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■ ČERVENEC – SRPEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Poděkování řediteli Mgr. Ludvíku Mühlsteinovi velký problém, zda opětovně potvrdit ve funkci stávajícího

Vážení spoluobčané,
jako člen rady města a zároveň především člen hodnotící
komise konkurzního řízení na post ředitele ZŠ a MŠ
Rudolfov nemohu opomenout právě tu významnou událost,
která se odehrála v posledních měsících. Jak jsme
informovali v minulých RL, proběhlo výběrové řízení na
pozici ředitele ZŠ a MŠ v Rudolfově. Rudolfovská škola je
zřizovaná městem Rudolfov a veškeré zřizované funkce má
na starosti rada města. Což v překladu znamená, že rada
města je zodpovědná za chod školy a její rozvoj. Škola je
financována z části z peněz MŠMT prostřednictvím
krajského úřadu a z části z peněz města Rudolfova. Město
přispívá na chod školy částkou cca 5 100 000 Kč ročně. Tato
částka zahrnuje veškeré prostředky na provoz školy počínaje
platbou energií, financování veškerých oprav a drobných
investic, zařízení učeben, kuchyní, jídelny...
Od roku 2010 se město Rudolfov reprezentované radou
města, jakožto odpovědným zřizovatelem, snaží o maximální
rozvoj tohoto zařízení. Došlo zde k významným investičním
akcím, které nad rámec ročního příspěvku škole město
investovalo. Zde je jejich výčet:
rok 2011
● investice ve výši cca 13 miliónů Kč do podkroví 2. stupně
– vznikají tři nové učebny včetně vybavení a další zázemí
chodu školy
rok 2012
● rozšíření kapacity mateřské školy o dvě nové třídy –
investice za cca 2,2 miliónu Kč – z původní kapacity 73 dětí
zvedáme kapacitu na 120 dětí
rok 2014
● výměna oken a zateplení fasády na budovách ZŠ –
energetické úspory za investiční prostředky ve výši cca
2,5 miliónu Kč
rok 2016
● plocha před vstupem do školy – investice 2,2 miliónů Kč –
především velké zvýšení bezpečnosti před školou
● budova jídelny a učeben ZŠ – investice za cca
2 milióny Kč – výměny oken, zateplení fasády, úprava
rozvodů ÚT a výměna těles.
Z tohoto výčtu je patrné, že město Rudolfov má na rozvoji
školy opravdový zájem a že se aktivně podílí na naplňování
koncepce rozvoje školy i v podmínkách omezeného rozpočtu
a zátěží, které stávající rada převzala z minulosti.
Dle školského zákona je ředitel školy jmenován na funkční
období šesti let. Funkční období ředitele školy pana
Mgr. Mühlsteina končí 31. 7. 2018. Před radou města stál

ředitele tak, jak to v minulosti již RM udělala, nebo hledat
někoho nového. S ohledem na věk stávajícího ředitele a
přípravu nové koncepce rozvoje školy, jakožto instituce, která
musí reagovat na rozvoj města Rudolfova, a vzhledem ke
spádovosti školy musíme brát zřetel i na rozvoj okolních
obcí, bylo potřeba najít pokračovatele pro úspěšné
naplňování výše zmíněné koncepce. Město Rudolfov má
evidentní snahu udržet a dále zvyšovat vysoký standard
školy, která by měla být atraktivní vzdělávací institucí pro
rodiče žijící v naší oblasti tak, aby přednostně volili naši
školu před školami v Českých Budějovicích. Abychom byli
schopni naplňovat tyto cíle, bude potřeba vybudovat další
přístavbu školy a věnovat se dalšímu zlepšování vybavenosti
školy. Proto jsme i v letošním roce zvolili jako největší
investiční akci rekonstrukci a nové vybavení sportovní haly,
která by měla přispět k rozvoji tělocviku a zařadit se mezi
další úspěšné investice na podporu školy. Určitě nás čeká
dokončení venkovního sportoviště pro školu v bezprostřední
blízkosti haly a rekonstrukce MŠ.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli vypsat výběrové
řízení na pozici ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov.
V tuto chvíli nezbývá, než poděkovat panu řediteli
Mühlsteinovi za vše dobré, co pro školu udělal a za jeho
úsilí, které musel věnovat nad rámec běžných pracovních
povinností při realizaci všech investic. Pan
Mgr. Mühlstein zůstává dále zaměstnancem školy na
pozici zástupce ředitele a já mu zároveň přeji mnoho
úspěchů v jeho nové pozici. Nový pan ředitel nastupuje do
funkce k 1. 8. 2018 a stojí před ním řada náročných úkolů
spojených s organizací školního roku 2018/2019. Musí
převzít veškeré agendy školy od stávajícího pana ředitele, a
zároveň v extrémně krátkém čase připravit zahájení nového
školního roku. Pro tento úkol bude jistě potřebná spolupráce
celého vedení školy, které se bude potýkat s řadou potíží
spojených s nárůstem žáků a nedostatkem prostoru
v současné škole. Bude muset hledat jiná, mnohdy
i nestandardní řešení. Samozřejmě rada města, potažmo
město Rudolfov mu bude ze všech svých sil nápomocna.
Přeji také novému panu řediteli mnoho sil při řešení nových
úkolů, a aby byl přínosem pro rudolfovskou školu.
Na závěr bych rád ještě pohovořil, o zdánlivém problému,
který opoziční zastupitelé rádi připomínají, a to o tom, že
novým ředitelem se stal stávající radní Ivo Schuster. Chtěl
bych připomenout, že žijeme v demokratické společnosti,
která by neměla odepírat možnosti a příležitosti lidem na
pokračování na straně 2

Po vybudování venkovních sportovišť za halou bude mít
kvalitnější zázemí pro výuku tělesné výchovy také naše
základní škola. V odpoledních hodinách a o víkendech budou
mít venkovní sportoviště k dispozici naši obyvatelé, kterým
sportování a zdravý pohyb není cizí.
Vít Kavalír, starosta města

pokračování ze strany 1

základě jejich víry, rasy, nebo pracovního zařazení či
angažovanosti ve veřejném životě. Náš kolega Mgr. Schuster
splňuje všechny kvalifikační předpoklady pro přihlášení se do
výběrového řízení na ředitele školy. Toto výběrové řízení
proběhlo podle všech zákonných regulí včetně jeho
dostatečného zveřejnění. Za sebe mohu říci, že jsem rád, že
pan Mgr. Schuster ve výběrovém řízení před nezávislou
komisí uspěl, protože ho znám jako zodpovědného a
schopného člověka. Osobně jsem přesvědčen, že je jen ku
prospěchu instituce, když se zájmy školy prosazují v radě
města přes radního nebo zastupitele, který je zároveň jejím
ředitelem. Rovněž to umožňuje zákon o obcích 128/2000 Sb.
a v historii Rudolfova to tak i bylo. Jen v blízkém okolí
Rudolfova je několik obcí, kde je ředitel školy zastupitel
nebo radní. Zároveň si myslím, že by bylo chybou, kdyby se
rozšiřoval názor, který by bylo možné manipulativně zneužít
v neprospěch pan Mgr. Schustera s tím, že zde probíhá střet
zájmů.
Pokud je mi známo, pan Schuster se v rámci svého
politického uskupení bude i nadále snažit uspět ve volbách
v říjnu 2018. Přeji mu proto úspěch jak na poli manažera
školy, tak na poli komunální politiky.
Mgr. František Chrastina, člen rady města

Křižovatka Rozcestí –
realizace začíná až po polovině července

V minulém čísle RL jsem chybně informoval o zahájení prací
na rekonstrukci křižovatky Rozcestí v měsíci červnu
letošního roku a také o celkovém dokončení akce za cca tři
měsíce. Obě informace jsem obdržel těsně před květnovou
uzávěrkou RL z krajského úřadu. Jak se ukazuje, začátek
rekonstrukce se posunuje do července 2018 a já se pokusím
shrnout fakta, které mám k dispozici před červencovou
uzávěrkou RL:
1. Město Rudolfov upozornilo na problém bezpečnosti v této
křižovatce krajský úřad a poté se podílelo na všech
přípravných pracech a především mělo na starosti výkupy
pozemků k uskutečnění této nemalé investice.
2. Investorem akce je Jihočeský kraj, který žádal na tuto akci
o dotaci SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury).
3. Se zhotovitelem akce, firmou SKANSKA, má Jihočeský
kraj uzavřenou smlouvu s rozsahem prací 5-ti měsíců.
4. V pondělí 16. 7. 2018 bylo předáno staveniště zhotoviteli a
termín celkového dokončení je tím pádem naplánován na
polovinu prosince.
5. Do doby uzávěrky není znám přesný průběh dopravního
omezení a průjezdnosti křižovatky. V původním DIO
(dopravně inženýrském opatření) byla zaslepena u určitých
fázích výstavby pouze Lipová ulice. Doprava v Třeboňské a
Hlincohorské ulici měla být vedena kyvadlově přes semafory.
Toto DIO navrhl projektant, ale zhotovitel má jiný názor a
upozorňuje, že bude muset být Třeboňská ulice zaslepena a
pro osobní automobily a MHD se bude muset obnovit (jako
v roce 2014 při rekonstrukci mostu ev. č. 634–003 přes
Rudolfovský potok v Třeboňské ulici) trasa přes naše místní
komunikace Lipovou a Dlouhou ulici po dobu maximálně
dvou měsíců.
Vše se vyjasní v týdnu od 16. 7. 2018, kdy mají začít první
přípravné práce a poté nejdříve od soboty 21. 7. samotná
rekonstrukce spojená s uzavírkou. Sledujte, prosím, webové
stránky města, kde budeme o všem informovat. Občany se
pokusíme informovat také pomocí místního rozhlasu.
Křižovatka Rozcestí ve stávající podobě fungovala celá
desetiletí. S každoročním nárůstem dopravy je stále více
nebezpečná pro řidiče, ale zdaleka nejvíce pro chodce, kteří

Modernizace sportovní haly a přístavba šaten –
máme hotovo!

Cca 21 miliónů Kč jsme již zaplatili nebo ještě zaplatíme
z rozpočtu města za celkovou modernizaci naší Sportovní
haly. Součástí modernizace je i zbudování jedenácti nových
šaten ve dvou patrech nové přístavby haly. Největší investiční
akce za posledních 15 let financovaná z rozpočtu města je
dokončená. Na konci června proběhlo kolaudační řízení. Ještě
v červenci je montován jednotný klíčový systém a postupné
zabydlování v šatnách může začít.
S novým vedením SK Rudolfov jsme domluveni, že
nejpozději na začátku srpna dostanou klíče od šatny určené
pro rozhodčího a od pěti šaten v horní části přístavby, ze
které je možné vstupovat přímo na hrací plochu fotbalového
hřiště. Tyto šatny jim město pronajme za symbolickou jednu
korunu. Fakticky budou hradit pouze spotřebované energie.
Ostatní šatny v dolním patře přístavby budou více situovány
na sportovní dění v hale a na budoucí venkovní sportoviště.
Tyto šatny se začnou zabydlovat až začátkem září.
V průběhu měsíce září, až se ustálí provoz, uspořádáme den
otevřených dveří celé modernizované haly. Naši obyvatelé
budou mít možnost seznámit se s novým a krásným zázemím.
Tímto naše podpora sportu v našem městě zdaleka nekončí.
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cihlových soklů. Nad rámec nabídky nám prováděcí firma
umístila na parapet okna květináč s květinou. Taková maličkost,
ale celou zastávku to jen rozzářilo.
Firma se osvědčila a tak jsme již objednali obnovu zastávky Pod
Zámkem. Jediné, co si přeji, aby nám zastávky v tomto
bezvadném stavu dlouho vydržely.
Vít Kavalír, starosta města

mnohdy spěchají na zastávku MHD do Českých Budějovic.
Tato rekonstrukce pomůže všem zpřehlednit průjezd či
průchod touto dopravní tepnou Rudolfova. Dopravní omezení
budou nepříjemná, ale po jejich ukončení budeme mít
vyřešený zase jeden letitý problém našeho města.
Vít Kavalír, starosta města

Opravený kříž v Adamovské ulici

Po kříži na hřbitově jsme měli
v rozpočtu města pro letošní rok
schválenou položku pro záchranu
kříže v Adamovské ulici. Jedná se
o velký žulový kříž cca 6 m
vysoký. Původní stav byl takový,
že žula byla napadena mechem,
řasou, plísní a na žule byla vrstva
zvětralé krusty. Osoba Krista
zkorodovaná. Bylo nutné
odstranit korozi z kovových částí.
Dále byly odstraněny organické
látky a opracována zvětralá
krusta na žule. Spoje a praskliny
byly doplněny románským
cementem.
Z rozpočtu města byla uhrazena

částka cca 38 000 Kč.
Vítání občánků
I tyto drobné stavby jsou součástí našeho města a naši obyvatelé
kvitují, když jsou v bezvadném stavu a zároveň důstojným prvkem Dne 15. května 2018 jsme do světa vítali naše nové občánky.
Celkem se narodilo 28 dětí v období od 1. března 2017 do 28. února
našeho města.
Vít Kavalír, starosta města 2018, což je stejný počet jak v loňském roce.
K vítání občánků se nám přihlásilo 22 miminek, která uváděl do
Křižovatka Královský Vrch –
života v našem městě pan starosta Vít Kavalír. Velmi milé
proběhne jednání k závěru bezpečností inspekce vystoupení plné básniček a písniček si pro rodiče s dětmi připravily
O křižovatce královský Vrch jsem na této půdě již podvakrát dívky z dramatického kroužku ze ZŠ Rudolfov pod vedením paní
informoval. Nebezpečná křižovatka s nepřehlédnutelným Mgr. Daniely Brůhové, za což jim moc děkujeme.
horizontem, kde se v minulosti stalo několik vážných Každé miminko obdrželo v upomínku na tento den Pamětní list a
se svým jménem a datem narození se znakem svého rodného
dopravních nehod, se nachází nad zastavěným územím minci
města Rudolfova, maminky navíc ještě květinu, se kterou si většina
Rudolfova, směrem k motorestu Florida.
do konce uvítacího programu poradila po svém.
Na základě místního šetření město Rudolfov a obec Adamov dětí
Jsme velmi potěšení, že je stále o tuto akci pro maminky s dětmi
objednaly rovným dílem nákladů bezpečnostní inspekci od velký zájem a přejeme našim dětem ještě jednou mnoho zdraví,
autorizovaného projektanta. Bezpečnostní inspekce byla úsměvů, radosti a rodičům, aby jim tady u nás bylo dobře.
vypracována s návrhem řešení této problematické křižovatky
Zuzana Vyžrálková Vegešová, matrikářka

do konce června 2018. Její elektronickou verzi máme
k dispozici. Během července by mělo k závěrům inspekce
proběhnout místní šetření.
Součástí textové části bezpečnostní inspekce je i statistika
nehodovosti v této křižovatce od roku 2007. Za jedenáct let se
zde stalo 16 dopravních nehod, z toho v osmi případech to
byla dopravní nehoda se zraněním. Celkem bylo zraněno lehce
14 osob. Naštěstí k těžkému ublížení na zdraví a úmrtí při
těchto nehodách nedošlo ani jednou.
Závěry jednání nelze nyní předjímat. Rozhodně o nich budu
informovat v příštím čísle RL. Bezpečnostní inspekcí je
navrženo snížení maximální dovolené rychlosti i stavební
úpravy horizontu. Na čem nakonec bude shoda, se uvidí až po
jednání. Jisté je však to, že město Rudolfov se rozhodně na
těchto úpravách nemůže finančně podílet.
Vít Kavalír, starosta města

Nová fasáda zastávky MHD Na Americe

Zděná zastávka Na Americe vypadala velmi žalostně. Největší
problém byl s graffiti na fasádě, kterou postupně napadli
sprejeři, částečně odfouknutá omítka a špína.
Oslovili jsme firmu, která má s graffiti bohaté zkušenosti a umí
obnovovat fasády. Již v loňském roce nám zpracovali cenovou
nabídku na částku cca 25 tisíc Kč. Letos na jaře jsme jim
vystavili objednávku a firma postupně odstranila všechny graffiti
a obnovila fasádní nátěr včetně štukování. V rámci rekonstrukce
byl proveden dále nátěr kovových dveří, nátěr elektro skříně,
nátěr dřevěného podstřešního bednění, nátěr okna a nový nátěr
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V roce 2010 tehdejší rada města uspořádala výběrové řízení
na prodej pozemku právě pro zbudování ZTV Na Sekeře.
Podmínkou výběrového řízení bylo, že minimální cena za
1m2 tohoto pozemku nesmí být nižší než 400 Kč/m2. Našel
se jediný zájemce, nám dnes již dobře známá společnost
GEODEZIE REALITY s.r.o., která za celkovou plochu
11 279 m2 zaplatila městu Rudolfov v roce 2010 částku
4 557 000 Kč.
Tehdy byly vztahy mezi zmiňovaným kupcem a městem
Rudolfov zřejmě nadstandartní. Svědčí o tom i dokument,
kde může investor budovat pouze jednotnou kanalizaci na
tomto ZTV, což je v rozporu s platným územním plánem
města.
Normální vztahy panovaly i po nástupu současné rady města
v roce 2010. Tehdy pan investor řešil příliš úzký vjezd mezi
ploty Houskových a Hlídkových na svůj pozemek budoucího
ZTV. To bylo jedno z mých prvních jednání ve funkci
starosty města vůbec a tak si na něj dobře pamatuji. Stále se
v té době hovořilo o 14-ti rodinných domech.
Pak se celkem dlouho nic nedělo. Probíhala zřejmě
projektová příprava. Větší aktivita nastala až v roce 2016,
kdy nás již investor postavil prakticky před hotovou věc, že
již buduje ZTV Na Sekeře dopravní a kanalizační část,
podotýkám NA ČERNO, v rozporu s platným územním
rozhodnutím a že hodlá postavit 8 bytových a 6 rodinných
domů. Stále jsme byli ujišťováni, že investor má na prvním
místě vždy jenom dohodu s městem.
Do dnes nemáme v ruce kompletní projektovou dokumentaci
na stavbu těch osmi bytových domů, abychom věděli, jak
konkrétně by mohly tyto bytové domy vypadat a o nějaké
dohodě si můžeme nechat jenom zdát. Jisté je jedno. S touto
společností budeme bojovat, až vyčerpáme veškeré možnosti
a to jak teď před volbami nebo i po volbách, ať už tady bude
jakékoli vedení města. To navazuji na dopis od investora,
který dorazil na odbor dopravy MMČB 3. 5. 2018 a je
součástí spisu.
Se všemi se snažíme jednat korektně a v rámci dohod a
v drtivé většině to tak funguje. Tady jsme byli ze začátku
příliš shovívaví, ale tomu je dávno konec.
Vít Kavalír, starosta města

Provozní hala sběrný dvůr – vše je připraveno
k realizaci první etapy

Platné stavební povolení na stavbu Provozní haly sběrného
dvora je vyřízené. Je znám vítěz výběrového řízení na
dodavatele stavebních prací. Máme zajištěné financování
první etapy ve výši 3 milióny Kč, kterou budeme realizovat
ještě v letošním roce. Nejpozději začátkem srpna 2018
bychom měli předat staveniště zhotoviteli, firmě
Hrakostav s.r.o. Takový je stav přípravných prací k zahájení
investiční akce.
Původní projekční cena necelých 19 miliónů Kč vč. DPH
byla zpracována dle platných ceníků. Nejnižší nabídka
výběrového řízení a zároveň konečná cena pro realizaci činí
13 898 000 Kč včetně DPH, tedy cca o 5 miliónů Kč níže než
uvažoval původní rozpočet.
Na posledním zastupitelstvu zazněla velká kritika k tomuto
projektu především od opozičního zastupitele Třebína. Přitom
on sám musí nejlépe vědět, jakožto bývalý starosta, v jakých
podmínkách tam ti chlapi z naší pracovní údržby města
dodnes fungují. Naši techničtí pracovníci jsou opravdu velcí
šikulové, kteří si dokážou spoustu věcí sami opravit či
vyrobit, aniž by například drahou dodavatelskou opravou
zatěžovali rozpočet města. Musíme jim k tomu dát ovšem
odpovídající podmínky. Nelze opravovat rozbitý sypač zimní
údržby, aniž by se s ním zajelo do temperované dílny
s montážní jámou. Těch příkladů je tolik!
Projektová dokumentace je již několik měsíců k dispozici na
městském úřadu v kanceláři investičního technika. Je možné,
po předchozí dohodě, se s dokumentací seznámit a udělat si
vlastní obrázek, jak moc je tolik potřebná hala
megalomanským projektem, či střízlivou a dobře
promyšlenou investiční akcí. Abych předešel dalším
spekulacím a nepodloženým tvrzením, tak se pokusím tento
projekt trochu představit.
Jedná se o jednopatrový (tedy přízemní) objekt haly sběrného
dvora o celkové zastavěné ploše 634 m2, z níž je 75 m2
zázemím zaměstnanců (šatny, sociály, sprchy). Ostatní
prostory slouží provozu technického a sběrného dvora. Jsou
to především prostory dílny údržby včetně montážní jámy pro
opravu veškeré techniky, sklad materiálu, čtyři garáže a
kancelář.
Dá se napsat, že hala bude využita pro veškeré činnosti
prováděné technickou četou v areálu technického a sběrného
dvora.
Pokud někdo myslí, že garážování komunální techniky
v temperovaných prostorách čtyřech garáží je luxus, tak
říkáme, že ROZHODNĚ není luxus, když například
v zimních měsících již nebude docházet k zamrzání a tím ke
komplikacím při údržbě Rudolfova.
Před zadáním projektu a v průběhu zpracování bylo vše
konzultováno a přizpůsobeno potřebám zaměstnanců a
činnostem, které provádějí. Ti chlapy si sami řekli, co
potřebují a po konzultaci s radou města to bylo zapracováno
do projektu. Navíc si v nové hale spoustu věcí dokážou udělat
sami a dodavatelské firmy, které se ucházely o tuto zakázku,
již v podmínkách VŘ věděly, že si město Rudolfov vyhrazuje
právo některé dílčí práce provést svépomocí a ušetřit tak
městu další peníze.
Za tímhle projektem si rada města a vůbec celá koalice
opravdu stojí a je opravdu potřebný!
Vít Kavalír, starosta města

ZTV Rudolfov Na Sekeře
probíhá řízení o dodatečném povolení stavby

Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
České Budějovice (ODaSH MM ČB) zahájil v říjnu 2017
řízení o odstranění části stavby (rozšíření komunikace
a vybudování 36 parkovacích míst navíc s odvodněním do
vozovky namísto parkovacích stání u jednotlivých
domů s povinností podle stavebního zákona vypořádat
se s vodou na jednotlivých parcelách) a koncem minulého
roku toto řízení přerušil, protože developer podal žádost
o dodatečné povolení stavby.

ODaSH MM ČB v březnu 2018 oznámil zahájení
správního řízení o dodatečném povolení stavby a dne
25. 4. 2018 se konalo jednání na místě samém za účasti
vlastníků sousedních nemovitostí a dalších účastníků.
Konečně tak mohli uplatnit námitky jako účastníci řízení
a tuto možnost hojně využili předáním námitek v písemné
podobě a do protokolu. Za město podal námitku pan

starosta. V červnu 2018 obdrželi účastníci řízení výzvu
k seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí s možností
vyjádřit se k nim do 7 dnů od doručení výzvy. Ve spisu je
založen dopis stavebníka, doručený dopravnímu odboru
3. 5. 2018, ve kterém napadá pana starostu ze změny postoje
před nadcházejícími volbami a že obec od začátku souhlasila
se stavbou tak, jak je nyní vybudována. Skutečnost je

ZTV Na Sekeře

Musím napsat, že kauza ZTV Na Sekeře je pro mě velkým
ponaučením do další práce. Město Rudolfov se od roku 2009
netajilo záměrem zcelit a prodat parcelu ve svém vlastnictví
v oblasti Na Sekeře, tedy v oblasti mezi Jivenskou a
Třeboňskou ulicí. Od začátku se tam mluvilo o výstavbě
rodinných domů. Jednalo se se stávajícími obyvateli Jivenské
ulice, aby směnili pozemky s městem a tím mohlo vzniknout
smysluplné ZTV.

taková, že developer nedodržel hrubým způsobem územní
rozhodnutí stavebního úřadu Rudolfov na stavbu ZTV
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pro 14 rodinných domů z roku 2013 a stavební povolení ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov. V minulém vydání jsme se pak
ODaSH MM ČB, které nabylo právní moci v lednu 2016. dočetli, že novým ředitelem bude současný radní pan

Nemá řádné dokumenty a za souhlas obce vydává podpis
starosty v seznamu zúčastněných při předání díla podle
smlouvy o dílo mezi dodavatelem a stavebníkem. Sděluje, že
stavba výrazně navyšuje dosavadní bezpečnostní parametry
lokality pro řešení dopravního napojování nemovitostí a
dovolává se podpory demografického vývoje na obci
Rudolfov. Dosavadní postup stavebníka však svědčí o tom, že
chce zahustit výstavbu v okrajové a značně svažité části
Rudolfova na úkor vlastníků sousedních nemovitostí a
v místech, kde územní plán předpokládá rozvolněnou
výstavbu rodinnými domy. ZTV bylo vybudováno v rozporu
se smlouvou o budoucí smlouvě darovací uzavřenou v roce
2015 mezi městem a developerem. Podle ní je možné měnit
rozsah stavby pouze po předchozím souhlasu města.
Zdeňka Sobíšková

Mgr. Ivo Schuster. Nynější pan ředitel Mgr. Ludvík
Mühlstein zastává funkci ředitele na ZŠ a MŠ Rudolfov již
18. rokem. Celkem ve funkci ředitele pracuje úctyhodných
37 let.
Tímto bych chtěl panu řediteli Mgr. Ludvíku Mühlsteinovi
poděkovat za dlouholeté vzdělávání několika generací a
dobře odvedenou práci pro naše město. Pane řediteli,
děkujeme!
Jaroslav Valevský ml.,
zastupitel a bývalý žák ZŠ a MŠ Rudolfov

Zázemí zaměstnanců města za 18 900 000 Kč
musíme začít stavět ještě letos, i kdybychom se
měli zadlužit

V březnovém vydání Rudolfovských listů nás pan starosta
seznámil s nutností postupné koncepce nového sběrného
dvora. Pro mě, jako zastupitele to bylo poměrně velké
překvapení, protože jsem se o tomto kritickém problému
bohužel dozvěděl až z Rudolfovských listů. Pan starosta nás
v Rudolfovských listech seznamuje s poměrně rozsáhlým
projektem, do kterého bohužel „obyčejný člověk
z Rudolfova“ nemá možnost nahlédnout. Bohužel tu možnost
nemá ani zastupitel, zvlášť když je v opozici. Doufali jsme,
že během jednání zastupitelstva se o projektu dozvíme více,
zvláště když pan starosta v Rudolfovských listech
poznamenal, že to musíme postavit i kdybychom se měli
zadlužit.
Bohužel na zastupitelstvu projekt nového sběrného dvora
nebyl. Pokud ho někdo chce vidět, ať se obrátí na
kompetentního pracovníka MěÚ – kdykoli. Nicméně hlasovat
je potřeba hned, protože stávající a dnes již zcela
nevyhovující zázemí našich zaměstnanců sběrného dvora
můžeme ztratit ze dne na den. Škoda, že jsem se nemohl
tohoto jednání zastupitelstva zúčastnit.
„Naštěstí“ se našli ještě zodpovědnější zastupitelé než ti
zodpovědní. Ti tomuto sice nepředloženému ale dozajista
důležitému projektu opravdu dali zelenou. A dokonce
i odsouhlasili, že se město zadluží u Komerční banky částkou
3 000 000 Kč + úroky.
Ex post jsem na MěÚ zjistil, že žádný projekt ani situační
náčrt nového sběrného dvora neexistuje. Pouze je
vyprojektována patrová hala 42 m x 15 m, zateplená a
vytápěná s rozpočtovanými náklady na stavbu ve výši
18 905 815 Kč. Což také posléze potvrdil pan starosta na
posledním jednání zastupitelstva města.
Je potřeba na závěr zdůraznit, že v žádném případě
nezpochybňuji potřebnost revitalizace zázemí našich
pracovníků, kteří opravdu pro město zvláště v zimních
měsících odvádějí výbornou a velmi náročnou práci.
Ale stejně i tak mi na srdci leží několik otázek, se kterými si
nevím rady:
1) Opravdu je nezbytné zajistit vyhovující zázemí pro
pracovníky sběrného dvora výstavbou haly za cca 19 mil.
Kč? Hledala se nějaká alternativa? Ptal se někdo pracovníků
sběrného dvora? – jejich stanovisko jsme nedostali.
2) Nebylo by rozumné čas a peníze investovat také do
společenského sálu (zatepleného a vytápěného), po kterém
rudolfovští volají od dob zrušení „kulturáku“?
3) Jak je možné, že je politicky průchodné, aby se město
krátce před volbami zadlužilo?
Možná se odpovědi, při pozorném čtení, dozvíme
z Rudolfovských listů.
Milan Třebín

Rudolfov – lukrativní lokalita pro bydlení

Není třeba být odborníkem v oblasti nemovitostí, aby si člověk
v poslední době všiml toho, že realitní a s ním spojený
hypoteční trh jsou ve velkém zájmu médií. Ceny všech typů
nemovitostí jsou na svých historických maximech. Tímto chci
jednoduše říci to, že Rudolfov patří mezi jednu
z nejlukrativnějších lokalit k bydlení v jihočeském regionu.
Máme spojens metropolí díky MHD, jsme v blízkosti přírody
bez rušivých vlivů města, máme plnou občanskou vybavenost
a nejsme novodobá živelně vzniklá satelitní enkláva. Tuto
skutečnost vnímají i developeři, tj. subjekty, které staví
zejména bytové domy a realizují zisk prodejem bytů v těchto
domech. Jeden takový developerský projekt se připravuje i na
území města Rudolfov. Dne 21. 5. 2018 proběhla úvodní
schůzka s týmem developera, jíž se za město Rudolfov účastnil
pan starosta Vít Kavalír, Ing. Zdeňka Sobíšková, Ing. Robert
Bártů a MUDr. Jaroslav Valevský. Cílem schůzky bylo
seznámit zastupitele se studií výstavby bytových domů. Záměr
je zasazen do prostoru mezi zámečkem a tzv. strážnicí na
pozemcích v soukromém vlastnictví a částečně na pozemcích
města (lokalita SO.8.R). Dle studie, která byla představena, je
v tomto prostoru navrženo 14 nízkopodlažních bytových
domů s podzemním parkováním pod těmito domy včetně
vybudování přístupové komunikace spojené s výstavbou
křižovatky (rondelu) u zámečku. Vyslechli jsme si představu
developera a položili mnoho dotazů, na které developer slíbil
reakci do 14 dní od konání jednání. Bohužel zatím bez reakce.
Tento projekt by měl v představené podobě zásadní dopad na
fungování celého města. Je zřejmé, že téměř skokový nárůst
obyvatel o několik stovek nemá stávající infrastruktura města
schopnost efektivně absorbovat. Jistě je dobré podporovat
rozvoj a umožňovat lidem dostupné bydlení v soudobých
standardech, ale je třeba zvážit celou řadu dopadů
spojených s takovým projektem – co stávající kapacita školky,
školy, lékaře, možnosti nákupů, možnost společenského vyžití,
nárůst automobilové dopravy apod. V tomto duchu jsme se
ptali developera a čekáme na jeho reakci. S největší
pravděpodobností se tímto tématem, pokud se vůbec stane
reálným, bude zabývat budoucí vedení města. Nicméně, ať se
tímto nebo podobným tématem bude zabývat kdokoliv, je třeba
se zasadit o to, aby se rozvoj Rudolfova ubíral pod taktovkou
rozvoje udržitelného, protože pouze tak se naše dobrá adresa
bude stávat stále lepší a nenastoupí trend opačný.
Ing. Robert Bártů, zastupitel města

Poděkování panu řediteli
Mgr. Ludvíku Mühlsteinovi

Vážení spoluobčané,
v lednovém vydání Rudolfovských listů jsme se mohli dočíst,
že se rada města rozhodla vypsat výběrové řízení na pozici
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regionální výstava ovoce. Tato výstava má svou dlouholetou
tradici. Letošní ročník je ročníkem devatenáctým.
Tématem letošní výstavy je 100. výroční založení naší
republiky.
„Naše škola byla založena v roce 1886 jako Česká
hospodářská škola na místě zvaném Na Krásné vyhlídce
(dnešní Rudolfovská ulice č. 92). Například ve školním roce
1898–1899 studovalo ve dvou ročnících 22 žáků. V letech
1918–1948 byly při škole postupně otevřeny kurzy pro
učitele lidových hospodářských škol, lidová škola
zemědělská a učňovská škola zahradnická. V současné době
naši školu navštěvuje kolem 600 žáků všech maturitních
oborů, dále také mnoho posluchačů jazykovou školu.
Celkový počet zaměstnanců je 107. Pedagogický sbor je
stabilní, a to jistě také přispívá k dobré pověsti školy,“
dodává ředitel školy Ing. Břetislav Kábele.
Náplň výstavy: každý rok mnoho pěstitelů z Čech,
regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého
okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou
úrodu a je opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také
hodnotit. K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho
190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, hroznové
víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“,
jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce a podzimní
plodová zelenina.
Soutěže v rámci výstavy: návštěvníci volí Jablko výstavy,
Jablko školy a Kolekci výstavy. Vyhlášení se uskuteční vždy
v pátek odpoledne, první den výstavy. Součástí je také
expozice včelařů. Vystavují se také perníčky a historické
odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské
poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější
medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti
zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se
výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu
hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během
výstavy studenti také prezentují své maturitní práce a
maturitní projekty.

Budou další ročníky Pohádkového lesa?

Chtěl bych se s Vámi podělit o krátké ohlédnutí za právě
proběhnuvším již 20. ročníkem Pohádkového lesa z pohledu
organizátora v zácviku. Protože jsem se dozvěděl, že hlavní
organizátor – předseda organizačního štábu ing. Jiří Fink se
rozhodl již nadále nepokračovat v dalších ročnících, rozhodl
jsem se, že zkusím převzít štafetu.
Prvotní požadavky z hlediska zajištění logistiky, nebyly
vysoké. Být odhodlaný udělat akci pro děti a být alespoň
trochu fyzicky zdatný, další požadavky nebyly potřeba. Přes
příjímací řízení jsem tedy prošel poměrně snadno.
Překvapivě vše začalo dříve než v onu sobotu. Např. ve
čtvrtek jsme nakládali vojenský stan a spoustu dalších
nezbytností uložených na několika místech. Vše se muselo
navozit a nanosit nejprve do ZŠ Rudolfov. Tam roztřídit,
zorganizovat kostýmy, rekvizity, dárky a další věci pro každé
stanoviště a sestavit plán pro nejjednodušší nakládku
materiálu do aut pro rozvoz na jednotlivá stanoviště. V den D
v 5 hodin vše začalo „lítat“.
Nebudu Vás unavovat detaily, jako kolik stolů, židlí, prostě
tun materiálu, bylo potřeba (a to někdy i několikrát) naložit,
rozvozit, vynosit na stanoviště, a poté v obráceném gardu.
Jistě postačí, když řeknu, že jsem si na to vzpomněl při
každém pohybu ještě za týden.
Určitě se shodneme, že by byla opravdu velká škoda přijít
o takto zavedenou a dobře fungující akci pro děti, a proto
nyní řeším nerudovské dilema „Kam s ním?“.
Doufám, že se mi podaří nalézt ještě nějaké místo na
uskladnění nejcenějších rekvizit, např. na městském úřadu
Rudolfov a to za přispění našeho pana starosty. Případně by
se mohl ozvat někdo, kdo má k dispozici prostor
o cca 6 – 8 m2.
A teď to nejdůležitější, bude nebo nebude další ročník
Pohádkového lesa? Já pro to udělám maximum možného!
Pokusím se ve spolupráci s městem a Společností přátel
Rudolfova (organizátorem Hornických slavností) vždy
posunout konání Pohádkového lesa o týden dříve než se
konají Hornické slavnosti, aby si Rudolfovský občan mohl
užít obě akce odděleně a nemuselo se to organizačně tříštit.
Nápadů může být víc. Pokud by mi někdo chtěl
pomoci s organizací, měl nové nápady či prostory
k uskladnění rekvizit, tak prosím o zaslání informací na můj
email: tom.palkoska@seznam.cz.
Bc. Tomáš Palkoska

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Výstava ovoce je zároveň
spojena se Dny otevřených
dveří určených také žákům
základních škol. Zájemci
mohou vždy od 9:00 do 17:00
nahlédnout také do učeben,
laboratoří a dílen všech oborů
(Mechanizace a služby,
Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví
a Jazyková škola), prohlédnout
si areál školy, středisko praxe
se svými obyvateli – domácími
zvířaty, navštívit agility,
prohlédnout si skleníky a
výukový sad, vidět studenty
školy při různých činnostech a
aktivitách. Návštěvníci si
mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady
dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na
motokárách, jízdu moderním traktorem a kombajnem, projet
se na koních. V areálu školy je k tomuto účelu také vystavena
velká a malá mechanizace, kombajny, moderní traktory a
další zemědělské stroje.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a
strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová

RUDOLFOVY TRHY 8. 9. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na další ročník Rudolfových Trhů.
Kromě poctivého řemeslného trhu, oblíbených dílniček,
dobrého jídla a skvělé hudby jsme pro Vás připravili ústřední
téma HMYZ.
Děti i dospělí se hravou formou dozvědí například
o důležitosti včel. Krásu hmyzu z jiného úhlu pohledu, a to
pod elektronovým mikroskopem (s kterým Vás odborníci
naučí zacházet) můžete obdivovat v Hornickém muzeu.
Rozpohybují Vás akrobati z BudeCirkus a ohromující sílu
předvede ve svém vystoupení silák Franta. Zajisté bude
pohádka, písničkové pásmo Atelieru 3D Jihočeského divadla
a další.
Kontrolujte schránky – letáček přijde již brzy☺ .
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás.
Spolek Rudolfovský UM

Výstava ovoce – „K výročí založení republiky“

Každým rokem v říjnu (letos 12. 10. – 16. 10.) se koná
v SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
v Rudolfovské ulici č. 92 v Českých Budějovicích
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY
jmenovaným hodně takových nápadů a vám čtenářům
vzkázat – přijďte se do hornického muzea pobavit a také
načerpat nové poznatky na pořádaných kulturních a
vzdělávacích akcích.
Za všechny absolventy RUSV J. Ondrášková

NOVÁ TVÁŘ V MUZEU

Vážení přátelé, dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji
se Jiří Malšovský. Od května tohoto roku zastupuji paní
Markétu Vávrovou ve funkci správce Hornického muzea
Rudolfov po dobu její mateřské dovolené. Těším se na
setkání s vámi.
Jiří Malšovský

Živá paměť

V květnu jsme ukončili večerem, který byl věnován Josefu
Bartuškovi, cyklus VZPOMÍNEK s názvem Živá paměť. Na
tento večer přijali pozvání i zástupci UNICEFu a krátkou
prezentací nás seznámili s činností této organizace v dnešní
době. Během předešlých večerů jsme společně prošli osudové
osmičky tohoto století, přednášející vždy přispěli množstvím
dobových fotografií, dokumentů a knih. Vyprávění vás
pamětníků bylo velice dojemné. Děkujeme vám.
Na pokračování a setkání s dalšími vzpomínkami se můžete
těšit hned začátkem příštího roku.

RUDOLFOVSKÝ DOKTORÁT

Účastníci RUDOLFOVSKÉ UNIVERZITY STŘEDNÍHO
VĚKU, která v našem muzeu probíhala od února do května,
zakončili své studium doktorským titulem. A ne titulem
ledajakým. Jeho zkratka je DrRV. Že vám tyto čtyři písmenka
nic neříkají? Nebudeme vás, tedy naše milé čtenáře, napínat.
Dr, jak jste se asi dovtípili, je doktor. R je jako Rudolfov.
A V? V = věda. Takže do češtiny upraveno: Doktor
Rudolfovských Věd. Ano, tento titul může od 24. května
2018 užívat celá řada našich spoluobčanů.
Za účasti starosty, pana Víta Kavalíra a městské rady,
proběhla promoce téměř tak, jako na akademické půdě těch
nejprestižnějších světových univerzit. Vždyť se také sál
muzea na chvíli akademickou půdou skutečně stal. Městská
rada byla oblečena do dobových talárů univerzitních
hodnostářů. Diplomy předávali rektor Filmové akademie
Miroslava Ondříčka v Písku, pan profesor Gabriel Švejda, a
paní magistra Helena Stejskalová. A na závěr zazněla
studentská hymna GAUDEAMUS IGITUR.
Není tajemstvím, že nás čeká letos na podzim, opět pod
patronací paní magistry Stejskalové, pro velký zájem další
semestr RUDOLFOVSKÉ UNIVERZITY STŘEDNÍHO
VĚKU. Zajímavých témat je celá řada, takže se můžeme těšit
na další novou výuku.

Stalo se již tradicí rozloučit se s prázdninami jazzovým
koncertem. V pátek 31. 8. si nenechte ujít vystoupení
mladých hudebníků sdružených ve skupině FOUR
SEASONS QUARTET.

Poděkování

Vážení čtenáři Rudolfovských listů,
v zimním období se uskutečnila v muzeu univerzita středního
věku. Mnohé z vás asi zaskočil název, nejednalo se však
o řádné studium, ale o zábavně a poučně laděné přednášky.
Například o zdravém stylu života, o hvězdářství a
horoskopech, návykových látkách…, pokaždé s občerstvením
a besedováním.
Poslední večer jsme obdrželi diplom za účasti zástupců Města
Rudolfova a upomínkový dárek.
Chtěla bych proto poděkovat jménem všech absolventů
Mgr. Heleně Stejskalové, Janě Malšovské a Markétě Vávrové
za příjemně prožité večery, všem přednášejícím a také za
dobrý nápad panu Antonínu Vítovcovi. Přeji všem

Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská
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Z Á K LAD N Í Š K O LA I N F O R M U J E
Prvňáci v muzeu

U hasičů

Poslední dny ve škole si děti z 1. A a 1. B zpestřily návštěvou muzea
a prohlédly si expozici o historii Rudolfova. Prohlídka byla o to
zajímavější, když ji celou dobu slovem provázela paní Malšovská
v kostýmu dvorní dámy.
Ta pro děti se svými přáteli připravila ještě akci „Pasování na
čtenáře“, kdy děti předvedly získané čtenářské dovednosti i znalosti
o knize, jejím autorovi a ilustrátorovi. Každé z dětí si odneslo dárek
– knížku na prázdniny s názvem Bráchova bota od autorky Evelíny
Koubové. Je o předškolákovi Břeťovi, jeho sourozencích, rodině a
pavoukovi Jeronýmovi, který v popleteném příběhu pobaví nejen
děti, ale i jejich rodiče při společném předčítání.
Děkujeme paní Malšovské, panu Burdovi a panu Malšovskému za
přípravu pěkného dopoledního programu pro děti i za podporu
čtenářské prázdninové aktivity, která je pro prvňáčky velmi
prospěšná.
M. Heřmanová, K. Žemličková, učitelky ZŠ

Dne 12. 6. se 2. B vydala na stanici Hasičského záchranného sboru
v Českých Budějovicích. Děti si prohlédly vozový park, ve kterém
hrála prim červená barva. Seznámily se s hasičskou výstrojí. Mohly
si vyzkoušet svou sílu v posilovně na boxovacím pytli. Velké
nadšení se strhlo u prolézání polygonu, který je součástí fyzické
přípravy profesionálních hasičů. Na závěr si děti ověřily své znalosti
zábavnou formou na interaktivní tabuli. Laskavým průvodcem,
kterému moc děkujeme, byl profesionální hasič pan Jan Vachek.
Mgr. Miroslava Hněvsová

Slavnostní ocenění

Děti ze ZŠ a MŠ Rudolfov se ve školním roce 2017/18 účastnily
mnoha soutěží, v mnoha také byly velice úspěšné. Jednalo se
o různé vědomostní olympiády, matematickou pythagoriádu,
zdravotnickou soutěž a soutěže sportovní. Z prvního stupně byly
děti úspěšné ve štafetovém poháru, kde se dostaly až do krajského
kola do Tábora a ve vybíjené, kde skončily na třetím místě. Dívky
z druhého stupně byly úspěšné ve volejbalu a v minikopané.
Protože reprezentace školy je zároveň i reprezentace Rudolfova,
starosta Vít Kavalír ve spolupráci s kulturně školskou komisí v úterý
19. 6. slavnostně tyto děti ocenil medailí a diplomem. Dárek navíc
dostal Ondra Havrda, kterého jsme ocenili již po několikáté.
Ondrovi se opět podařilo uspět v soutěži Radost tvořit, kde získal
cenu Zlínského kraje za práci Fantastická žirafa.
Všechny děti si tuto slavnostní chvíli velmi užily, ty nejmenší byly
plny očekávání, co je ten den čeká, že poznají pana starostu.
Oceněny byly děti od první až do deváté třídy.
Mgr. Petra Kuboušková

Správná volba budoucího povolání

ZŠ a MŠ Rudolfov se přihlásila do projektu Jihočeské hospodářské
komory I-KAP. V tomto projektu mají žáci zejména osmých a
devátých tříd možnost navštěvovat podniky, firmy a muzea. Cíl je
jediný – správná volba budoucího povolání.
Dne 8. 6. se žáci 8. r. zúčastnili workshopu v tradiční české rodinné
tiskárně Inpress v Českých Budějovicích. Workshop byl velmi dobře
připravený. U bran tiskárny vítal děti spolumajitel firmy, který je
zároveň provedl po jednotlivých provozech. Děti se dozvěděly
mnoho z tajů tiskařského řemesla, hledaly tiskařského šotka a
v závěru si odnesly noviny s vlastními fotografiemi, které nafotila a
upravila profesionální fotografka. Příjemným překvapením bylo
občerstvení, které připravila pro děti restaurace se zdravou výživou.
Každý žák dostal kartičku na jízdu koloběžkou v areálu Lipno a
poukázku na snídani a oběd v již zmíněné restauraci. Příjemným
bonusem byla i doprava zdarma.
Žáci se dozvěděli, že obory polygrafie mohou být zajímavou
možností budoucího pracovního uplatnění.
Mgr. Radomíra Pflegerová

Soutěž mladých zdravotníků 2018

Děti ze zájmového kroužku Zdravušky se v úterý 15. 5. 2018
zúčastnily Soutěže mladých zdravotníků, kterou pravidelně pořádá
Český červený kříž. Výstaviště v Českých Budějovicích se toto
dopoledne proměnilo v místo s několika velmi reálně
namaskovanými raněnými, z různých koutů se ozývalo naříkání.
Děti netušily, jaké zranění na ně čeká, vše musely poznat a správně
ošetřit až přímo na stanovišti.
První pomoc správně udělaly
u epileptického záchvatu,
odřeniny, bezvědomí, krvácení
na hlavě i stehnu při srážce
cyklistky a in-line bruslařky. Také
obvázaly krvácející ucho,
popálenou dlaň, podvrtnutý
kotník i zlomenou ruku. Nikdy
nezapomněly zavolat rychlou
záchrannou službu a sdělit ji
všechny potřebné informace.
Letošní novinkou bylo, že
na každém stanovišti byli
soutěžící přesně 10 minut, což
odpovídá
době
příjezdu
záchranné služby. I když se to
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školním roce.
Zimní olympijské hry nás hodně bavily, proto jsme se
rozhodli uspořádat i jejich letní variantu. Zvolili jsme ale
netradiční disciplíny – běh na 60 metrů, vytrvalostní běh,
běh s hodem, hod kriketovým míčkem, chůze na dětských
chůdách, balanc, golf. Děkujeme Albertu v Mercury
v Českých Budějovicích za odměny pro děti ve formě
reklamních dárků, melounů a banánů.
Poslední divadelní představení ve školním roce nám zahrálo
divadlo Divoloď, přímo na Farské louce jsme si užili
Námořnickou legendu.

nezdá, je to opravdu dlouhá doba. Rozhlédnout se, myslet na vlastní
bezpečnost, ošetřit zraněné, to vše zvládly děti v krátké době.
Zbývající dobu musely komunikovat se zraněným, uklidňovat ho.
Stihly probrat oblíbená jídla i Ordinaci v růžové zahradě ☺ .
Na nesoutěžních stanovištích si vyzkoušely práci hasičů a volání
na záchrannou službu přes aplikaci Záchranka, kdy
komunikovaly s reálnou dispečerkou.
Musím všechny děti velmi pochválit za celoroční práci v kroužku,

kterou zúročily právě na soutěži, kde vše správně ošetřily. Opravdu
drobné zaváhání je přirozené, a protože výsledky byly velmi těsné,
umístili jsme se až na 5. místě. Myslím, že důležitější než umístění
je vědomí, že děti dokáží to, s čím si mnohý dospělý neví rady.
Naše družstvo, ve složení Kateřina Dvořáková (4. A), Andrea
Zachová (3. B), Sára Šindelářová (2. C), Beáta Beerová (2. A),
Nikol Sirová (2. B), Ella Šašková (2. B), Aneta Bumbová (2. B)
a Kryštof Kačerovský (1. B) získalo krásné 5. místo. Všem moc
gratuluji!
Mgr. Petra Kuboušková

Krásné červnové počasí jsme využili k procházkám na
zmrzlinu, jak do Vráta, tak do Hůr. V červnu také končily
zájmové kroužky. Poslední hodinu si děti užily, jak už
zmrzlinovým pohárem, výletem do Hůr, či návštěvou
hudebního hřiště v Českých Budějovicích.
Novinkou ve školní družině byly družinové výlety. Děti po
vyučování nasedly do autobusu a vydaly se na cestu za
zážitky. Dne 6. 6. děti z 2. AC a 3. AB navštívily nedalekou
ZOO Hluboká spolu s Loveckým zámečkem a Pohádkovým
podzemím. Zjistily, že zahrada se opět trochu rozrostla,
přibyla nová mláďátka, včetně úžasných právě vyklubaných
v hnízdě na komíně čapích mláďátek, které mohly pozorovat
dalekohledem. Velmi se jim také líbila expozice s živými
mravenci, které mohly vidět v průsvitných tubusech přímo při
jejich pilné práci. Počasí jim přálo, v Pohádkovém podzemí
se příjemně ochladily, zasoutěžily a získaly i sladkou
odměnu.
Ve středu 13. 6. děti ze školní
družiny z 1. AB a 2. B vyjely
na výlet do Rožmberka nad
Vltavou. Dětem známé
Divadlo Z Bedny zahrálo
pohádku, pan Pohoda s dětmi
vyrobil zlaťáky na památku.
Z kempu jsme se přesunuli
přímo na hrad, který jsme si
důkladně prohlédli s paní
průvodkyní. Nechyběl ani
nezbytný nákup suvenýrů.
I přes celodenní drobný déšť
mají děti mnoho nových
zážitků se svými kamarády a
výlet si užily.
Myslím, že jsme si tento končící školní rok ve školní družině
pořádně užili, děti mají mnoho společných zážitků a nyní
zaslouženě odpočívají na prázdninách.
Mgr. Petra Kuboušková

S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
V pátek 11. 5. se uskutečnilo 1. kolo vybíjené mezi ŠD
Rudoflov a ŠD T. G. Masaryka ve Vrátě. Do Vráta se vydaly
vybrané děti ze ŠD ze tříd 1. AB a 2. B. Za přátelské
atmosféry nakonec po vyrovnaném boji vyhrály děti z Vráta,
kterým byl předán putovní pohár. Všechny děti dostaly
medaile i sladkosti. Podpořit Rudolfov jel s námi i pan učitel
Trmal, kterého děti znají z volejbalu. V červnu se uskutečnila
odveta, tentokrát děti z Vráta vyrazily k nám do Rudolfova.
Díky krásnému počasí se turnaj uskutečnil na hřišti Na
Americe. Své síly změřily děti ze třetích a čtvrtých tříd,
ostatní oddělení mohutně fandila. Bohužel to ani tentokrát
nestačilo a opět jsme museli uznat, že děti z Vráta jsou ve
vybíjené lepší. Těšíme se na další spolupráci v příštím
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Pozvánka na výstavu

O H L É D N U T Í ZA S LAV N O S T M I

Společnost přátel Rudolfova pro vás připravuje a pořádá
nejen Hornické slavnosti. Řadu let také hledáme,
shromažďujeme a archivujeme dobové fotografie, staré
pohlednice a další materiály z historie Rudolfova a okolí. Již
před více než rokem jsme se rozhodli připravit výstavu
dobových fotografií s pohledem současným, aby bylo vidět,
jak doba pokročila a jak se Rudolfov proměnil. Základem
byla fotografická sbírka Jiřího Probošta (1880 – 1953),
malíře, fotografa a prvního českého správce (starosty) města
Rudolfova.
Nebyla to jednoduchá práce, jelikož Jiří Probošt má ve své
sbírce zejména zimní motivy a počasí posledních let sněhu
moc nepřeje, nicméně se podařilo.
Dále jsme pracovali se starými pohlednicemi se sbírky Jana
Řehovského, kronik města a dobovými fotografiemi
z rodinných alb.
Dovoluji si Vás tedy pozvat na výstavu Proměny v čase (září,
říjen), pojďme se společně objektivem Jaroslava Kindla
podívat, jak se za posledních cca 100 let Rudolfov změnil
Hana Kuboušková, Společnost přátel Rudolfova
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Program zájezdu:
● příjezd do Obersalzbergu, výjezd speciálními
autobusy na horu Kehlstein, tunelem do středu hory a
výtahem na Orlí hnízdo
● přejezd do Berchtesgadenu, návštěva Solných dolů –
Salzberwerg – projížďka důlním vláčkem, jízda po
skluzavkách, jízda přes solné jezero
Cena zájezdu zahrnuje:
dopravu autobusem, snídani, dopravu speciálním
autobusem a výtahem na Orlí hnízdo, vstupné do
Solného dolu, cestovní pojištění
Cena: 1 450 Kč
Odjezd:
Rudolfov – točna u kostela 4:30 hod.
České Budějovice – Mariánské náměstí 4:45 hod.
Přihlašovat se můžete v Hornickém muzeu
Rudolfov tel.: 778 718 900 nebo na tel.: 724 002 340
(p. Ott – Spolek Pro Rudolfov)

Dne 3. 7. 2018 proběhla vernisáž výstavy
fotografií Jiřího Hoschny a Milana Bindera
pod názvem SPOLEČNĚ.
V sále Hornického muzea můžete shlédnout
jak historické fotografie tří generací
fotografů z rodiny Hoschnů tak i unikátní
letecké snímky Rudolfova pořízené
počátkem června z letadla fotografem
Milanem Binderem. Výstava je přístupná
v provozní době muzea do 31. 8. 2018.
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ZE S PORTU
SK Rudolfov
odbor České asociace sportu pro všechny

Jako každý rok, tak i letos náš odbor uspořádal pro oddíl
Rodičů a dětí a oddíl Předškolní děti soutěž v atletice
spojené s Roolympiádou. Tyto soutěže se konaly v úterý
5. 6. 2018 od 17:30 hodin na hřišti pod tělovýchovnou halou
v Rudolfově. Soutěže se zúčastnilo 30 dětí a 30 rodičů.
Nejprve soutěžily děti samostatně ve sprintu 20 m, v hodu
tenisovým míčkem a ve skoku do dálky. Po ukončení této části
se do soutěže Roolympiády zapojili i rodiče. Společně pak
soutěžili ve štafetovém běhu, v hodu třepetalkou, kdy na
měřenou vzdálenost házely jak děti, tak i jejich rodiče.
Soutěžili i ve skoku z místa, nejprve skočilo dítě a od toho
místa po té skákal rodič. Při soutěži panovala velice dobrá
atmosféra. Výsledky byly hned večer zpracovány a zaslány
rodičům e-mailovou cestou. Děti obdržely malou odměnu,
diplom a fidorku.
O týden později 12. 6. 2018 se uskutečnilo poslední cvičení
oddílu Rodičů a dětí v tomto školním roce a to na hřišti pod
tělocvičnou. Děti i rodiče cvičili na téma pohádky o Hajném
Robátkovi a jelenu Větrníkovi. Děti po ukončení dostaly
velkou papírovou medaili za účast ve cvičení oddílu R+D
v celém školním roce 2017–2018 a něco dobrého. Oddíl PD
měl ještě normální cvičební hodinu.
Další úterý 19. 6. 2018 od 17:30 hodin se konalo poslední
cvičení pro oddíl PD. Protože nám počasí opět nepřálo, museli
jsme cvičení přesunout do tělocvičny, ale ani dětem, ani
cvičitelkám to nevadilo. Děti byly rozděleny do dvou družstev,
plnily různé úkoly a zahrály si nové hry. Po ukončení obdržely
děti malé papírové medaile a také něco dobrého, jako odměnu
za celoroční aktivitu.
Přeji dětem i rodičům krásné prázdniny a těším se zase v září
na shledání v tělocvičně.
Dovolte mi, abych při příležitosti konce školního roku
vyslovila velké poděkování za celoroční aktivitu, kterou při
práci s dětmi ve svém volném čase odvádějí všem cvičitelkám
Zdeňce Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice Márovcové,
Adéle Čechové, Ing. Hance Dufkové a Pavle Fojtíkové za
pomoc ve cvičení oddílu PD a při soutěžích. Také jim přeji
pohodové léto a krásně prožitou zaslouženou dovolenou.
Ladislava Skalová, cvičitelka

školy. V Barevném volejbalu jsme se účastnili řady soutěží a
turnajů od místních úrovní až po oblastní republikový
festival Barevného volejbalu v Jindřichově Hradci. V tomto
vývojovém období nejsou výsledky podstatné. Proto je také
nezvýrazňujeme. Honba za výsledky je jednosměrná cesta.
Důležité je kultivovat přirozenou soutěživost. Našim cílem
je získat děti pro sport, nabídnout jim pohyb jako základní
předpoklad učení se zdravému životnímu stylu.
Větší důraz v oddíle klademe na období, kdy již hrajeme
trojice a soutěže mladších žákyň. Věkově je to okolo
dvanáctého roku, tedy 5. – 7. třída základní školy. Kterou
soutěž hráčka hraje, určuje její volejbalová vyspělost.
A nyní k výsledkům.
Trojice okresní přebor: 2., 4., 9. a 12. místo, krajské trojice:
1., 3., 5. a 6. místo. Volejbalové šestky: okresní přebor 1. a
3. místo. Krajský přebor žákyň a Pohár krajů 1. místo. Na
závěr sezóny, třešnička na dortu, po předchozích
postupových turnajích, sedmí na Mistrovství ČR.
Jsme sportovním střediskem ČVS, tedy zavázáni
povinnostmi vůči ČVS. To znamená položení důrazu na
výchovu starších žákyň. Hráčky musí plnit určitá kritéria
volejbalového umu a při testování výkonů plnit stanovené
limity. V této souvislosti je potřebné připomenout, že oddíl
volejbalu není kroužkem. Netrénujeme rekreační sport, ale
sport výkonnostní.
Starší žákyně odehrály dvě krajské soutěže, svoji soutěž a
soutěž věkově vyšší – mladší dorostenky. Obě soutěže
vyhrály, skončily na prvním místě. V dlouhodobé soutěži
Českého poháru stanuly na stupních vítězů a získaly
bronzové medaile. Je velké umění trenéra a hráček
optimalizovat výkonnost, naplánovat vyvrcholení formy na
jeden závěrečný turnaj, na Mistrovství České republiky.
Musíme si přiznat, že se nám to letos až tak nepovedlo. Ale
i desáté místo můžeme považovat za úspěch. Vždyť to byla
republika – jeden z nejpočetněji obsazených turnajů
v Česku.
Pro hráčky kategorie žákyň jsme měli v závěru sezóny
připraveno několik turnajů pořádaných jednotlivými oddíly.
Účastnili jsme se Mezinárodního Challenge-cup „VC
Simering“ Vídeň, na 2. a 5. místě. Mezinárodního
„O křišťálový míč“ v Novém Veselí s umístěním mladších
i starších žákyň na prvním místě. Rovněž první místa na
turnaji v Praze. Na Mezinárodních sportovních hrách
v Klagenfurtu v kategorii U 15 jsme vybojovali zlaté
medaile.
Jan Havelka

A je po další sezóně
V závěru sezóny žákovského volejbalu je pro potřebu
nasměrování další volejbalové sezóny nutné zjistit reálný
stav a ohlédnout se za umístěním družstev v žákovských
soutěžích. A právě tímto se v současné době zabývají trenéři
oddílu SK Hlincovka a mapují si situaci u sportujících dětí.
Pojďme nakouknout do jejich kuchyně.
S volejbalovou výchovou začínáme od první třídy základní

Hráčky okresního přeboru v areálu SKHlincovka
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Volejbalistky přivezly do republiky zlato i bronz náš velký dík. Před 9 hodinou se začaly scházet první

Mezinárodních sportovních her v Klagenfurtu (21. – 24. 6.)
se účastnily oddílové celky, ale i státní reprezentace. Celkem
10 tisíc účastníků z 39 států. Na slavnostním zahájení se
představili sportovci ze zemí Evropy např. Anglie, Finska,
Ruska nebo Řecka, ale i ze vzdálenějších míst jako USA,
Čína, Mongolsko, Indie, Čile, či Keňa. V Klagenfurtu se tak
sešlo v menším vzorku sportující mládí světa ve
13 sportovních odvětvích.
Za klub SK Hlincovka se ve volejbale účastnila dvě družstva.
V kategorii U 13 jsme se probojovali na třetí místo a
v kategorii U 15 jsme dokonce obsadili příčku nejvyšší.
U 13 se utkaly s oddílovými družstvy z Německa (3 týmy),
Itálie, Rumunska. Jejich postup v KO systému zastavilo
Slovinsko. V zápase o třetí místo pak naše volejbalistky
zdolaly Chorvatky.
V kategorii U 15 hráčky z Hlincovky vítězně odehrály
zápasy s družstvy ze Slovinska (2 týmy), Maďarska (2 týmy),
Německa, Rakouska a Holandska. V bouřlivé divácké kulise,
za povzbuzování příznivců obou soupeřících družstev, se
naše děvčata vypjala k pozoruhodným výkonům a
jednoznačně si absolutorium zaslouží. Kdo neviděl, neuvěří,
co naše hráčky dokážou produkovat za nádherný sport, když
na základě kolektivního výkonu přidají výbuchy emocí
vybičované atmosférou sportovní haly, když přes stovku
diváků povzbuzuje „Češi, Češi“.
Jan Havelka

skupinky dětí, v 9 hodin na zahájení jich bylo celkem 257. Po
přivítání a seznámení s programem se děti rozeběhly na
stanoviště, kde na ně již čekali patroni povětšinou z řad hráčů
dorostu SK Rudolfov. Ze všech stran se ozývalo
povzbuzování a fandění, děti do svých výkonů dávaly
maximum, ať už skákaly po koordinačním žebříku,
prohazovaly si míč mezi panáky nebo probíhaly opičí dráhou.
Tradičně velký úspěch mělo házení vodními bombami,
kterému letos sluníčko mimořádně přálo. Napínavé souboje
spolu děti svedly nejen ve fotbalových hrách, ale
i v piškvorkách, kde kromě rychlosti rozhodovala i bystrost a
týmová spolupráce. Po malování, kde si děti odpočinuly, se
občerstvily a s chutí se pustily do zbývajících stanovišť. Za
nadšení a plné nasazení při soutěžení nakonec organizátoři
všechny odměnili medailemi a drobným dárkem. I na ně
samotné čekala odměna v podobě klobásky a studené
limonády, ačkoliv všichni přiznali, že největší odměnou byla
radost malých sportovců.

Loňský Měsíc náborů přivedl do SK Rudolfov 16 hráčů ze
167 zúčastněných, letos budou čísla jistě obdobná. Děti mají
chuť sportovat a hýbat se, je jim to naprosto přirozené, hra na
tabletu se nemůže vyrovnat radosti ze hry s kamarády a
radosti z pohybu. Důkazem budiž, že 257 dětí různého věku a
nejrůznějších zájmů a zvyklostí se tu v jeden okamžik bavilo
hrou, nikdo se nenudil, nikomu nechyběl telefon… Takové
prostředí tu dětem náš tým tvoří po celý rok. Každý se může
stát součástí, kluk i holka, stačí mít chuť a zavolat nebo přijít.
Naše řady jsou otevřené i pro zájemce o práci s dětmi a
trénování.
Anna Matějková
anna.zralok@seznam.cz
776 258 551

Dokopná

Na akci Měsíc náborů se bavilo 257 dětí
z Rudolfova a okolí

Dne 31. 5. jsme na hřišti SK Rudolfov pořádali již podruhé
ve spolupráci s FAČR sportovní dopoledne Měsíc náborů.
Pro velký počet přihlášených účastníků ze ZŠ Rudolfov,
ZŠ Vráto, MŠ Rudolfov a MŠ Adamov jsme počet stanovišť
museli navýšit z původních 10 na 14. Pro děti na nich byly
připraveny rozličné úkoly a hry. V zázemí bufetu Na Hřišti
bylo pro doplnění energie malých sportovců nachystáno
kromě dostatku pití i drobné občerstvení, se kterým nám
ochotně pomohli rodiče přípravkových hráčů, za což jim patří

Když se dohraje poslední jarní zápas, čeká hráče i trenéry
zasloužený odpočinek. Je doba hodnocení, zvláštní období, ve
kterém se mísí úleva z konce náročné sezóny s napětím, jaká
bude ta nastávající. Je to doba dokopných, kdy na chvíli
všichni zapomenou na zranění i na neproměněné příležitosti a
baví se. Jako první si svou dokopnou odbylo naše „Áčko“ po
svém posledním zápase, kdy se na domácím hřišti smírně 1:1
rozešli s Čimelicemi. Na hřiště přijelo po svém, taktéž
posledním, zápase mužstvo „B“. Nálada byla uvolněná, jaro se
oběma týmům více než povedlo a na životosprávu se v takový
večer nehledí. Na programu byl kromě řízků a tataráku
i tradiční přijímací rituál pro nové hráče.
pokračování na straně 14
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pokračování ze strany 13

dvou letech.

vás některý ze soupeřů svými výkony? Ať už
Dokopná mládeže proběhla o týden později, tentokrát nám ale Překvapil
příjemně
nebo
počasí nepřálo a prudký déšť rušil připravený program. Týmy Želče a nepříjemně.
Jindřichova Hradce po právu obsadily první
dvě místa tabulky.
Kdy zahájíte letní přípravu a jak bude probíhat?

Letní přípravu zahájíme v úterý 10. července, budeme
trénovat v domácích podmínkách a odehrajeme čtyři
přípravná utkání. Plánujeme také krátké soustředění
v Loučovicích od 28. 7. do 30. 7.
Plánujete nějaké změny v kádru na další ročník?

Změny v kádru – odchází: Vjačeslav Baščevan – Borek,
Štěpán Prokeš – přerušení činnosti (práce v zahraničí).
Přichází: Tomáš Maxa – Klikov, Jan Kovačičín – Rakousko +
další hráči jsou v jednání + zapracovávání dorostenců do
Nejméně to vadilo dětem, které i tuto komplikaci přivítaly jako A týmu.
zpestření a dostat je byť promočené z hřiště byl mnohdy Co říkáte na mimořádně kvalitní obsazení nadcházejícího
nadlidský úkol. Rodiče a trenéři nesdílející dětské nadšení krajského přeboru? Kdo bude patřit k favoritům?
z mokrého oblečení, nalezli azyl v bufetu Na Hřišti. Maminky Určitě bude hodně atraktivní a doufám, že přiláká více diváků
hráčů napekly skvělé koláče, buchty, záviny, hospodští se na všechny jihočeské trávníky. K favoritům budou
blýskli bleskovou výrobou 50 pikadorů a na velkém klubovém samozřejmě patřit exdivizní mančafty a vítěz letošního KP –
grilu griloval místopředseda naloženou krkovičku, bůček
i buřty určené na táborák, který byl však pro nepřízeň počasí Želeč.
zrušen. Každý si tak přišel na své a všichni byli spokojeni. Ti S jakým cílem půjdete do příští sezony?
nejotužilejší hráli fotbal, dokud je z hřiště nevyhnala tma. Hrát atraktivní fotbal a vyhrávat v každém utkání.
Otakar Matouš
Původní plán na táborák a stanování byl tedy odložen, ale pro
velký zájem jej jistě brzy oprášíme a úspěch pojistíme mokrou
Hodnocení sezóny B–týmu
variantou.
Pod vedením trenéra Josefa Dvořáka a vedoucího mužstva
Jako poslední měli dokopnou naši dorostenci společně s „B“ Petra Hlubockého st. a po vyrovnaných výkonech mužstvo
týmem. Z mnoha důvodů to byla dokopná výjimečná. Oba "B" SK Rudolfov vedlo od prvního až do posledního kola
týmy budou hrát od podzimu vyšší soutěž, trenéru Dvořákovi okresní soutěž – III. třídu. Celkově tuto soutěž vyhrálo
se narodila dcera Terezka, s dorostem se loučil trenér Petr s náskokem 6 bodů před druhým mužstvem Spartaku T.
Kocina a tak se na začátek bilancovalo, proslov střídal proslov, Sviny "B". Celkem rezervní mužstvo získalo 54 bodů při
dorostenci vycházející do mužů dostali od klubu ocenění za skóre 81:31 brankám. Naším nejlepším střelcem se stal Jarda
dlouhodobou reprezentaci, trenér Kocina dárek za dlouhou a Machovec s 18 vstřelenými góly a na dalších místech se
příkladnou práci a „B“ tým pohár a diplom za 1. místo ve umístili Radek Zachara a Marek Sládek.
III. třídě a postup do Okresního přeboru. Zlatým hřebem Velkým pozitivem celé úspěšné sezóny je nejen postup
večera bylo famózní selátko. Pomyslnou třešničkou na dortu do Okresního přeboru Českobudějovicka, ale zejména
pak půlnoční soutěž ve střelbě na břevno, při které jsme zapojení prakticky celého kádru dorostu do mužské
neztratili míč a branka ani střelci nedošli úhony.
kategorie. V příští sezóně nás čeká daleko vyšší kvalita
Anna Matějková mužstev v Okresním přeboru a to zejména několik zápasů
Hodnocení sezony A – týmu
s rezervními mužstvy "B" a také jistě pro diváky přitažlivé
Jak v klubu hodnotíte uplynulou sezonu?
derby se sousedy z SK Úsilné, kde působí řada našich
S celkovým 8. místem nejsme úplně spokojeni, chtěli jsme bývalých hráčů.
skončit do pátého místa, což bylo v našich silách.
Úkolem do nadcházejícího ročníku OP Budějovicka bude
Jaká byla očekávání po podzimu? Lišily se obě části ve hře určitě zapracování do mužstva "B" co největšího počtu
nebo výsledcích?
bývalých, ale i současných dorostenců, zvýšení kvality a
Konec podzimu nás nezastihl v dobrém rozpoložení, mnoho množství tréninkových jednotek a tím připravit co nejvíce
hráčů bylo zraněných a také se to zákonitě projevilo na mladých hráčů na přechod do mužstva "A", které již několik
našich výsledcích. Jarní část jsme začali podstatně lépe, když let hraje úspěšně nejvyšší krajskou soutěž – Jihočeský
jsme v úvodních osmi kolech nepoznali hořkost porážky. krajský přebor. Cílem bude stabilizace kádru rezervního
V jarní tabulce jsme skončili na pátém místě a pouze dvakrát mužstva a rádi bychom hráli v klidném středu tabulky bez
prohráli.
sestupových starostí tak, abychom v Okresním přeboru
Co vás během sezony nejvíc trápilo? Ať už na hřišti nebo mužstvo "B" udrželi na delší dobu, než tomu bylo v minulých
mimo něj.
letech.
Nejvíce nás trápila častá zranění, ale i ta jsou součástí
Petr Hlubocký st.
fotbalu. Jsem rád, že jsme se s tím dokázali vypořádat a že
Hodnocení uplynulé sezóny
nám v těžkých chvílích pomohli hráči B mužstva.
dorostu SK RUDOLFOV s Radimem Pouzarem
Který zápas patřil mezi nejpovedenější? A byl některý, který Hodnotit budu převážně uplynulý půl rok, co jsem ve funkci
se vůbec nevydařil?
sportovního manažera klubu a společně se šéftrenérkou
Mezi nejpovedenější zápas bych zařadil domácí Annou Matějkovou se spolupodílím na výchově mládeže a
utkání s J. Hradcem, i když skončil remízou 0:0. Vůbec se vzdělávání našich trenérů.
nám nevydařil podzimní domácí zápas s Třeboní a jarní se Další sezónu v krajské soutěži mají za sebou i naši dorostenci
Sokolem Sezimovo Ústí.
SK Rudolfov. Jsem spokojen s přístupem a odvedenou prací
Jak celkově posuzujete uplynulý ročník KP?
trenérů, kteří během našeho působení změnili myšlení a
Uplynulý ročník měl kvalitu podobnou jako v předešlých pohled nejen na tuto věkovou kategorii. Dříve bývalo
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zvykem, že vizitkou trenérů je pouze umístění v dané soutěži.
I když naši dorostenci skončili na pěkném 3. místě v I. A
třídě skupiny „A“, tak pro naší budoucnost (a to je
konkurenceschopnost v dospělém fotbale) jsou mnohem
důležitější individuální dovednosti hráče a všestranná
připravenost. Proto bylo koncepčně nastaveno, že středeční
tréninkové jednotky budou propojeny s tréninkem našeho Atýmu. A zde vidím jeden z mála negativních bodů, které jsem
během svého působení zjistil. Jedná se o motivaci a ambice
hráčů, kteří by se měli jednou stát pilíři našeho A-týmu a
podle mého by měly být o mnoho vyšší, než momentálně
jsou. Absolutně chápu, že vzdělání je na prvním místě.
Fotbal jako koníček může být příjemným zpestřením,
možností něčeho dosáhnout a prožít i v jiném odvětví mnoho
krásného, ale i tomu musím chtít něco obětovat, věnovat
tomu čas a pracovat na sobě. To vidím jako cíl do příštích let.
Vytvořit klukům takové prostředí a zajistit takové prostředky,
aby chtěli svůj klub ještě více reprezentovat a vítězili jsme
nad PLAYSTATIONY A IPHONY.
Jednou z novinek nastávající sezóny je možnost hrát vyšší
soutěž dorostenecké kategorie. Od podzimu budou naši kluci
nastupovat v Krajském přeboru po boku chlapců ze Čtyřech
Dvorů. Během letní přestávky došlo k fúzi našich klubů na
úrovni dorosteneckých kategorií. Důvodem byl nízký počet
našich dorostenců (4 hráči přecházeli do mužské kategorie,
do dorostu má letos přecházet ze starších žáků ročník 2003,
v kterém ovšem nemáme jediného hráče). Spojení s jiným
klubem tak bylo přijatelnější, než úplné odhlášení soutěže.
Není to ovšem jen z nouze ctnost, na tomto řešení vidím
mnoho pozitivního. Konečně budou i mladší ročníky
nastupovat proti stejně starým soupeřům. V soutěži, ve které
jsme působili několik let, se potkávali i 15-letí proti 19-letým
(zde téměř mizela kreativita a originalita šikovných ale
zatím drobných hráčů proti síle starších a destruktivních
hromotluků). Další plusy účasti našich hráčů v krajském
přeboru vidím ve vyšší konkurenci mezi samotnými hráči a
neporovnatelně vyšší kvalitě soupeřů. Díky vyšším nárokům
na tuto soutěž nám logicky vychází lepší zápasová
připravenost a posléze plynulejší přechod do dospělého
fotbalu. Snazší adaptace hráčů je pro nás důležitým tématem,
protože krajský přebor mužů ponese v nadcházející sezóně
kvality divize, kvůli účasti několika týmů, které dlouhodobě
hrály republikové soutěže. Důležitým faktorem spolupráce se
Čtyřmi Dvory je i to, že kluci budou moci nastupovat nejen
v krajském přeboru starších a mladších dorostenců
(Společenství), ale v obou našich dospělých týmech. Brzké
zapojení dorazových perspektivních hráčů je dalším
významným krokem v systematické výchově. V tomto ohledu
zaslouží velkou pochvalu i náš B-tým, který už minulou
sezónu s dorosteneckým týmem úzce spolupracoval.
Chlapcům se společně povedlo opět postoupit do Okresního
přeboru a přiblížit se tak v kvalitě soutěže našemu A-týmu.
Toto je můj pohled na právě ukončenou sezónu dorostu a
představení koncepce do dalších sezón. Věřím, že tato
systematická práce je budoucností rudolfovského fotbalu.
Radim Pouzar

Všichni na brigádu!

Je neodmyslitelnou tradicí v SKR, že k legraci patří i práce.
Naše prostředky jsou omezené a možnosti, které vidíme
u velkých klubů, nemůžeme realizovat finančně. Ovšem
máme k dispozici širokou členskou základnu! Po odehrané
sezoně jsme se tedy sešli k větší brigádě, abychom náš
fotbalový stánek zase kousek zvelebili.
Projektů jsme nastartovali více. Zrušení přebytečných schodů
na hlavní plochu, příprava nevzhledného koutu za bufetem
Na Hřišti pro malé dětské hřiště s pískovištěm. Součástí je

i zbudování protihlukové stěny k sousedním pozemkům.
Těžší práce jsme dopředu zajistili bagrem a připravili tak
volné pole působnosti pro všechny, kteří si přinesli lopatu.
Tatínkové od mladší přípravky usadili dlaždice
k lavičkám, s velkou károu hlíny jsme se mockrát otočili, než
jsme zavezli vyhrabaná schodiště. Hráči A týmu se také činili
a přiložili ruku k dílu. Po celé sobotě jsme tak mohli unavení
říct, že stejně máme hotovo málo a můžeme se těšit na další
tři brigády do začátku sezony. Aby si příchozí diváci mohli
sednout na rovné lavičky, děti nechat popelit na pískovišti a
užít si pohled na hru spolu s kulisami nově natřených branek,
střídaček a zábradlí. Nikdo totiž nenatírá mobiliář hřiště lépe,
nežli maminky našich nejmenších sportovců!
Děkujeme tedy všem, kteří nám přišli pomoct – moc si toho
vážíme a věříme, že se příště sejdeme v ještě vyšším počtu.
Miroslav Šedivý

Údržba hřiště

Fotbalové hřiště není zelená louka! Je to pečlivě pěstovaný
jednodruhový trávník, odrůdy jednoděložných jílků jsou
vybírány dle parametrů růstu, drsnosti skluzu a odolnosti vůči
sešlapu. Trávník na krajský přebor má požadavek na výšku
4 – 6 cm. Je nutné hojně zavlažovat a pravidelně sekat.
Během vegetačního období sledujeme, kdy naroste na 6 cm a
poté zkracujeme o třetinu výšky – a to může být klidně třikrát
za týden! Sečení tímto způsobem zajišťuje, že trávník
nevysilujeme a nutíme odnožovat. Ruku v ruce s tím jde
pravidelné rozrušování povrchu, vyčesávání plsti, hnojení,
odstraňování dvouděložných plevelů, občasné provzdušnění a
propískování s dosevem. Na všechny tyto úkony je potřeba
specializovaná technika a spousta ne levného materiálu.
Před startem nové sezony jsme dopřáli velmi namáhanému
prostoru v malých vápnech vydrnování. Jde o odstranění
poškozených míst trávníkovou řezačkou, úpravu podkladu
speciálním strojem a položení nových travních koberců.
Následná péče je náročná na závlahu. Travní koberec se musí
dokonale spojit s podkladem, než se začne vytěžovat a
poroste stejně, jako zbytek plochy.
Teprve od letošního jara máme dokončenou automatickou
závlahu. Teprve díky ní se můžeme o trávník starat pořádně –
tak, jak s dostupnou technikou chceme. Na Rudolfově máme
konečně pažit, který nám můžou leckde závidět. A bude jen
lepší. Chci však podotknout, že to není samo sebou. Za
kvalitním trávníkem stojí pot a dřina při brigádním budování
závlahy a mnoho hodin strávených na ploše její údržbou.
Miroslav Šedivý
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