a v územním plánování obcí by se měla respektovat.
Dále se podařilo prosadit, že se ponechá posoudit níže uvedená
připomínka firmě s autorizací v oboru vodohospodářství.
Bohužel ale zastupitelstvo neodhlasovalo, že tento posudek bude
zapracován do změny územního plánu č. 4 a bohužel ani nedošlo
ke konkretizaci termínu do kdy musí tento posudek být
vypracován.
• Protože společnost ČEVAK a.s. je provozovatelem vodovodů a
kanalizací města Rudolfov, domnívám se, že při posuzování
kapacity kanalizačního sběrače je ve střetu zájmů. Proto byla dána
na vědomí Technická pomoc – Rudolfov – kanalizační sběrač „R“
PVC 315/284mm, OK1, dešťové zdrže – kapacitní a technologické
posouzení. Projektová dokumentace byla zpracována v únoru roku
2013 pod číslem zakázky Ing. Michalem Mandou a Martinem
Šulistou , AQUAPROJEKT, Čechova 59, 370 01 České Budějovice.
Ing. Michal Manda je autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby a krajinné inženýrství a je spoluautorem projektové
dokumentace kanalizačního sběrače Rudolfov. Projektovou
dokumentaci též obdrželi zastupitelé Města Rudolfov dne
30. 11. 2016 od občana Jaroslava Valevského. Z tohoto důvodu
požaduji, aby se k tomuto dokumentu přihlíželo při návrhu
zadání změny č. 4 ohledně regulativů a stanovení limitů nebo
město Rudolfov nechalo zpracovat nezávislý znalecký posudek,
který by se vypořádal s rozpory společnosti ČEVAK a.s. a
AQUAPROJEKTU a ze kterého by se následně vycházelo.
Také bylo upozorněno na Stanovisko zpracovatele územního
plánu Rudolfov ke stavbě „ZTV Na Sekeře k. ú. Rudolfov,
Komunikace – změna“ ze dne 23. 1. 2017, že tvrzení „ ZTV Na
Sekeře, k. ú. Rudolfov je navrženo a provedeno v souladu s ÚP
Rudolfov“ není v souladu se stanoviskem Krajského úřadu
Jihočesého kraje ani s technickými předpisy o nakládání se
srážkovými vodami.
Jaroslav Valevský ml.

Zrušení nádob na použitý potravinářský olej

Od roku 2011 máme smlouvu se společností EKO-PF na
likvidaci použitého potravinářského oleje, hlavně z toho důvodu,
aby se tento olej již nedostával do kanalizační soustavy, kam
nejenže nepatří, ale rozhodně tam škodí.
Likvidující společnost nám zapůjčila sběrné nádoby, které byly
umístěny na sběrných místech separovaného odpadu a do níž se
mohl upotřebený olej vhazovat v PET lahvích.
Přestože byly sběrné nádoby viditelně označeny, na co jsou
určeny, tak docházelo soustavně k zaplňování nádob směsným
komunálním odpadem od neukázněných obyvatel a tudíž
docházelo neustále ke stížnostem od firmy, která likvidaci olejů
provádí. Protože se stav nelepšil ani po několika upozorněních,
tak jsme postupně začali zelené nádoby na olej ze sběrných míst
stahovat. Zůstali již pouze dvě zelené popelnice a to u Flopu a
u školy na Farské louce. Vždy také platilo, že tento olej je možné
likvidovat na sběrném dvoře v hodinách určených pro veřejnost.
Bohužel odpadků v nádobách a také okolo nádob na těch
posledních dvou místech určitě neubývalo, spíše naopak a tak
jsme museli rozhodnout, že na veřejně přístupných místech tyto
nádoby nebudou a použitý olej bude možné likvidovat pouze na
sběrném dvoře.
Je nám jasné, že je to jednoznačné omezení komfortu pro naše
obyvatele. Sběrný dvůr je otevřený od začátku dubna většinou
do konce listopadu vždy v sobotu dopoledne a ve středu
odpoledne. Pak bývá jednorázově otevřen po vánočních
svátcích. Také jsem obdržel dotaz, jak mají obyvatelé likvidovat
tento potravinářský olej v zimním období, kdy je sběrný dvůr
uzavřen?
Já můžu posoudit, kolik použitého oleje likvidujeme v naší
domácnosti. Většinou to nebývá víc než tři litry za půl roku.
Chci tímto požádat všechny obyvatele, aby v zimním období
tento olej skladovali v PET lahvích o objemu minimálně 1,5 litru
a neměli by mít přes zimu doma víc než dvě tyto PET lahve, což
by se mělo vejít do každého bytu. Podotýkám pouze přes zimu.
Víme, že je to omezení, ale snažíme se udržet naše město čisté
za každou cenu.
Vít Kavalír, starosta města

Veřejné projednání v Hlinsku proběhlo

Jak jsem informoval v minulém čísle RL a zároveň zval na toto
jednání, veřejné projednání v Hlinsku se uskutečnilo 8. 6. 2017.
Krom většiny radních a jednoho zastupitele, přijal pozvání
Ing. Konečný, náměstek primátora Českých Budějovic, zodpovědný
za dopravu.
Hlavní téma tedy bylo jasné. Uzavření krčku v Hlinsku pro tranzitní
dopravu Českých Budějovic, přes naši místní a totálně, ve všech
směrech nevyhovující komunikaci, když nám město České
Budějovice blokuje její úplné uzavření již řadu let…
Zcela zaplněná učebna vzdělávacího institutu s panem náměstkem
živě diskutovala. Probrali jsme otázku jednosměrného provozu,
který byl všemi obyvateli rozhodně odmítnut. Dále bylo
diskutováno o náhradní silnici na katastru města České Budějovice,
která by zprůchodnila stavební povolení na zaslepení, které bude
v těchto dnech vydané. Bohužel právě s podmínkou vybudování
náhradní silnice. Z této diskuze bylo jasné, že na vybudování
náhradní silnice propojující Vráto a Suché Vrbné město České
Budějovice nepokračuje nebo jen velmi pozvolna.
Živě jsme také diskutovali o soustavném porušování dopravních
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Rudolfov Královský rybník – osazení laviček

v úrovni jeho hlavy, to nepovažuji za ideální představu „přírodní
odpočinkové lokality v centru města“. V souvislosti s nedalekou
sochou sv. Jána, jehož hlava byla působením vandalů již několikrát
lovena z rybníka, pochybuji i o vhodnosti a účelu umístění laviček
v této lokalitě. To již vůbec nedomýšlím případné následky
povodňové vlny, kdy by nevhodně umístěné lavičky mohly
zapříčinit zvětšení povodňových škod. V neposlední řadě bych chtěl
připomenout, že u Královského rybníka je lavička umístěná
v prostoru konce hráze a Lipové ulice. A že by tato lavička
kapacitně nestačila zájmu občanů, o tom nejsem zcela přesvědčen.
Rada města v žádném případě neodmítá osazení dalších laviček na
vhodném území města, které budou smysluplně sloužit našim
občanům. V tomto duchu vyzvala i pana zastupitele Valevského ke
změně lokality pro osazení laviček, pan Valevský však stále
preferuje „hráz Královského rybníka“.
Ondřej Švejda, člen rady města

Zastupitelstvo neschválilo osazení dvou laviček
na hrázi Královského rybníka

Na posledním zasedání zastupitelstva byl zařazen do programu bod,
který se týkal osazení laviček na hrázi Královského rybníka. Již
rada města nedoporučila schválit zastupitelstvu tento bod ve svém
usnesení. Vzhledem k tomu, že hráz Královského rybníka
(parc. č. 489/1) je přírodní odpočinkovou lokalitou v centru města
Rudolfov, tak zde bylo navrženo osazení dvěma lavičkami
s betonovým základem, tak jak je znázorněno na mapě a lokalita
uvedena na fotografii. Přestože místo k osazení se nalézá pod úrovní
komunikace, tak jejich umístění považuji za bezpečné a věřím, že
především starší generace by lavičky ocenila. Právě obava
o bezpečnost lidí v případě nehody způsobené dopravou na hrázi
byla hlavním argumentem neschválení tohoto bodu. Bezpečnost
musí být samozřejmě na prvním místě, ale to by nesměli pod hrází
projít ani chodci, proto se v tomto případě s tímto tvrzením
neztotožňuji a chtěl bych poděkovat všem, kteří tento návrh
podpořili.
Jaroslav Valevský ml.

Proč NE lavičky na hrázi Královského rybníka

Jak bylo ve výše uvedeném článku napsáno, rada města skutečně
nesouhlasí s umístěním laviček v prostoru hráze Královského
rybníka, jak opakovaně požaduje pan zastupitel Valevský. Důvodů
k neumístění laviček je krom důvodu zde uvedeného určitě více.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že umístění laviček by podle
požadavku pana Valevského nebylo na hrázi rybníka (což je parcela
č. 488), ale přímo v rybníce (jím uvedená parcela č. 489/1). Ano,
požadavek je na osazení laviček do prostoru pod hráz, na
nezpevněnou část cesty, kterou používají někteří chodci, aby se
nemuseli na již dost úzké hrázi vyhýbat autům. Ale ani tento prostor
není vhodný zejména z důvodu šířky této cesty. Pokud se na tuto ne
zrovna nejširší cestu ještě umístí lavičky, jistě to může ztížit průjezd
maminek s kočárky okolo těchto laviček zejména při jejich
obsazenosti. A to neuvažuji údržbu této části cesty. A aby si někdo
sedl na tuto lavičku a těsně za zády mu jezdila auta s výfuky
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Královský rybník a Kodetka v souvislostech

sedimentační nádrže,

které

mají provozní řád.

Je pravděpodobné, že pokud by nějaká havárie nastala,
její likvidace by šla na účet města Rudolfova (tedy nás všech)
a viník by nebyl označen. Čekat s řešením, až případně
nějaká havárie nastane, je velmi krátkozraké i proto, že i po
odstranění škod bude poškození ekosystému nevratné.
Současně podstupujeme i riziko, že aniž by nastala jakákoliv
havárie, v důsledku neřešené prevence bude k poškozování
docházet stejně, a to nenápadně a pozvolna, ovšem bohužel
rovněž s možným nevratným poškozením ekosystému. Dobrý
hospodář však umí myslet na budoucnost a ví, že vždy je
strategičtější rizikům předcházet, než řešit jejich důsledky.

V předchozích Rudolfovských listech jsem informoval
občany v článku s názvem Část dešťové vody z komunikací
Kodetky III poteče do Královského rybníku o tom, že do
redakční uzávěrky mi ze strany vedení města nebyla
poskytnuta žádná odpověď na písemný dotaz položený dne
3. 5. 2017.

Zajímal jsem se o to, zda když město Rudolfov
souhlasilo s napojením dešťové vody z komunikací
Kodetky III do Královského rybníku, zabývalo se také
preventivními a systémovými opatřeními, aby nedošlo
k průniku olejových nebo ropných produktů především
z aut do tohoto vodního recipientu. Dotazem rovněž bylo, Obrátil jsem se proto znovu na rudolfovského starostu a
kdo by případně nesl finanční důsledky odstraňování tentokrát nikoliv s dotazem, ale s žádostí, aby město
Rudolfov opakovaně hledalo možnosti, jak předejít
vzniklých škod – město Rudolfov nebo Hlincová Hora?
Tento dotaz náš pan starosta přeposlal starostovi Hlincové nevratným škodám, dokud nenastaly. Dobře víme, že
Hory a zpět jsem obdržel odpověď Ing. J. Floriána (za všechno se nedá ošetřit striktním výkladem legislativy,
investora K.O.D.A CB a.s.). Podle tohoto sdělení byla celá ovšem dobrá vůle všech může určitě pomoci správné
situace projednána s projektanty dopravní části a řešení najít. Za životní prostředí neseme odpovědnost
vodohospodářské části, kteří projektovali ZTV Kodetka III. i vůči budoucím generacím a riziko jeho nevratného
Vzhledem k tomu, že pozemní komunikace Kodetky III poškození nemáme právo omlouvat odkazem na právní
budou zařazeny jako místní komunikace obce Hlincová Hora normy.

Jaroslav Valevský ml.

(jedná se o stejně zařazené komunikace jako je Kodetka II,
Kodetka I a stará zástavba Hlincovy Hory), nevzniká
u zařazení těchto komunikací podle platné legislativy (ČSN)
požadavek na zřízení lapolů a jiných záchytných systémů.
Lapoly jsou většinou vyžadovány v provozech, kde hrozí
větší riziko úniku nebo oplachu ropných látek jako jsou
například myčky, autoservisy apod. Ing. J. Florián k tomu
uvedl, že se v praxi a ani dle dotčených projektantů
nesetkal s požadavkem na zřízení záchytných systémů
v obytných zástavbách, obcích apod. Dále bylo uvedeno, že
na výstavbu komunikace je vydáno platné stavební povolení,
přičemž jak dopravní, tak vodohospodářská část dle
stavebního povolení splňují všechny požadavky dotčených
orgánů.
Celkem mě nepřekvapilo, že obci Hlincová Hora je uvedené
riziko asi lhostejné, protože Královský rybník neleží na jejich
katastru a tudíž ani jeho případné znečištění není jejich
problémem. Bohužel jsem nabyl ze získaných odpovědí
dojmu, že ani městu Rudolfovu či přesněji jeho
zástupcům uvedené riziko příliš na srdci neleží, neboť
nikdo neusiloval o přijetí takových systémových opatření,
kterými by byl zájem Rudolfova – tedy čistá voda
v Královském rybníce – jakkoliv zajištěn.

Informační tabule v údolí
Rudolfovského potoka

Od roku 2012 jsme se intenzivně snažili zabránit zničení
krajiny v Údolí Rudolfovského potoka. Zúčastnili jsme se
mnoha často i nepříjemných jednání, snažili se získat
podporu na nejrůznějších místech, sbírali podpisy pod petice
a nakonec jsme vedli i soudní spor. Pro jednodušší
jednání s institucemi jsme založili občanské sdružení, dnes
spolek Náš domov. Díky podpoře a pomoci mnoha lidí se
podařilo výstavbu v údolí zatím zastavit. Během těch
několika let jsme nashromáždili i řadu kvalitních informací
o flóře, fauně a geologii v této oblasti. Potvrdila se tu
existence mnoha vzácných rostlin a živočichů. Máme velkou
radost, že se nám podařilo ty nejdůležitější informace umístit
přímo v údolí. Od začátku léta stojí u vstupu do údolí
Rudolfovského potoka informační tabule. Procházející se tak
můžou seznámit s tím, jak cenný kus přírody za městem
máme. I ke vzniku samotné tabule bylo potřeba pomoci a
podpory. S umístěním na svém pozemku souhlasilo
českobudějovické Děkanství u kostela sv. Mikuláše,
fotografie a texty autoři poskytli zdarma, dřevěnou
konstrukci za cenu materiálu zhotovil rudolfovský truhlář
Lukáš Hlavinka, finančně přispěli Jihočeský kraj a Rodinné
centrum Rudolfov. Všem moc děkujeme.
Eliška Štěpánová

Jistě by bylo možné alespoň vyvolat jednání, které by si
kladlo za cíl zmiňované riziko na území Rudolfova
minimalizovat. Obávám se ovšem, že z dosud získaných
odpovědí jasně vyplývá, že takové řešení by bylo pracné,
drahé, zahrnující nepříjemná jednání a ještě nepříjemnější
rozhodnutí a proto aktuálně prostě není v zájmu žádného ze
zúčastněných, tedy bohužel ani města Rudolfov. Evidentně
všichni předpokládají, že v Královském rybníku k takové
škodě, kterou by byl někdo schopen vyčíslit a přímo dát do
souvislosti s komunikacemi Kodetky nedojde. Jedná se však
o bezohledný hazard s životním prostředím rudolfovských
občanů, protože olejové a ropné znečištění ze silnic, které
ohrožuje čistotu vodních nádrží, se týká nejen kriticky
ohrožených populací vodních živočichů, ale především
mnoha rudolfovských občanů, kteří využívají Královský
rybník jako přírodní koupaliště a slouží k chovu ryb (stejně
jako rybník Kačer pod ním). Jak již bylo řečeno, tak
retenční nádrže nejsou schopny nijak zachytit tyto látky,
protože jsou na povrchu a tak se dostávají s dešťovou
vodou do vodního recipientu a kromě zmíněných lapolů
jsou k eliminaci tohoto rizika též budovány např.
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY
Připravujeme pro Vás

14. 8. – 27. 9. – výstava české pohádky
25. 8. – koncert skupiny Four brothers saxophone quartet
9. 9. – tradiční Rudolfovy trhy
Podzim – Rudolfovská univerzita středního věku

Výstava české pohádky

Pamatujete si, jak v loňském září okupovala muzeum
strašidla? V letošním roce budeme mít návštěvu v něčem
velmi podobnou a zároveň s mnohými rozdíly. Z muzea
strašidel v Plzni k nám tentokrát přijedou české pohádky. Víte
například, jak vypadá Smolíček Pacholíček, jak žije takový
vodník, nebo co je to dřevožer? Přijďte to zjistit do našeho
muzea. Pojďte zavzpomínat na svá mladá léta, vždyť
pohádky provázely dětství snad každého z nás. Prší? Přijďte
obdivovat pohádky. Je moc horko? Pohádky zabaví
i v parném létě. Co dělat s dětmi, které přijely k prarodičům
na prázdniny? Odpověď je jednoduchá a univerzální! Zajděte
si pohrát do Hornického muzea na interaktivní výstavu České
pohádky. Výstava potrvá od poloviny srpna do konce září
v otevírací době Hornického muzea.
Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 20. 6. 2017 prožili naši prvňáci slavnostní den. V Hornickém muzeu se sešli jejich rodiče a příbuzní, aby přihlíželi
slavnostnímu „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Po krátkém vystoupení, ve kterém děti předvedly svou čtenářskou dovednost,
znalosti písniček i básniček, byli žáci pasováni císařem Rudolfem na čtenáře. Symbolicky tak byla oceněna jejich celoroční
snaha naučit se číst. Na památku obdrželi malí čtenáři pěknou knihu, která jim tento zážitek bude připomínat. Mnozí se ještě
týž den pustili do čtení.
L. Kubíková, M. Hněvsová a M. Jakubcová, učitelky 1. tříd ZŠ
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Rudolfovská univerzita středního věku

stalo bez tohoto postupu, má být bez právní moci a má být
považováno za neplatné“. Zápisy z jednání perkmistra s přísežnými
měl na starosti horní písař.
Helena Stejskalová

Poslední dobou se velmi rozmáhá trend univerzit třetího věku, což je
soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na
vzdělávání osob v důchodovém věku. Cílem těchto speciálních
programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a
na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími
poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Takovou
univerzitu třetího věku chystáme v Rudolfově na rok 2018, ale už
letos na podzim připravujeme něco podobného, ale pro mladší
posluchače. Takzvanou univerzitu středního věku aneb jak žít a
nevyhořet. Je Vám více než 26 let, důchod je ještě v nedohlednu a
Vy se přesto chcete dozvědět něco nového, vzdělávat se a pracovat
na sobě? Právě pro Vás je naše USV. Humornou a netradiční formou
se trochu vzděláte, ale hlavně si dopřejeme podvečery strávené
v příjemné pospolitosti lidí, kteří se stále chtějí dozvídat něco
nového a zároveň si užít trochu zábavy. Cyklus šesti přenášek, stejně
jako budoucí univerzita třetího věku pro seniory, bude obsahovat
například večer věnovaný dějinám erotiky a sexuality, neuškodí rady
z oblasti psychologie a pedagogiky, nebo doporučení, jak předcházet
závislostem. A možná přijde i… Ale to už nebudeme prozrazovat.
Začínáte se o to zajímat, jste trochu zvědaví? Chcete být svým
rodičům a prarodičům vzorem v celoživotním vzdělávání na
univerzitě třetího věku, protože na hloupnutí je času dost a člověk se
má stále dozvídat něco nového? Přidejte se k nám, těšíme se na Vás.
Více informací bude k dispozici v září.
Markéta Dvořáková, Antonín Vítovec a Helena Stejskalová

Kytarový večer

Dne 22. 6. 2017 se v podvečer uskutečnil v Hornickém muzeu již
tradiční koncert žáků kytarové školy pana Vladimíra Jandy. Jménem
rodičů bych chtěla poděkovat panu Jandovi za vřelý a osobitý
přístup k výuce hry na kytaru a k našim dětem. Děkujeme a těšíme
se na spolupráci v dalším školním roce.
Pavlína Šteklová

Expozice zblízka

Jak se můžete dočíst v článku Heleny Stejskalové, perkmistr měl
mnoho důležitých úkolů a povinností. My se v dnešním článku
podíváme na exponát s perkmistrem související, totiž na model
šikovného modeláře Pavla Böhma, na stavbu Perkmistrovského
domu. Říká se mu všelijak, Horní dům, Velký dům, pro některé
třeba ještě stále Obecní úřad, nebo jen muzeum. Tento dům byl
postaven již v roce 1591 jako sídlo královského báňského úřadu,
takže takové pomyslné ředitelství cechů rudolfovského horního
revíru. Už po bezmála sto letech se však dům stává hlavním sídlem
městské správy a rychtáře. Na počátku 19. století jsou pro rychetní
účely ponechány jen dvě místnosti, v přízemí je zbudován hostinec a
zbytek domu slouží jako nemocnice a chudobinec. To však nemá
dlouhé trvání, protože už roku 1824 připadne dům do majetku obce,
kde se nachází dodnes. Obec využívá dům jako záložnu po dlouhou
dobu, až do konce druhé světové války. Část domu se pronajímá
jako mateřská opatrovna, nebo dokonce byty. Když nad tím uvažuji,
zajímalo by mne, jak se zde asi obyvatelům žilo, když mně je tady
věčně zima a to mám okna na jih a topí za mě plynový kotel.
Koncem 19. století je v objektu zřízena četnická stanice. Mnozí
z Vás si jistě pamatují, jak byl z Perkmistrovského domu zbudován
Městský národní výbor, později Městský úřad. Po poslední
rekonstrukci v roce 2014 zde bylo vytvořeno a zpřístupněno nové
Hornické muzeum, které se díky multifunkčnímu sálu stalo
přirozeným kulturním centrem města. Model stavby starého
Perkmistrovského domu naznačuje původní rozložení místností a
dobové stavební prostředky.

Chomutovské krušení 2017

Ve dnech 16. – 18. června se zástupci Společnosti přátel Rudolfova
a Města Rudolfov zúčastnili Chomutovského krušení, což je
21. setkání hornických měst a obcí ČR.
Setkání je tradiční akcí, které se pravidelně zúčastňujeme a v našich
historických kostýmech jsme nepřehlédnutelní. Chomutov je město
s padesáti tisíci obyvateli, přirozené kulturní centrum
Podkrušnohoří, má návštěvníkům co nabídnout a organizace setkání
byla dokonalá.
Hana Kuboušková

Co všechno měl na starosti perkmistr?

Perkmistr zastupoval majitele dolů. Např. dle horního řádu Petra IV.
z Rožmberka z roku 1515 byly kompetence perkmistra docela
široké. Měl pilně dohlížet na mír, tedy klid v dolech, spravedlnost a
dodržování horního řádu. Podvod, zlobu i bezpráví měl odhalovat a
napravovat. Perkmistr směl s pomocí dalších instrukcí a řádů trestat
nedodržování horního řádu a pracovní i kázeňské prohřešky.
Zajímavé je, že neměl mít po dobu svého úřadování v dolech žádný
důlní podíl, ani z nich skrytě očekávat zisk. Horní řád obvykle
stanovoval, kdy se má perkmistr setkávat a radit s přísežnými.
Kupříkladu podle horního řádu rožmberského z roku 1515 bylo
přesně určeno, že „s přísežnými pohromadě má být ve středu, kdyby
byl v tento den svátek, pak druhý den nato přinejmenším od
dvanácté do jedné hodiny i déle, pokud to dle povahy záležitosti
bude potřeba“. Na jednání mají být potvrzovány všechny žádosti
o propůjčku. Při této poradě měly být udělovány pokuty a další
nálezy, přičemž vše mělo být náležitě zapisováno, protože „co by se
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O H L É D N U T Í ZA H O R N I C K Ý M I S LAV N O S T M I
karambolů, ale hodně se vzpomíná na apoštoly. Mluví se
Hornické slavnosti po osmnácté

o nich v různých souvislostech chtěných i nechtěných, mluví
se o Karlově mostu a to je dobře. Podněcuje to zvědavost a
zájem veřejnosti. Co víc si může pořadatel přát?
Není třeba dlouhých litanií a děkovaček, každý kdo do toho
šel, ví. Jen jedno bych chtěl, aby nezapadlo. Zvlášť letos nám
to na „mostu“ hrálo, cítili jsme to všichni. I bez velkých
prostředků se dají realizovat krásné věci. Když budete chtít,
můžete v podstatě cokoli Rudolfovští, je to na Vás, jen
musíte opravdu chtít.
Vratislav Klabouch

Krásné počasí přivítalo 3. června všechny účastníky již 18.
ročník tradičních hornických slavností. Mohli jsme se znovu
vrátit do slavné éry města, shlédnout vystoupené historických
skupin, projít si řemeslný trh, navštívit muzeum, palírnu,
projít se po přírodní zahradě Anastazie či shlédnout výstavu
prací žáků ZŠ.
Již podruhé ožil z oken Hornického muzea rudolfovský orloj,
všech 12 apoštolů si poté mohli lidé zblízka prohlédnout
v průvodu jako neobvyklou kulisu na hrázi Královského
rybníka.
V horkém dni nemohl chybět koncert Třeboňských Pištců
v kostele a večerní vystoupení kapely Bryčka. Ohňostroj
udělal za 18. hornickými slavnostmi tečku.
Jan Řehovský

Apoštolové se vrátili

Ústřední myšlenka 18. ročníku Rudolfovských hornických
slavností opět vycházela z místní pověsti o ztracených
stříbrných apoštolech skrze lidskou závist a kletbu
hornického města.
… Každý ten kdo apoštoly v sobě hledá a najde, zlomí tu
kletbu, každý ten, kdo to dokáže, navrací městu znovu jeho
bohatství i slávu. Pokud se tak stane, znovu most povstane
mezi lidmi…
18. ročník Hornických slavností je za námi a nezbývají než
vzpomínky. I tentokrát vzpomínky příjemné. Nejen, že se
vydařilo počasí a slavnostní sobota proběhla zcela v klidu bez
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„Den Země 2017“

Světový „Den Země“ se slaví 22. dubna. My jsme kvůli
počasí a dalším mimoškolním akcím vyrazili na tradiční
projekt environmentální výchovy 2. stupně až 19. května.
Letos s tématem „Pojďme chvilku přírodou…“.

Gratuluji!
Malé odměny z příspěvku SRPDŠ si ovšem odnesli všichni
účastníci akce a deváťáci navíc pochvalu za přípravu
praktických úkolů a organizaci na stanovištích. Sami na místě
viděli, jestli se jim jejich práce zdařila a dokázali soutěžící
zaujmout. Možná si i uvědomili, jak těžké to s nimi občas
mají jejich vyučující ☺ .
Ve fotogalerii najdete hlavně dokumentaci cesty družstva
8. A, které mělo startovní číslo jedna. A tady se můžete
podívat na „Den Země 2017“ pohledem Tomáše Ryby
z družstva 7. A, kterému za dobrovolně vytvořenou
prezentaci děkuji.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené s dny
prožitými v přírodě!
Mgr. Jana Vašková

Kotlíkové dotace – nečekejte na podzim

Po trase „škola – Jarval – Mrhal – hluboký les ☺ – SK
Hlincovka“ se rozmístilo 21 deváťáků na deseti stanovištích
se soutěžními úkoly. Za nimi pak v časových intervalech
vyšli se svými učiteli žáci 6. až 8. ročníku, rozdělení do šesti
družstev. Tenhle léty prověřený a funkční model projektu sice
každý zná, ale já se každoročně těším, jak se teoretické
otázky (připravuji já) a praktické úkoly (připravují žáci
9. ročníku – samostatně, často jen s malou korekcí) uvedou
na místě „do života“. Prostě jaký bude mít náš „Den Země“
ohlas. Jestli bude žáky bavit – ať už soutěže na stanovištích
nebo jen obyčejný pobyt v lese s pohledem do zeleně místo
na display ☺ . Sleduji, zda se plní můj cíl projektu, tj.
nenásilnou formou a metodami předat znalosti o živé a neživé
přírodě, vztazích mezi organismy a jejich životním
prostředím navzájem. Zkrátka pomoci utvářet zdravě
ekologický pohled na planetu Zemi.

Zakončení na hřišti SK Hlincovka s možností sportovního
vyžití jen pobyt na „čerstvém vzduchu“ doplňuje. Letos díky
krásnému počasí většina žáků hrála míčové hry, někteří
zkusili trampolínu a jiní klidně ve stínu stromů odpočívali
nebo naopak nastavili tvář slunečním paprskům.
Který kapitán přinesl do cíle kartu s největším počtem bodů
není tolik důležité. Přesto to byla soutěž a diplomy a ceny
byly při závěrečném hodnocení předány prvním třem
družstvům:
místo
1.
2.
3.

družstvo
8. B
7. A
8. A

kapitán
S. Šlemendová
J. Mráz
A. Štrobl

body
70,5
65,5
64

Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu
kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR
bude v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun,
určená na výměnu 35 tisíc starých kotlů za zdroje
ekologičtější a ekonomičtější. Finální podoba podmínek pro
získání dotace je v kompetenci jednotlivých krajů.
V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu a
zahájení příjmu žádostí v listopadu 2017.
Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým
změnám. Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle
spalující čistě uhlí a kombinované kotle na uhlí a
biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude
podmíněno realizací mikroenergetického opatření. Stejně
jako u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše dotace
lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část
vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného
čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může
pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč).
Nezanedbatelná nebude ani v případě kotle na
biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč), plynového
kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického kotle
na uhlí a biomasu (až 75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv. prioritních
oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce
korun. Bude se jednat o žadatele z obcí České Budějovice,
Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice,
Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek,
Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo
Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou a Vodňany.
V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému
vyčerpání alokované částky. Proto doporučujeme plánovanou
výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj
ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem k ukončení topné
sezony, neodkládat. Výdaje jsou za předpokladu splnění
podmínek dotačního programu uznatelné zpětně od
15. 7. 2015.
Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš dům, jak bude
výměna nákladná, co bude žádost o dotaci obnášet a kolik
můžete ušetřit, vám mohou poradit odborníci z Energy Centre
České Budějovice. Poradna poskytuje bezplatné a komerčně
nezávislé poradenství a obracet se na ni s dotazy na téma
dotace, vytápění, rekonstrukce domů a bytů, stavby
v nízkoenergetickém a pasivním standardu, využití
obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaika
a fototermika, malé vodní elektrárny, biomasa atd.), využití
dešťové vody, rozúčtování energií apod. můžete osobně na
adrese nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice,
telefonicky na tel. č. 387 312 580, 773 124 580, na bezplatné
lince 800 383 838 (záznamník), prostřednictvím internetové
poradny (formulář naleznete na www.eccb.cz) nebo písemně.
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K O N E C Š K O L N Í H O R O K U, P R Á Z D N I N Y J S O U T A D Y
Milí žáci, vážené paní učitelky, páni učitelé, provozní
zaměstnanci, včera odpoledne jsem pro Vás narychlo
připravil závěrečný projev. Hlavou jsem si bleskově promítl
celý školní rok, který pro Vás za pár minut skončí. Užijete si,
na rozdíl od vlaku v písničce, dvouměsíční zastávku a
různými dopravními prostředky se rozprchnete do všech
koutů republiky nebo i za její hranice, abyste ji využili
k zaslouženému odpočinku.
Jaký tedy školní rok 2016/2017 byl? Určitě jste ve svých
třídních kolektivech zažili chvíle hezké a pro mne, ředitele
školy, radostné. Stačí si vzpomenout na vánoční a jarní
koncert žáků, vánoční besídky, krásnou velikonoční výstavu,
lyžařský a snowboardový kurz, zájezd do Národního divadla
v Praze, Den Země, různé sportovní akce, úspěšné tažení
volejbalistek až k titulu krajských přebornic základních škol.
Největší radost mi však udělali Ti žáci, kterým jsem v tomto
týdnu podepisoval na vysvědčení samé jedničky nebo alespoň
prospěch s vyznamenáním. Po dlouhé době jsem byl
spokojený s celoroční prací žáků 9. ročníku, kteří prokázali,
že jsou dobře připraveni na další své působení na středních
školách. Mohu říci, že i chování Vás žáků, bylo z mého
pohledu lepší než v letech minulých. Přesto si myslím, že
v tomto směru je stále co zlepšovat.
Za chvíli tedy skončí další školní rok, pro deváťáky i jejich
dlouhá devítiletá pouť naší školou. Zaslouží si tedy, aby
se s vámi ostatními mohli rozloučit.
Myslím si, že mohu za Vás žáky, ale i učitele, všem
deváťákům popřát, aby se při dalším působení na jiných
školách neztratili, aby se jim splnila všechna přání. Potěší
mne, pokud se v budoucnu nebudete stydět za to, že jste
absolventy právě rudolfovské školy.
Za chvíli tedy skončí školní rok 2016/2017. Všem učitelům,
vychovatelkám, kuchařkám a provozním zaměstnancům
děkuji za všechno, co pro Vás, žáky, udělali. A paní učitelce
Evě Bakulové navíc přeji krásné chvíle ve své nové životní
roli.
Školní rok 2016/2017 končí, užijte si prázdniny a za dva
měsíce na shledanou.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
bylo pásmo písniček a básniček dětí z dramatického kroužku
místní ZŠ pod vedením paní vychovatelky Mgr. Daniely
Brůhové. Jako upomínku na tento den obdržely narozené děti
pohádkovou knihu, brindáček, 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

Vítání občánků
Dne 30. 5. 2017 se uskutečnilo Vítání občánků v zasedací
místnosti Městského úřadu Rudolfov. Celkem se v Rudolfově
a místní části Hlinsko narodilo 28 dětí v období od 1. března
2016 do 28. února 2017. Vítání se zúčastnilo celkem
21 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. Pěkným zpestřením programu
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
V květnu jsme ve školní družině uspořádali několik sportovních
soutěží. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti v jízdě na koloběžce.
Slalom zvládly bravurně, bylo vidět, že koloběžky jim nejsou cizí.
Při této příležitosti jsme si povídali o bezpečnosti na koloběžce či
kole, důležitosti helmy. Také jsme si procvičili znalost dopravních
značek. Farská louka se po několik odpolední proměnila v atletický
stadion. V družině totiž probíhal atletický trojboj. Děti běhaly
50 metrů, skákaly z místa, či házely do dálky. Všichni se
zapojili s radostí a nechyběla pro každého malá odměna, či pro
vítěze medaile.

V červnu jste mohli děti ze školní družiny vidět na Hornických
slavnostech, kde tradičně při jejich zahájení tancovaly Tanec
permoníků. Výrobky dětí byly k vidění také na Slavnostech vody,
které pořádá Pozemské nebe v Rudolfově. Zúčastnili jsme se totiž
soutěže ve stavění domečků pro víly. Domeček jsme vyrobili víle
motýlí a luční.

Postupně jsme ukončovali zájmové kroužky při školní družině.
Florbalový kroužek si zasportoval při bowlingu v Českých
Budějovicích, tvořilky se podívali na Rudolfov až z Černé věže,
dramatický kroužek měl piknik v trávě, ostatní si vychutnali
zmrzlinový pohár.
Během tropických červnových teplot jsme podnikali
Druhé třídy si vyzkoušely, jaké je to být hasičem, a to přímo procházky s jasným cílem – zmrzlinou. Některá oddělení šla do Hůr,
v Českých Budějovicích u Hasičského záchranného sboru. Ani některá do Vráta. Vždy si děti pochutnaly, procvičily matematiku
drobný déšť je neodradil, aby si užily zajímavé odpoledne. u placení i pohrály na blízkém dětském hřišti.
Prohlédly si venkovní i vnitřní prostory, hasičské auto, vyzkoušely Ani před koncem školního roku nechyběla pohádka, tentokrát
si uniformy. Na všechny otázky jim bylo ochotně zodpovězeno, v podání Divadélka Máma a Táta. Děti na školní zahradě shlédly a
dozvěděly se mnoho informací, které radostně předávaly rodičům a pobavily se u Otesánka. Se školním rokem jsme se rozloučili
kamarádům ze školy.
melounobraním. Všechna oddělení si s chutí pochutnala na sladkých
melounech, vydováděla se na zahradě.

Nyní si děti užívají zasloužený odpočinek na prázdninách a my se
těšíme na nové zážitky v dalším školním roce.
Mgr. Petra Kuboušková

Soutěž mladých zdravotníků 2017

Děti z kroužku Zdravušky se
vydaly ověřit své znalosti do
Soutěže mladých zdravotníků,
kterou pořádal Český červený
kříž. Ve středu 24. 5. 2017 jsme
přijeli na Výstaviště do Českých
Budějovic, kde na nás čekalo
zajímavé dopoledne plné nových
zážitků a zkušeností.
Čekalo na nás celkem
5 soutěžních stanovišť, kdy bylo
pro všechny překvapením, co
budeme ošetřovat. Dívky čekal
transport v sedačce pomocí
šátku, obvazování různých částí

těla, tepenné krvácení ze stehna, zaskočení bonbonu či nehoda dvou
bruslařů na kolečkových bruslích. Děvčata zvládla všechny zraněné
správně ošetřit, hlavně si vše vyzkoušela na reálně namaskovaných
zranění, což jim dodalo odvahy pro případ, kdy by se
setkala s reálným zraněním. Přiznejme si, že i my, když bychom
viděli nehodu bruslařů, měli bychom obavy k nim běžet a ošetřit je.
Na soutěži vše bravurně zvládly dokonce dívky z prvních a druhých
tříd. Největší odměnou byla slova od jedné lékařky, která řekla, že
pokud by se jí stala nehoda, nebála by se, kdyby ji naše družstvo
dávalo první pomoc ☺ .
Naše družstvo ve složení Vendula Jungmannová (4. A), Andrea
Zachová (2. B), Viktorie Vacková (2. A), Beáta Beerová (1. A),
Nikol Sirová (1. B), Ella Šašková (1. B) a Sára Šindelářová (1. C)
získalo krásné 5. místo.
Gratuluji Vám!
Mgr. Petra Kuboušková
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Horníci slavili – Hasiči hasili

V sobotu 3. června 2017 se členové Sboru dobrovolných hasičů
v Rudolfově již tradičně podíleli na průběhu hornických
slavností, kde zajišťovali uzávěru točny, asistenci Policii ČR
při průvodu městem a především požární hlídku během konání
celé akce. V odpoledních hodinách se všem členům zásahové
jednotky rozezvučely mobilní telefony a operační středisko
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je
informovalo o vyhlášení požárního poplachu – požár trávy
v obci Vráto. Následoval okamžitý výjezd na místo události,
kde již zasahovaly jednotky HZS ze stanice České Budějovice
a stanice Suché Vrbné. Hasiči z Rudolfova se na pokyn velitele
zásahu zapojili do dohašování trávy ve spolupráci
s profesionálními hasiči pomocí dvou útočných proudů a
úspěšně požár zlikvidovali. Na místo události se následně
dostavil také vyšetřovatel HZS a Policie ČR.
JosefTisoň

SK Rudolfov, odbor České asociace sportu pro všechny

V úterý 6. června 2017 od 16:30 hodin náš odbor ČASPV uspořádal
pro oddíl Rodičů a dětí a Předškolních dětí soutěž v Olympiádě a
v Roolympiádě. Protože se blížila veliká bouřka, museli jsme
soutěž, připravovanou na hřiště přesunout do tělovýchovné haly.
Se soutěží jsme se ale velice dobře vypořádali. Zasoutěžily si
všechny přítomné děti a přidali se i rodiče v Roolympiádě. Nepřízeň
počasí, přicházející bouřka a poměrně silný déšť, však hodně rodičů
a dětí odradily, proto se soutěže zúčastnilo jen 19 dětí s rodiči.
Výsledky soutěže ještě tentýž den večer soutěžící obdrželi emailovou cestou.
O týden později, v úterý 13. 6. 2017 jsme museli cvičení pro tento
školní rok z důvodu opravy tělocvičny ukončit. Bylo krásné počasí,
uskutečnili jsme poslední cvičení pro rodiče a děti s pohádkou
O Honzovi, venku před tělocvičnou. Cvičení se zúčastnilo 19 párů
rodičů a dětí. Rozloučili jsme se, děti obdržely malé diplomy za
účast ve cvičeních ve školním roce 2016 – 2017, balonek a něco
dobrého.
Také oddíl dětí cvičil s pohádkou O Honzovi. Děti plnily úkoly jako
Honza v pohádce.
Přeji touto cestou dětem i rodičům krásné prožití prázdnin a
pohodovou dovolenou. Našim obětavým cvičitelkám, Zdeňce
Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice Márovcové, Ing. Hance
Dufkové a Pavle Fojtíkové patří veliké poděkování za pomoc ve
cvičení s dětmi. Také bych chtěla poděkovat Ing. Martině
Kadounové a Emce Jašarové za pomoc při soutěžích.
Ladislava Skalová – cvičitelka

Požár trávy ve Vrátě byl první ostrou akcí pro Martina Kolaříka,
který je novým členem zásahové jednotky SDH Rudolfov

Z E S PO RT OVN Í C H AKT IVIT
Lucie Horová

Lucie Horová, 16 let, bytem
Hlinsko, Rudolfov, bývalá
žákyně
ZŠ
Rudolfov,
v
současnosti
studentka
1. ročníku Střední průmyslové
školy automobilní a technické,
členka JK Argos z.s., licencovaný
jezdec České jezdecké federace.
Lucie Horová se již 7 let věnuje
pod dohledem odborné trenérky
Anny Dzyuby drezurnímu,
parkurovému a v současnosti
i všestrannostnímu ježdění na
koních, na úrovni republikových
závodů včetně několikanásobné
účasti na MČR v drezuře jak
s pony, tak od loňska i s velkými
koňmi (např. 4. místo v kategorii
mladší junior, několikrát v první
10 mezi poníky). Na letošní rok má Lucka opět splněnou kvalifikaci
na MČR 2017 v drezuře v kategorii starší junior. Také se několik let
pravidelně účastní Oblastního mistrovství – několikrát 1., 2. a 3.
místo v kategorií dětí v drezuře s pony a i s velkými koňmi
v drezuře, parkuru i ve všestrannosti. Ke koním Lucku přivedla
starší sestra Šárka ve 4 letech.
Poníky Samíka a Borise si Lucka pod vedením trenérky připravila
sama, v současnosti si pro závody připravuje svoji klisnu
Holandského plemene KWPN jménem Carose.
pan Puchinger, Hlinsko
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Volejbalový úspěch děvčat ZŠ a MŠ Rudolfov
v soutěži AŠSK 2017

Školní družstvo děvčat (kategorie IV. – ročníky narození
2001 až 2003) vyhrálo ve čtvrtek 30. 3. 2017 okresní kolo
ve volejbalu v soutěži Sportovní ligy ZŠ a Asociace školních
sportovních klubů.
Možná si řeknete, že „okres“ nic není, když loni jsme postoupily
až do soubojů o „republiku“, ale to se výjimečně podařilo složit
kompletní tým z aktivních volejbalistek SK Hlincovka, jejíž trenéři
si zaslouží každoroční maximální poděkování za přípravu hráček.
Letos ale byly v sestavě bohužel pouze tři: Kristina Šimková,
Kristýna Hušková a Kateřina Osouchová. Dřely naplno a výhra je
hlavně jejich zásluha! Vynikající K. Hušková byla nejen podle mého
mínění nejlepší smečařkou turnaje. Skvěle zahrála i Barbora
Čermáková, dřívější hráčka SK Hlincovka. Sestavu doplnily Tereza
Kešnerová a Michaela Myslivečková, které se při své premiéře
ve volejbalové reprezentaci školy snažily, co to šlo. Na set si hru
vyzkoušela i náhradnice Iveta Měšťanová.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 týmů, v každém několik
„profesionálních volejbalistek“. Naše děvčata vyhrála svoji základní
skupinu – bez ztráty setu porazila družstva ZŠ Dukelská, ZŠ
Nerudova a Gymnázia J. V. Jirsíka. V semifinále jsme pak zdolaly
ZŠ Grünwaldova a čekalo nás finále s favoritkami – hráčkami
volejbalové školy ZŠ O. Nedbala. Byl to boj, při kterém za stavu
1 : 1 na sety došlo na time break, ve kterém více sil, vůle a chuti
vyhrát měly naše holky. Za prvenství získaly diplom, pohár, ale
hlavně postup do krajského kola.

Čermáková, Kristýna Hušková, Kateřina Osouchová, Tereza
Kešnerová (zápas s Příbramí), Michaela Myslivečková
(zápas s Klatovy).
Děvčata, chápu vaše zklamání z jinak krásného druhého místa,
ale je to sport (i když systém kvalifikace je ve školní soutěži,
která si má zachovat amatérskou tvář, i pro mne nespravedlivý).
Byly jste prostě výborné a ukázaly jste, že když přijedou
holky s nápisem ZŠ a MŠ Rudolfov na dresech, musí mít
soupeřky respekt :)!
Děkuji Vám, je to další úspěch naší školy a samozřejmě SK
Hlincovka – bez Vás by se ZŠ Rudolfov volejbalovými trofejemi
chlubit nemohla!
Mgr. Jana Vašková
PS: Republikové finále vyhrála 1. 6. v Liberci právě a jednoznačně
Příbram.

Ocenění sportovních úspěchů žákyň ZŠ

Kulturně školská komise Města spolu se starostou Vítem Kavalírem
ocenila sportovní úspěchy žákyň ZŠ (více v článku shora) a
úspěšnou reprezentaci města Rudolfova v ČR. Děvčata jako
poděkování obdržela z rukou starosty diplom, medaili a květinu a
všichni jsme jim popřáli krásné prázdniny.
Hana Kuboušková

Zhodnocení sezony 2016/17

1. místo okres

Do krajského kola (opět na „Oskarku“) jsme dorazily 24. 4.
v silnější sestavě než na okres.
Kristinu Šimkovou, Kristýnu Huškovou a Kateřinu Osouchovou
doplnila jejich spoluhráčka z SK Hlincovka Linda Buchalová, která
měla předtím delší zdravotní pauzu. Bylo to třeba, protože i
v dalších šesti konkurenčních týmech se nacházela „větší
koncentrace profesionálních volejbalistek“. Ale ve čtyřech se hrát
a vyhrát nedá, takže maximum sil musely do zápasů dát i Barbora
Čermáková (odehrála všechny sety) a Tereza Kešnerová
s Michaelou Myslivečkovou (střídala jsem je podle aktuálního
výkonu). Již tradicí se stává finále se ZŠ O. Nedbala, které je
zkouškou psychické odolnosti nás, koučů :) – bylo to jako
přes kopírák v okrese, tj. 2 : 1 pro nás.
Holky tak skvěle pokračovaly v reprezentaci školy a zasloužily si
poděkování a odměnu za sportovní výkony. Tímto vítězstvím
postoupily do kvalifikace skupiny B na republikové finále.
V pondělí 15. 5. se v Jindřichově Hradci vzájemně střetly tři týmy
žákyň. Bohužel pouze vítěz postupuje do Liberce na „republiku“.
Soupeřkami nám byly stejné školy jako loni (to jsme o totéž
bojovaly v Rakovníku). Fantastický zápas svedly naše holky
s volejbalovou ZŠ Příbram, která se ukázala letos jen o „malý
kousek lepší“ a nakonec vyhrála 2 : 0. Tím bylo všechno jasné,
protože Gymnázium Klatovy bylo slabším soupeřem a zvítězily
jsme nad ním 2 : 0.
Sestava družstva:
Kristina Šimková (kapitánka), Linda Buchalová, Barbora

Ačkoliv přípravy na novou sezonu vrcholí, je čas se ještě ohlédnout
za soutěžním ročníkem 2016/2017. V této sezoně jsme měli
v mistrovských soutěžích OFS a KFS přihlášeno osm družstev –
1 družstvo mladší přípravky, 2 družstva starší přípravky, družstvo
mladších a starších žáků, 1 družstvo dorostu a 2 družstva mužů.
U družstev přípravek se výsledky nehodnotí, přesto si dovolím říci,
že podle dosažených výsledků se pohybujeme někde okolo poloviny
tabulek a pevně věříme, že z těchto nejmenších hráčů vyroste pár
kvalitních fotbalistů, kteří obohatí řady mužského fotbalu na krajské
nebo i vyšší úrovni.
V kategorii žáků hrajeme krajskou soutěž I. A. Mladší žáci obsadili
sedmou příčku z deseti účastníků se 17 body za 6 výher a 12 proher.
Starší žáci si v letošním roce nevedli moc dobře a skončili na
předposlední deváté příčce také se 17 body za 6 výher a 12 proher.
V kategorii dorostu v krajské soutěži I. A jsme skončili o poznání
lépe. Dorostenci atakovali čelo tabulky, v konečném součtu se
umístili na třetím místě se ztrátou tří bodů na první celek. Celkově
získali 52 bodů za 17 výher a 3 prohry. Pomyslná první příčka jim
patří za největší počet 119 nastřílených branek. S těmito výsledky
bychom mohli uvažovat na návrat do KP. Bohužel nám k tomu
chybí dostatečná hráčská základna.
V kategorii mužů „B“ hrajeme III. třídu okresu, kde jsme celkem
hladce prošli celým ročníkem a celkově po 20-ti odehraných
zápasech obsadili druhé místo. Ztráta na první příčku byla
propastná – 11 bodů. Myslím si, že k návratu do soutěže Okresního
přeboru chybí hráčům větší tréninková disciplína a trochu více
srdíčka do hry.
V kategorii mužů „A“ hrajících Krajský přebor můžeme
konstatovat, že jsme sezonu odehráli v klidu v přední části tabulky,
kde jsme se celou jarní část soutěže pohybovali mezi druhou – pátou
příčkou. V konečném součtu jsme se umístili na páté příčce, což je
historicky nejlepší výsledek v účasti v soutěži Krajského přeboru
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mužů...
Všem fanouškům, hráčům a činovníkům přejeme hodně zdraví,
sportovní radosti a v době herní přestávky příjemnou dovolenou a
odpočinek.
Tabulky s umístěním jednotlivých družstev si můžete prohlédnout
na stránkách http://sk.rudolfov.cz sekci Umístění družstev.
Roman Hajný

Plánovaná rekonstrukce areálu SK Rudolfov

Vážení sportovní fanoušci a občané Města Rudolfova, dovoluji si
Vás touto cestou informovat o stavu rekonstrukce sportovního
areálu SK Rudolfov z. s.
Již dlouhodobě se vedení klubu snaží získat všemi možnými cestami
finanční prostředky na rekonstrukci sportovišť a zázemí. Bohužel
všechny snahy o získání větší finanční injekce zatím vyšly na
prázdno. V roce 2015 jsme se rozhodli, že půjdeme cestou menších
dotačních programů, kde je větší šance nějaké prostředky získat. Ze
tří podaných žádostí o dotaci jsme byli ve dvou případech úspěšní.
Uspěli jsme v dotačním programu Jihočeského kraje, kde jsme
předložili projekt na rekonstrukci zázemí. Obdržená částka činila
zhruba 30% požadované ceny, přesto se podařilo kompletně
zrekonstruovat rozvod elektroinstalace, který byl v havarijním stavu,
prostor klubovny a sociálů s bufetem, tak aby prostory vyhovovaly
hygienickým podmínkám. Z dalšího dotačního programu z MŠMT,
byly částečně pokryty náklady na vybavení mládežnických družstev,
dopravu a energie. Bohužel jsme nebyli úspěšní v programu na
rekonstrukce sportovišť, ze kterého bylo plánováno vybudování
automatické závlahy hlavní hrací plochy, která je za současných
suchých letních dní nezbytná jednak z hlediska udržení kvality
povrchu, ale i z hlediska úspory nákladů na kropení. V roce 2016
jsme kromě malých neinvestičních dotačních žádostí na podporu
sportu na MŠMT a Jihočeský kraj, podali investiční dotační žádost
na rekonstrukci sportovišť v programu vypsaném MŠMT. Celkový
projekt byl plánovaný na cca 15 000 000 Kč. Kromě revitalizace
hlavního hřiště, vybudování nových střídaček, vybudování tribuny
pro diváky a automatické závlahy je v plánu výstavba
hřiště s umělým povrchem a multifunkčního hřiště. V tomto
programu jsme byli úspěšní a byla nám přidělena částka
10 500 000 Kč. Do konce března byly dodány na MŠMT veškeré
požadované podklady pro realizaci a k zahájení stavby zbýval
poslední krok – připsání schválené částky na náš účet. Bohužel
dotační program byl paní ministryní Valachovou zrušen, díky
korupčnímu jednání nejvyššího představitele FAČR pana Pelty a
dalších vysokých pohlavárů. Díky těmto lidem jsme opět na počátku
našeho snažení a s vidinou rekonstrukce v nedohlednu. Přes všechny
nezdary se pokusíme podat žádost opětovně, do nově vypsaného
programu na investiční akce a budeme doufat, že nám bohové budou
opět příznivě nakloněni. Myslím si, že kvalitní sportovní zázemí si
naše město určitě zaslouží. Na rozšířeném zázemí najdou prostor pro
sportovní vyžití a relaxaci nejenom aktivní sportovci, ale i škola,
školka a ostatní občané.
Do budoucna doufáme, že vedení Města Rudolfova nás v těchto
snahách podpoří, a že se podaří realizovat projekt na vybudování
přístavby šaten u sportovní haly, kde bychom mohli sportovcům
nabídnout důstojné podmínky.
Roman Hajný

Sportovní den 2017

Letos se 17. ročník tradičního sportovního projektu pro
2. stupeň ZŠ konal v rámci „Dětského dne“ v pátek 2. června.
Žáci a žákyně se přihlašovali do tří turnajů podle svého zájmu:
sálové kopané (hráli i vybraní šikovní „páťáci“), přehazované (hra
i pro ty, kteří se s volejbalovým míčem zatím moc nekamarádí) a
volejbalu. Týmy byly složené ze žáků různých ročníků. Je jasné, že
ti starší měli při zápasech věkovou a výkonnostní převahu, kterou se
jim dařilo spolu s herními dovednostmi a zkušenostmi často
proměnit ve vítězství.
Uznání nebo drobné odměny získali za snahu všichni. Ti nejlepší
pak diplomy, medaile a sportovní trofeje:
Turnaj v sálové kopané „Rudolfovská kopačka“ (8 týmů)
1. FC Autíci – kapitán Jan Daniel (8. A), Jakub Kovařík (8. A),
Matyáš Němec (8. A), Jan Gregor (8. A), Martin Pech (9. r)
2. FC Béčka – kapitán Petr Koupal (6. B), David Boček (6. A),

Václav Štekl (6. A), Jakub Bláha (6. B), Teodor Brcko (5. A),
Ondřej Štolba (5. B)
3. FC 10. 4. 98 – kapitán Erik Kryeziu (7. r), Matyáš Hlubocký
(7. r), Matěj Beránek (7. r), Roman Lisa (8. B), Patrik Buchal (5. A),
Matyáš Nedoma (5. A)
Individuální ocenění:
• Erik Kryeziu (7. r.) – „Nejužitečnější hráč“
• David Boček (6. A), Matyáš Němec (8. A) – „Nejlepší střelec“
• Michael Hanák (8. B) – „Nejlepší brankář“
„Volejbalový turnaj dvojic“ (4 týmy)
1. Kateřina Osouchová (8. A), Natálie Kneisslová (6. B)
2. Linda Buchalová (8. A), Markéta Čeňková (6. B)
3. Kristina Šimková (9. r), Alžběta Švecová (6. A)
„Turnaj v přehazované dvojic – 6. až 7. r“ (11 týmů)
1. Šárka Kalinová (7. r), Lucie Zasadilová (7. r), Iva Brůhová (7. r)
2. Eliška Neuberová (6. A), Nicol Krýdová (6. A)
3. Roman Tůma (7. r), Jakub Kadoun (7. r), Erik Leština (7. r)
„Turnaj v přehazované dvojic – 8. až 9. r.“ (7 týmů)
1. Patrik Kotrba (9. r), Kryštof Sirový (9. r)
2. Adéla Chrtová (9. r), Tereza Janurová (9. r), Aneta Beňová (9. r)
3. Sára Šlemendová (8. B), Karolína Zemanová (8. B)
Všem vyučujícím v rolích organizátorů, rozhodčích a dohledu nad
žáky děkuji. Podařilo se naplnit motto sportovního projektu
„Hrajeme pro radost z pohybu, fair play, bezpečně a ohleduplně
k mladším“. A pro mne to byl letos „tělocvikářský úspěch“, kterého
jsem chtěla vždycky dosáhnout, protože poprvé sportovali všichni
zdraví žáci školy a nikdo neseděl na lavičce jen jako divák ☺ !
Zvláštní poděkování patří Kristýně Pantoflíčkové (8. A) za
dobrovolnou vlastnoruční výrobu dortů pro vítězná družstva – byly
jak od profesionální cukrářky ☺ .
Užijte si o prázdninách nejen jeden, ale plno sportovních dnů, a
ve školním roce 2017/18 při tělesné výchově a soutěžích na
shledanou ☺ !
Další fotografie z „Rudolfovské kopačky“ najdete na
www.zsrudolfov.cz ve fotogalerii.
Mgr. Jana Vašková

Přehled zápasů SK Rudolfov

Den Datum
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Ne
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Muži A

12. 8. 2017
19. 8. 2017
26. 8. 2017
3. 9. 2017
9. 9. 2017

Muži B

20. 8. 2017
2. 9. 2017
10. 9. 2017

Dorost

19. 8. 2017
27. 8. 2017
2. 9. 2017
9. 9. 2017

Žáci

27. 8. 2017
3. 9. 2017
10. 9. 2017

Čas Domácí – Hosté
17:00
17:00
17:00
10:15
17:00

SK Rudolfov – Sokol Želeč
Nová Včelnice – SK Rudolfov
SK Rudolfov – TJ Centropen Dačice
FC MAS Táborsko B – SK Rudolfov
SK Rudolfov – Fotbalový klub Protivín

17:00 SK Rudolfov – SK Včelná u Č. Budějovic
17:00 TJ Slovan Černý Dub – SK Rudolfov
17:00 SK Rudolfov – SK Čtyři Dvory
10:00
10:00
10:00
10:00

SK Rudolfov – Hluboká nad Vltavou
SK Větřní/Loučovice – SK Rudolfov
SK Rudolfov – Sokol Kamenný Újezd/Velešín
Kaplice/Vyšší Brod – SK Rudolfov

10:00 SK Rudolfov – FC Písek B
10:00 Netolice – SK Rudolfov
10:00 SK Rudolfov – Strakonice B

Pohár rozhlasu 2017

V okresním kole 49. ročníku atletické soutěže „Pohár rozhlasu“
v Českých Budějovicích ani letos naše žákyně nezklamaly.
I přes minimální školní tréninkové možnosti při tělesné výchově
(absence stadionu – běžeckých drah, sektorů pro skoky a vrhy)
ukázaly, že atletické disciplíny ovládají.
Mladší se ve středu 10. 5. umístily na 12. místě ze 16 družstev,
starší ve čtvrtek 11. 5. na 6. místě z 12 družstev. A to
i v konkurenci škol, které mají dokonalé podmínky pro přípravu
a atletické oddíly.
V kategorii mladších žákyň (6. – 7. třída) závodily:
• běh 60 m: Jakešová J., Jelínková N., Macurová J.
• běh 600 m: Janáková N., Macurová J., Šimoníková L.
• skok vysoký: Güntherová A., Neuberová E., Švecová A.
• skok daleký: Krýdová N., Neuberová E.
• hod míčkem: Čeňková M., Jelínková N.
• štafeta 4x60 m: Čeňková M., Jelínková N., Macurová J.,
Švecová A.
V kategorii starších žákyň (8. - 9. třída) závodily:
• běh 60 m: Janurová T., Janková M., Osouchová K.
• běh 800 m: Šimková K., Buchalová L., Hodonská H.
• skok vysoký: Hušková K., Myslivečková M.
• skok daleký: Hušková K., Kešnerová T.
• vrh koulí: Šimková K., Buchalová L., Myslivečková M.
• štafeta 4x60 m č. 1: Šimková K., Osouchová K., Buchalová L.,
Myslivečková M.
• štafeta 4x60 m č. 2: Kešnerová T., Čermáková B., Hodonská H.,
Janková M.
Soutěž je týmová záležitost a dvě nejlepší závodnice v každé
disciplíně získávají pro družstvo body. Na individuální výkony
našich žákyň (vyzdvihnout musím určitě vynikající Jelínkové hod
míčkem, Huškové skok vysoký, Myslivečkové vrh koulí) a jejich
soupeřek se můžete podívat na níže uvedených odkazech.
• mladší: http://online.atletika.cz/vysledky/30377
• starší: http://online.atletika.cz/vysledky/30378
Pochvalu za reprezentaci školy si ale bez ohledu na výkon
zaslouží všechny :)!
A já mám radost, když jsou děvčata po soutěži spokojená
a přemýšlejí už nad tím, jak překonají svůj rekord nebo jaké
jiné disciplíny zkusí v příštím jubilejním 50. ročníku.
Mgr. Jana Vašková

obávat o výsledek a slevil z důrazných útoků a chtěl dohrát
technickými umístěnými údery do volných prostorů našeho
družstva.
Z 27 družstev v kategorii U13 se naši umístili na 17. a 5. místě.
Pátou příčku před branami finále obsadily také hráčky U19. A to
přesto, že přijeli na turnaj posíleni o hostující velmi šikovnou
nahrávačku ČEZ České Budějovice Markétu Sahanovou. Ta byla
hnacím motorem celého družstva, kdy svojí nahrávkou připravovala
spoluhráčkách parádní útočné akce.
Klagenfurtskou akci pod hlavičkou SK Hlincovka, v duchu hesla
„za hráčky rozhodují rodiče“, připravila maminka Michaela
Novotná a zúčastnilo se jí na 30 hráček, 4 trenéři a 22 lidí z řad
rodinných příslušníků. Jejich hlasivky na zápasech vytvářeli
bojovnou atmosféru a probouzely národní hrdost.
Jan Havelka

Radost družstva SK Hlincovka z druhého místa na stupni vítězů:
Zleva: trenér J. Havelka, nahrávačka A. Nováková, K. Osouchová,
M. Candrová, Z. Vávrová, T. Běhounková, L. Buchalová,
kapitánka L. Novotná, D. Prenerová, předsedkyně SK Hlincovka
M. Knorová

V Klágenfurtu opět druzí

Ve dnech 22. až 25. června ve dvanácti sportech za účasti 48 zemí
z Evropy a mimo starý kontinent také například z Brazílie, USA,
Mongolska, Indie a Jihoafrické republiky, se uskutečnily
Mezinárodní sportovní dny v Klagenfurtu.
Korutany, jižní spolková země Rakouska přivítala naší výpravu
slunným dnem. Čtyři naše družstva v kategoriích U13, U15 a U19
se hned po příjezdu osvěžila v tyrkysově modré vodě místního
jezera Wörther See. A to v průběhu turnaje udělala ještě několikrát,
protože z ubytování v kempu k jezeru to bylo jen pár kroků.
V jednotlivých kategoriích volejbalového turnaje nastoupily
oddílové a národní reprezentace zemí. Naše děvčata se utkala se
zástupkyněmi Itálie, Holandska, Maďarska, Polska, Německa, Litvy,
Řecka, Španělska, Švýcarska a místního Rakouska. Los turnaje
v K.O. systému k nám letos nebyl zrovna příznivý. Družstvu U19 a
„A“ družstvu U13 dali stopku pozdější vítězové kategorie.
I družstvu U15 ubral hodně sil mistr Rakouska Hotvolley z Vídně
v boji o finálovou čtyřku turnaje. Tento zápas byl nejkvalitnějším,
rozhodlo se až tiebreaku za stavu 17:15. Vídeňačky hráli rychlou
hru, s razantním smečem, drtivý byl útok z handy (zóna II.) a
středový rychlík. Úspěchy v rakouských soutěžích jim dodávaly
značné sebevědomí. To se podařilo zlomit až v koncovce
infarktového posledního zkráceného setu. Naše holky v té chvíli
nepovolily, hrály stejně jako po celý zápas, kdežto soupeř se začal

Vážení a milí příznivci sousedského setkávání. Rádi bychom Vás
pozvali na Rudolfovy trhy. Jsme potěšeni, že pro Vás můžeme
uspořádat již třetí řemeslný trh, který Vás baví a zajímá.
Setkáme se v sobotu 9. září 2017 na Farské louce.
Lucie Šindelářová

Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474
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