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■ KVĚTEN – ČERVEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Modernizace sportovní haly a přístavba šaten – zraněným před příjezdem záchranných složek, a to nikdy není
příjemné.
finišujeme s dokončením

Největší investiční akce za posledních 15 let v Rudolfově
úspěšně spěje ke svému dokončení. Bavíme se o částce cca
21 miliónů korun, které jsme vyčlenili na podporu sportu
v našem městě z rozpočtu města! Již se nechceme dívat na
stávající buňkoviště v areálu SK, které slouží jako hrůzné
zázemí všem věkovým kategoriím. Již nechceme, aby zimní
turnaje mládežnických kategorií „O pohár města Rudolfova“
byl organizován ve sportovní hale v nedůstojných
podmínkách.
Rozhodně však nové šatny nebudou pouze pro SK Rudolfov.
Kapacitně je to vyřešeno tak, aby do budoucna sloužily
široké sportovní veřejnosti. Máme plány na nové venkovní
sportoviště, se kterým již nové šatny a zázemí sportovní haly
počítá.
Samotná realizace probíhá dle původního harmonogramu.
V nové přístavbě dodavatelská firma vše dokončuje a
montuje vybavení šaten včetně nábytku a zařizovací
předměty. Během měsíce května proběhne kolaudační řízení.
Podařilo se nám najít úspory v původním projektu přístavby
šaten, které jsou nadále použity na další modernizaci
sportovní haly ze sedmdesátých let minulého století.
Konkrétně cca půl milionu Kč úspor použijeme na výměnu
oken ve stávajícím bytě správce, u dětské lékařky a v dalších
částech stávající budovy. Dále investujeme ušetřené
prostředky na opravu stávající fasády a rozšíření chodníků
stávající části haly. Musíme také rozšířit veřejné osvětlení
k hlavnímu vstupu do přístavby.
Termín dokončení těchto dodatečných úprav byl stanoven do
30. 6. 2018. Po té započne zkušební provoz. Do ostrého
provozu půjde celá zmodernizovaná hala tradičně od
letošního září. Pro školu, veškeré spolky i veřejnost.
Vít Kavalír, starosta města

Křižovatka Královský Vrch –
řešení situace s radním kraje

V minulém čísle RL jsem obšírně psal o křižovatce
Královský Vrch a jejím úskalí, o místním šetření, které tam
bylo provedeno.
Jak jsem avizoval, sešel jsem se s krajským radním za
dopravu Jiřím Švecem a řešili jsme, jak postupovat dál.
Podotýkám, že město Rudolfov by teoreticky tato
problematika vůbec nemusela zajímat, protože se jedná o „T“
křižovatku krajské silnice a místní komunikace Adamova. Má
to jeden háček, křižovatka je v našem katastrálním území a
při vážných dopravních nehodách, kterých se již stalo
několik, to jsou většinou naši občané, kteří pomáhají

Na místním šetření bylo doporučeno Policií ČR, aby se
pořídila bezpečnostní inspekce tohoto nebezpečného úseku.
Město Rudolfov a obec Adamov uhradí tuto inspekci napůl.
A tady dobrá vůle vedení Rudolfova končí. Na
jednání s radním Švecem to takhle jasně zaznělo. Dopravní
opatření, které bude potřeba učinit po vypracování inspekce,
město Rudolfov rozhodně hradit nebude. Radní Švec
přislíbil, že podle finanční náročnosti, by si Jihočeský kraj
mohl vzít financování za své. Těžko však mluvit o něčem,
kde není jasný finanční rámec úprav.
Radní Švec také zkritizoval samotný průběh stavebního
povolení v roce 2008 a poté kolaudaci této stavby. Pokud by
město Rudolfov tehdy nedalo souhlas se záměrem této
křižovatky, tak by v tomto stavu křižovatka nikdy nevznikla.
Souhlas města je jistě dohledatelný.
Vít Kavalír, starosta města

Opravený kříž na hřbitově

Na našem hřbitově je ještě spousta
práce, aby vypadal podle našich
představ. V tuhle chvíli řešíme
projektovou přípravu pro záchranu
kaple a znovu zprovoznění sociálního
zařízení. Přerostlé a nevhodně
umístěné stromy nám zvedají hroby.
Máme již zpracovanou studii na nové
ozelenění hřbitova, kdy část
stávajících stromů nahradíme novou
vhodnější výsadbou. Problémy jsou
také se spodní vodou, kdy jsme museli
zřídit monitoring spodní vody pomocí
vrtů a v případě potřeby jsme
připravení vodu čerpat. Je ovšem
potřeba vyřešit definitivně odvedení dešťových vod z areálu
hřbitova. Pokusíme se na většinu investic čerpat dotace
především z rozpočtu Jihočeského kraje.
Můžeme ale začít drobnostmi, které tolik nestojí. Kříž na
hřbitově, pocházející z roku 1929, byl velmi zchátralý,
porostlý mechem a zašlý, má nový kabát. Město za jeho
rekonstrukci zaplatilo 31 tisíc korun. Ještě letos opravíme
jeden kříž a to v Adamovské ulici.
Už při samotné rekonstrukci kříže naši obyvatelé reagovali
velmi pozitivně. Zkrátka i relativní drobnost v rámci celého
hřbitova může udělat radost a to je moc dobře.
Vít Kavalír, starosta města

Provizorní chodník od Vesky ke hřbitovu

sklo byly velmi často přeplněny. Jsme rádi, že jsou naši
obyvatelé zvyklí třídit, nesmí to ale být na úkor pořádku
v okolí sběrných míst.
I přes kritiku Ing. Sobíškové si za svým rozhodnutím
o umístění v tomto místě točny stojíme. Celý prostor
kontejnerů v těsné blízkosti ozeleníme výsadbou stromků tak,
aby nebyly takovou dominantou tohoto prostoru. Jiné
umístění, než v prostoru točny, tedy největšího shluku
obyvatel v této lokalitě, je nevhodné. Také není možné, aby
svozové vozidlo při výsypu kontejnerů bránilo vjezdu
autobusu MHD na točnu, to byla jasná podmínka Dopravního
podniku města Českých Budějovic.
I kontejnerové místo u Flopu jsme přesunuli blíže k chodníku
v Hlincohorské ulici a to z důvodu jeho zvětšení a tím
možnosti zvýšení počtu jednotlivých kontejnerů.
Líbí se nám, že jsou naši obyvatelé zodpovědní a poctivě třídí
svůj odpad. K tomu musíme neustále vylepšovat podmínky.
Děláme to a v případě potřeby budeme tato místa rozšiřovat
i jinde po našem městě.
Vít Kavalír, starosta města

Obyvatelé Vesky si mohou oddychnout a já si mohu
oddychnout s nimi. Asi největší dopravní problém
v Rudolfově z pohledu rady města bude již brzo minulostí.
Především obyvatelé ulice Na Rybníčku museli čelit
každodenně velkému nebezpečí při přecházení Rudolfovské
ulice právě při ústí této ulice na hlavní Třeboňskou ulici.
Každý rudolfovák zná, jak moc frekventovaná je Třeboňská
ulice automobilovou dopravou a jak moc je nedodržovaná
nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, zvlášť při příjezdu od
motorestu Florida, tedy z prudkého kopce. Pokud je k tomu
přidána ta okolnost, že při příjezdu od Lišova je v těsné
blízkosti nad stávajícím místem pro přecházení nepřehledná
zatáčka, za kterou opravdu není nic vidět, tak vzniká pro
přecházející chodce opravdu až životu nebezpečná situace a
co teprve pro školou povinné děti, které od určitého věku
chodívají sami do školy. Naštěstí je tomu všemu nebezpečí
konec!
Měli jsme přímo na místě několik jednání i za účasti dopravní
policie, dopravního projektanta. Chtěli jsme přechod pro
chodce přímo v místě frekventovaného přecházení, neprošlo
to z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů. Chtěli
jsme zbudovat přechody pro chodce o něco výše mezi dvěma
zatáčkami, neprošlo to, o něco níže, blíže ke hřbitovu,
neprošlo to z důvodu velkého příčného sklonu. Neprošlo ani
osazení zrcadla, aby přecházející chodci měli větší přehled,
co se děje nad nepřehlednou zatáčkou. Jediným řešením pro
dopravní odborníky bylo vybudování chodníku od Vesky ke
hřbitovu a vždy na každém jednání nám tento fakt opakovali.
Jenže jak vybudovat takový chodník, když se nacházíte
v ploše pozemků, které podléhají územní studii, a jakoukoliv
stavbu nelze bez pořízení územní studie vybudovat?
O pořízení územní studie se pokusil jeden vlastník pozemku
v této lokalitě z Prahy. Předložil méně zdařilou koncepci, se
kterou v podstatě nemohl ani uspět a tím veškerá další
jednání o pořízení územní studie skončila. Zkrátka
vybudování tohoto chodníku klasickým způsobem, tedy
obrubníky a v nich zasazená zámková dlažba nebo asfalt,
město zbudovat nemůže.
Našli jsme však kompromis, který by mohl prozatímně
sloužit i několik let, než vznikne zmiňovaná územní studie.
Po dohodě s majitelem velké části soukromých pozemků
v této lokalitě nad hřbitovem a Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje (SÚSJčK) vznikne zpevněná stezka, která
bude mít parametry chodníku a půjde právě po soukromých
pozemcích a krajském pozemku.
Tímto bych chtěl opravdu srdečně poděkovat především
Ing. Zdeňku Čermákovi, našemu obyvateli a především
majiteli většiny pozemků, po kterých prozatímní chodník
povede. Bez jeho velmi vstřícného a příkladného přístupu
bychom byli s přecházením chodců na Vesce i nadále
v bezvýchodné situaci. Poděkování také patří řediteli SÚS
závodu České Budějovice panu Petru Bromovi, který nám
také hodně pomohl.
Je potřeba si přiznat, že bez pomoci druhých ani starosta
nezmůže nic. Tato situace je toho příkladem.
Vít Kavalír, starosta města

Nový prostor pro kontejnery u Flopu

Nový prostor pro kontejnery na Americe

Stav povrchu vozovky v Rudolfovské ulici
v Českých Budějovicích se neustále zhoršuje

Nejfrekventovanější komunikace mezi naším městem a
Českými Budějovicemi se rok co rok zhoršuje, respektive
zhoršuje se její povrch. Každý obyvatel, který pracuje
v krajském městě, jezdí tam za nákupy, za kulturou a jede
nejbližší trasou, tak musí projíždět Rudolfovskou ulicí
v Českých Budějovicích, což není žádná velká radost, při
stavu povrchu, přes který všichni projíždíme. A je jasné, že se
tento stav po každé zimě ještě zhoršuje. Tato silnice zkrátka
volá po rekonstrukci povrchu a tak jsme se dotázali na Správě
a údržbě silnic Jč kraje, zdali se kýžené rekonstrukce v brzké

Nové místo pro kontejnery
Na Americe a u Flopu

Na točně MHD Na Americe jsme zřídili nové místo pro sběr
složek separovaného odpadu. Na Hlincohorské ulici jsme
měli dvě místa pro roztříděný odpad (u Flopu a u hřiště) a
jasně se ukazovalo, že je to málo. Především původní místo
u Flopu jednoznačně nestíhalo kapacitně. Přestože svoz
kontejnerů probíhá každý týden, hlavně kontejnery na papír a
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konstatovala, že všichni čtyři uchazeči splnili podmínky
vyhlášky o náležitostech konkurzního řízení a tedy budou
pozváni na ústní řízený rozhovor, který se uskutečnil
27. 4. 2018. Jeden z kandidátů den před stanoveným
jednáním komise oznámil, že se vlastního konkurzu
nezúčastní a proto konkurzní komise hodnotila tři uchazeče.
Na základě přihlášky a řízeného rozhovoru se komise usnesla
hlasováním o vhodnosti jednotlivých uchazečů a to tak, že
všichni tři uchazeči jsou vhodnými kandidáty na místo
ředitele. Každý člen komise poté stanovil vlastní pořadí
uchazečů a po celkovém vyhodnocení byly bezprostředně po
konání konkurzu všem uchazečům oznámeny výsledky
konkurzu.
Na závěr svého jednání předala konkurzní komise výsledné
pořadí uchazečů Radě města Rudolfov. Přestože výsledné
pořadí uchazečů má pro zřizovatele – radu města pouze
doporučující charakter, rozhodla rada města akceptovat
v plném rozsahu doporučení konkurzní komise a jmenovala
na místo ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov prvního v celkovém
pořadí uchazečů stanoveném konkurzní komisí Mgr. Ivo
Schustera. Vzhledem k tomu, že se do konkurzu nepřihlásil
současný ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov Mgr. Ludvík Mühlstein,
skončí jeho funkční období 31. 7. 2018 a od 1. 8. 2018 bude
jmenován nový ředitel školy.
Vít Kavalír, starosta města
PaedDr. Ondřej Švejda, radní města

době dočkáme.
Dopis na SÚS JčK přikládám i čtenářům. O odpovědi vás
budeme informovat v dalším čísle RL.
Vít Kavalír, starosta města

Dne 7. 5. 2018 v Rudolfově
Stav komunikace Rudolfovská v Českých Budějovicích až
po Třeboňskou ulici v Rudolfově
Vážený pane řediteli,
tímto bych Vás rád oslovil s problémem našich obyvatel
i mě samotného, a to je stav povrchu vozovky
v Rudolfovské ulici, který poté přechází v průtah městem
Rudolfov, tedy Třeboňskou ulicí v Rudolfově.
Obyvatelé se na mě obracejí a sám to jako řidič motorového
vozidla také pociťuji. Stav povrchu vozovky v Rudolfovské
ulici v Českých Budějovicích, hlavní spojnice mezi Městem
Rudolfov a krajským městem je v některých úsecích ve
„velmi hrbolatém“ stavu. Nachází se tam spousta záplat ze
starých přeasfaltovaných výkopů, asfalt je na mnoha
místech popraskaný. Naši obyvatelé tento stav v některých
úsecích zmiňované vozovky nazývají jako „tankodrom“.
Chci se tímto informovat, zdali je naplánovaná nějaká
celková rekonstrukce povrchu Rudolfovské ulice, nebo
alespoň těch nejhorších úseků? Případně kdy k této
rekonstrukci povrchu má dojít.
Děkuji předem za pružnou odpověď, kterou předám i našim
obyvatelům.

Křižovatka Rozcestí:
již během června započne rekonstrukce

O křižovatce Rozcestí a její rekonstrukci pozorné čtenáře RL
informujeme pravidelně. Máme za sebou zhruba tak tříletou
přípravu, od pořízení několika stupňů projektové
dokumentace přes vykoupení všech pozemků nutných
k rekonstrukci až po získání stavebního povolení na akci
samotnou. Investorem je Jihočeský kraj, který s námi každou
etapu příprav a teď i realizace koordinuje. Nyní je také
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Předání staveniště
zhotoviteli proběhne podle plánu v měsíci červnu 2018.
Rekonstrukce by měla trvat cca 3 měsíce a bude prováděna
po etapách, kterých by mělo být celkem pět. Už nyní je jasné,
že první etapa bude řešit nově zabíranou stávající
zemědělskou plochu umístěnou vpravo od nynější silnice ve
směru do Českých Budějovic. Další etapy budou následovat,
ale přesný harmonogram zatím není znám.
Dopravně inženýrské opatření (DIO), tedy česky řečeno –
plán uzavírek a dopravních omezení, bylo zpracováno
projektantem spolu s dokumentací ke stavebnímu povolení.
Vždy se ale k DIU vyjadřuje i zhotovitel při předání
staveniště a může docházet, po dohodě všech stran, ke
změnám. V obecné rovině lze již teď napsat, že na hlavní
silnici II/634 (od Českých Budějovic ke kostelu) bude provoz
zachován. V určitou dobu kyvadlově na semafory, ale
průjezdné to zůstane. U Hlincohorské ulice to bude obdobné.
V nějaké etapě se předpokládá, že směr na Hlincovou Horu
bude řešen krátkodobou objížďkou. Ulice Lipová bude
zřejmě zjednosměrněná nebo úplně uzavřená po celou dobu
rekonstrukce.
Vše budeme aktualizovat na webových stránkách města,
které je nutné sledovat opravdu denně, pokud budou chtít mít
naši obyvatelé i přespolní čerstvé informace. Je možné si tím
ušetřit především ranní stresy, kdy všichni chvátají do práce
či na nádraží do Českých Budějovic na další spoj.
Vím, že to budou z hlediska dopravy nepříjemné měsíce pro
nás všechny, ale nová křižovatka bude za to stát.
Vít Kavalír, starosta města

S pozdravem

Výběrové řízení na ředitele Základní školy a
Mateřské školy Rudolfov

Rada města Rudolfova vyhlásila v souladu s § 166 Školského
zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005
Sb. konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ky Základní
školy a Mateřské školy Rudolfov. Ve lhůtě pro podání
přihlášek do 23. března 2018 se do tohoto konkurzu přihlásili
celkem 4 uchazeči.
Na základě výše citované vyhlášky MŠMT byla jmenována
sedmičlenná konkurzní komise, kde zasedli dva zástupci
zřizovatele školy (Města Rudolfov) a dva zástupci ZŠ a MŠ
Rudolfov, dále zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje,
České školní inspekce a odborník v organizaci a řízení
v oblasti školství.
Konkurzní komise na svém prvním jednání 5. 4. 2018
provedla otevření obálek přihlášených uchazečů a
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Program Hornických slavností 2. června 2018
9. 30 – 10. 15
10. 15 – 11. 00
11. 00 – 11. 45
12. 00 – 12. 30
12. 30 – 13. 30
13. 30 – 14. 00
14. 00 – 14. 30
14. 30 – 15. 30
15. 30 – 16. 00
16. 00 – 16. 30
16. 30 – 17. 00
17. 00 – 18. 00
17. 00 – 18. 00
19. 00 – 24. 00
22. 00

ČD Band
Tanec permoníků
Slavnostní zahájení slavností
Průvod městem se zastavením u Hornického muzea –
Rudolfovský orloj
Ballare – renesanční tance
Bratři z Růže – Podivuhodná dobrodružství
ČD Band
Sokolnický dvorec – Jan Brož
Studio Dell’arte – Šípková Růženka (pohádka pro děti)
Ballare – Jak šel Honza do světa
(pohádka s tancem a úkoly pro děti)
Bratři z Růže – šermířské ukázky
ČD Band
Dědek Band
Třeboňští pištci (kostel sv. Víta)
Bryčka
Slosování stříbrňáků a následný ohňostroj

Doprovodné akce:
9. 30 – 17. 00
9. 30 – 17. 00

10. 30 – 15. 30
11. 00 – 19. 00
14. 00
12. 00 – 17. 00
14. 00 – 17. 00
15. 00 a 16. 30

Řemeslný trh – agentura Kultur Kontakt
Keltoviny – Kejklíři na cestách
(získání Glejtu potulného kejklíře)
ČZS Rudolfov – prohlídka palírny, ochutnání slivovice
Farní kavárna
Komentovaná prohlídka kostela sv. Víta
Hornické muzeum – prohlídka expozice
Výstava prací žáků ZŠ (spojovací chodba ZŠ)
Cesta po hornických památkách do Eliášovy štoly
○ exkurze minibusem s výkladem Vratislava Klaboucha
○ trasa Rudolfov, Adamov, Hůry, Úsilné a zpět
○ zakoupení vstupenky (30 Kč) v infostanu do vyprodání míst

● výstava dravců (Sokolnický dvorec – Jan Brož)
● rýžování zlata
● ražba památeční mince
● individuální prohlídka naučných stezek
Cesta kolem hornického města a Člověk a krajina
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Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Jivno
počítá v údolí Rudolfovského potoka opět
se zástavbou

V odlehčovacích komorách sběrače může při překročené
kapacitě hrozit odtok splašků např. do rybníka Blaheťák a
následně do Královského rybníka a Kačera. Již nyní jsou pod
Jivenskou ulicí problémy, na které nás upozorňují občané.
Zároveň je nutné, aby nedošlo k vypouštění odpadních vod
do Rudolfovského potoka a nebyly znečištěny spodní vody
(nejen) v údolí, kde se nacházejí i studánky s pitnou vodou.

Dne 11. 4. 2018 jsme se zúčastnili jako zastupitelé města
Rudolfov jednání s dotčenými orgány o návrhu změny
č. 1 ÚP obce Jivno. Jeho sporné části v údolí Rudolfovského
potoka zrušil krajský úřad. Bohužel nikdo z vedení našeho
města nebyl přítomen, ale den před tím zaslalo Město
Rudolfov připomínku ke kanalizaci. V ní žádá o prokázání
vodohospodářských bilancí, aby počet současně napojených
obyvatel a počet předpokládaných napojení nepřekročil
stanovený limit 218 EO. Pokud by došlo k překročení, město
nesouhlasí s nově navrženou zástavbou z důvodu kapacity
kanalizačního sběrače.
Jednání ze strany pořizovatele se neslo v tom duchu, že
územní plán byl pouze nedostatečně odůvodněn a zrušen
kvůli procesním chybám. Přitom v zadání změny bylo

Nikdy v historii naší země neubylo tolik půdy jako nyní a
developeři neměli takový vliv. Pro územní plánování jako
by ani viditelné důsledky změn klimatu (úbytek vody
v krajině aj.) neexistovaly. Chceme údolí zachovat
v současném stavu a jsme přesvědčení, že to příští
generace ocení; byli bychom rádi, aby naše připomínky
byly připojeny k připomínkám našeho města. Připomínky
k ÚP Jivno jsme také poslali za spolek Náš domov,
uplatnila je Calla a ohledně kanalizace také někteří
občané Rudolfova, kteří dlouhodobě upozorňují na škody
na svém majetku.
Jaroslav Valevský ml. a Zdeňka Sobíšková

u jednotlivých ploch uvedeno, že by mělo dojít k jejich
funkčnímu prověření a případně i vypuštění z územního
plánu. Jako členové spolku Náš domov, který se zabývá
ochranou životního prostředí Rudolfova a okolí, jsme již
v srpnu 2017 předložili znalecké posudky a odborná
vyjádření, která potvrzují cennost údolí Rudolfovského
potoka. Jivenské zastupitelstvo je schválilo jako součást
zadání. Naše připomínky se opět týkaly zejména ploch
určených k zástavbě v údolí, zejména registrovaného
Významného krajinného prvku (rVKP) Rudolfovský lom
a také kanalizace a dopravy. Po jednání jsme připomínky
zaslali vedení našeho města s návrhem, aby byly uplatněny
jako připomínky Města Rudolfov.
● Navrhli jsme vyřadit všechny plochy určené k zástavbě
v rVKP Rudolfovský lom a požadovali, aby ve výkresové
části byly jasně dány hranice této lokality a do textové části
doplněny kromě přírodních hodnot lokality i právní důsledky
registrace. Upozornili jsme, že navržené plochy

ZTV Rudolfov – Na Sekeře – probíhá řízení
o dodatečném povolení nepovolených
částí stavby

kolidují s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny a
navíc jsou v rozporu se stanoviskem Magistrátu města
České Budějovice, odboru životního prostředí, k návrhu
zadání ÚP Jivno ze dne 24. 8. 2017: „ V tomto prostoru
nesmí být umístěna žádná, pro významný krajinný prvek
škodlivá činnost. K těmto škodlivým činnostem patří zejména
jakákoliv výstavba.“

Stavba základní technické vybavenosti pro 14 rodinných
domů byla postavena v prosinci roku 2016
v rozporu s povolením ve značně rozšířené podobě –
komunikace byla prodloužena a místo 5 parkovacích stání
bylo postaveno 42. Podle platného územního rozhodnutí
a v souladu se stavebním zákonem má být parkování řešeno
● Do podmínek prostorového uspořádání jsme navrhli na parcelách u jednotlivých rodinných domů včetně
alespoň v rVKP Rudolfovský lom doplnit do textové části vypořádání se srážkovou vodou na těchto pozemcích. 37
následující: „ Nutnost dodržet ochranné pásmo lesa, tj. 50 m nových parkovacích míst je však realizováno mimo parcely
od okraje lesa bez zástavby, a to všude bez výjimky, kde u komunikací a dešťové vody jsou svedeny do uličních vpustí
okolní území evidentně plní funkci lesa, byť jde katastrálně veřejné kanalizace. Při přívalových srážkách dochází
o např. ostatní plochu neplodnou.“
k zaplavování přímo sousedících pozemků, Jivenské ulice
● Požadujeme, aby doprava do údolí zůstala v současném a přetížení kanalizace v Karafiátové ulici má kromě jiného
stavu – pro nezbytnou dopravní obslužnost ke stávajícím za následek znečištění rybníka Blaheťák a následně rybníků
nemovitostem. Navýšení dopravy by způsobilo znehodnocení Královský a Kačer. Podrobnosti k odlehčovací komoře
turistické trasy, naučné stezky a regionální cyklotrasy. Také v Karafiátové ulici, která vede do potoka nad rybníkem
jsme upozornili, že před hrází rybníku Jarval je značka se Blaheťák lze shlédnout na:
zákazem vjezdu. Zvýšení dopravy by mělo zásadní vliv
na bezpečnost turistů. Doprava z nově navržených https://www.youtube.com/watch?v=Tn3t83cHsYY.
zastavitelných ploch v údolí je navržena po stávající místní Záměrem developera je vybudovat místo 8 rodinných domů
účelové komunikaci, jak je nazvána lesní cesta podél potoka. 8 domů o 3 bytových jednotkách, ale zatím o změnu
Ta pokračuje na katastru Rudolfova do Lesní ulice, která je územního rozhodnutí nepožádal. O dodatečnou legalizaci
bez chodníků o šířce 4,5 m a dále do úzkých uliček našeho rozšíření komunikace a parkoviště požádal až poté, co bylo
města. Pro obyvatele Rudolfova by navýšení znamenalo na základě značného úsilí občanů Jivenské ulice, zejména
zhoršení bezpečnosti a další náklady na opravy a údržbu.
Ing. Jana Peterky a Zdeňka Jakeše ml., dosaženo toho, že
● Požadovali jsme, aby v textové části návrhu ÚP týkající se Odbor dopravy Magistrátu města Č. Budějovice uznal své
kanalizace bylo uvedeno, že bude dodrženo připojení pouze pochybení a zrušil kolaudační souhlas k ZTV a následně
218 EO (ekvivalentních obyvatel), jak Jivnu ukládá Město Rudolfov podalo žádost o odstranění nepovolených
povinnost ze sdružené investice kanalizačního sběrače a aby
kanalizace byla oddílná. Na společném jednání se jivenský částí stavby. Řízení o odstranění stavby bylo přerušeno,
starosta opíral o vyjádření ČEVAKU z roku 2012, podle i když občané žíjící v lokalitě Jivenská podali dne
kterého správci kanalizace není známo, že by byla 28. 12. 2017 odvolání proti usnesení o odstranění stavby a
kapacita sběrače pro obec Jivno limitována 218 EO. zároveň stížnost na nesprávný úřední postup (nebyli zahrnuti
K dodržení počtu EO nás vede potřeba územního rozvoje mezi dotčené účastníky řízení). Nyní probíhá řízení
našeho města, jak předpokládá platný územní plán. o dodatečné legalizaci stavby.
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srdeční smrt je jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě.
Automatický externí defibrilátor je přístroj využívající
elektrického impulsního proudu během zástavy krevního
oběhu k přerušení fibrilace srdečních komor, která je
přítomná u 25 – 50 % dospělých osob. Pokud je ale srdeční
rytmus zaznamenán krátce po kolapsu, např. při užití AED,
tak podíl postižených fibrilací srdečních komor může být až
76 %. Jedinou účinnou léčbou v tomto případě je co
nejčasnější provedení defibrilačního elektrického výboje.
Šance na přežití bez výboje klesá s každou minutou až
o 10 %. Časná defibrilace je tak zařazena po přivolání
první pomoci a zahájení kardiopulmonální resuscitace
jako třetí článek řetězce přežití. Čas dojezdu
zdravotnické záchranné služby (ZZS) na Rudolfov je
okolo 10 minut. U resuscitace a defibrilace ale rozhodují
právě první minuty.
I při použití laickými zachránci s minimálním nebo žádným
výcvikem jsou AED bezpečné a účinné přístroje a jejich větší
dostupnost umožňuje zajištění včasné defibrilace, která je
z hlediska přežití tolik důležitá. Použití AED je přitom
jednoduché – přístroj sám slovními a písemnými pokyny
vede laickou osobu v jednotlivých krocích a úkonech při
provádění resuscitace, sám analyzuje srdeční rytmus a
v případě potřeby doporučí elektrický výboj .
V registru ZZS Jihočeského kraje je nyní okolo 60 zejména
stacionárních AED, přičemž v Českých Budějovicích je jich
umístěno asi 13 a stále přibývají. Všechna AED jsou zadána
do mapových podkladů na operačním středisku ZZS JčK a
každý dispečer při tísňové výzvě 155 vidí, jestli je v okolí
nějaké AED dostupné. U každého AED je uvedena adresa,
přesné umístění, typ AED, kontakt na odpovědnou osobu
ohledně obsluhy. Dispečer ZZS tedy může volajícímu
laickému zachránci sdělit číselný kód úložné skříně
k jejímu otevření a navádět, jak AED zapnout, kde jsou
nalepovací elektrody apod. Poté tísňově volající postupuje
podle instrukcí AED a dispečer zůstává s volajícím na
telefonu a poskytuje telefonicky asistovanou neodkladnou
resuscitaci (TANR) s použitím AED. Obsluhu tak zvládne
i laická veřejnost a není se tedy čeho obávat. Přístroj AED
celou dobu zachránce navádí slovními pokyny a na
telefonu je k dispozici dispečer ZZS.
Inspirací k návrhu tohoto bodu do programu zastupitelstva
města Rudolfova bylo mnoho případů s dobrým koncem, kdy
užitím AED došlo k záchraně života. Proto na poslední
zastupitelstvo města Rudolfov a Hůr byla přizvána také
koordinátorka AED ze Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, Kateřina Stoklasová Dis., která vysvětlila
možnosti této koordinace tady u nás. Jak uvedla, proškolit
v první pomoci s tímto přístrojem lze také hasiče, protože
přístroj je možné využít i na společenské akce jako např. na
rudolfovské Hornické slavnosti a podobně. V takovém
případě by dobrovolní hasiči nebo organizátoři akce po
oznámení na dispečinku ZZS v době konání společenské akce
přístroj vyjmuli z veřejně dostupné skříně pro případné
použití přímo na místě konání akce. Je možné, že AED
nebude nikdy potřeba, ale také může zachránit několik
lidských životů.
www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2376640-verejnedefibrilatory-zachranuji-zivoty-s-kazdou-minutou-klesanadeje-na-zachranu-o
MUDr. Jaroslav Valevský, zastupitel Rudolfova

Dne 25. 4. 2018 proběhlo ústní jednání ve věci dodatečného
povolení stavby na místě samém, které svolal Odbor dopravy
Magistrátu města Č. Budějovice. Dostavili se téměř všichni
pozvaní (osobně nebo v zastoupení na základě plné moci) a
předali v písemné podobě své námitky. Město Rudolfov
uplatnilo tuto námitku: „Město konstatuje, že stavba ZTV
není v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.
Zejména doplnění parkoviště je v přímém rozporu.
V původním plánu ZTV je pouze 5 parkovacích stání. Stavba
je realizovaná na cca 40 parkovacích míst.“ Je škoda, že toto
nebylo konstatováno dne 15. 12. 2016 v zápise o prohlídce
stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kdy byl pan
starosta dne 7. 12. 2016 upozorněn, že ZTV je vybudováno
v rozporu se stavebním povolením včetně fotografických
příloh.
Nyní nezbývá než čekat a doufat, že Odbor dopravy MM ČB
v tomto správním řízení vezme v úvahu námitky dotčených
účastníků včetně Města Rudolfov. Pokud bude rozšíření
stavby v tomto případě legalizováno, tak hrozí, že může být
v obdobných případech postupováno stejným způsobem.
V tak svažitém terénu a na okraji Rudolfova by nemělo být
zkolaudováno parkoviště sídlištního typu s dodatečně
zahuštěnou zástavbou, kde místo postupného vsakování
dešťové vody dochází k jejímu zrychlenému
odtoku s negativním vlivem na hladinu spodních vod. Při
rozhodování je nutné aplikovat celý územní plán
a neopomíjet např. tuto větu z textu hlavního využití
zastavitelných smíšených obytných ploch kap. f): „S ohledem
na urbanistickou koncepcí vyžadovanou vazbu na přírodní
prostředí je vhodné, aby pozemky a plochy na přechodu do
volné krajiny byly zastavovány pouze přízemními objekty
(s možností využití podkroví) na větších pozemcích.“
Zdeňka Sobíšková, Jaroslav Valevský ml., Milan Třebín

V Rudolfově bude zachraňovat život
automatický externí defibrilátor

Dobrá věc se podařila! Jako první v Jihočeském kraji
budou mít město Rudolfov a obec Hůry veřejně dostupný
automatický externí defibrilátor (AED).

U dospělé osoby, která nereaguje na oslovení a nedýchá
normálně nebo vůbec je nutné zavolání na tísňovou linku 155
a okamžité zahájení kardiopulmonální resuscitace (KPR).
Velmi častou příčinou tohoto stavu je zástava oběhu při
fibrilaci srdečních komor např. při infarktu myokardu.
Jedinou účinnou léčbou v tomto případě je co nejčasnější
provedení defibrilačního elektrického výboje prostřednictvím
AED. Přístroj rozpozná srdeční aktivitu a laického zachránce
vede v případě potřeby krok po kroku hlasitými hlasovými
pokyny.

Na zastupitelstvu města byl podán návrh na pořízení
automatického externího defibrilátoru (AED) s úložnou skříní
určenou pro veřejnost. Zastupitelstvem bylo přijato usnesení,
že město defibrilátor pořídí a následně rada města přijala
usnesení také ohledně pořízení úložné skříně. Původně
navrhované umístění na tělocvičně bylo přehodnoceno a jako
nejvhodnější bylo po diskuzi ze zastupitelstva vybráno
umístění na hasičárně, tedy blíže k centru našeho města.
O konkrétním typu AED a úložné skříně se bude v nejbližší
době jednat.
S uvedeným záměrem byli počátkem roku seznámeni
zástupci obce Hůry, kteří pořízení externího defibrilátoru
plánují také. Město Rudolfov a obec Hůry tak budou jako
první v Jihočeském kraji mít veřejně dostupný
AED s úložnou skříní a mohou se tak stát inspirací pro
ostatní obce a města.
Důvodem pro pořízení tohoto přístroje je fakt, že náhlá

Algoritmus základní neodkladné resuscitace
je otištěn na poslední straně Rudolfovských listů.
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Zakoupení a platnost jízdenky

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus
Základní informace

Jízdenku lze zakoupit u všech smluvních dopravců na jejich
předprodejních místech (kanceláře na autobusových
nádražích a pokladny na železničních stanicích) a vybraná
turistická a informační centra.
Před nástupem do vozidla je nutné vyplnit pole určená pro
datum, který vypište ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK na
jízdence značeno (DD/MM/RRRR). Následně jízdenku
přelepte fólií na lícovou stranu jízdenky.

JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka,
která platí celoročně ve veřejné dopravě na území
Jihočeského kraje včetně MHD.
Veškeré informace naleznete na webové prezentaci
www.jihoceskajizdenka.cz na tuto adresu se lze také dostat i
zadáním www.jikordplus.cz.
Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil na instagramu a
facebooku, kam můžete vkládat své poznatky z výletů,
fotografie nebo videa a doporučit tak skvělý zážitek ostatním
spoluobčanům.

Bez vypsání data a přelepu je jízdenka neplatná!!!

Platnost jízdenky JIKORD plus

● jízdenka je v provozu od 1. července 2015
● platí celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních
dopravců, kromě JHMD, na území Jihočeského kraje (osobní
vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, regionální i dálkové autobusy,
MHD ve všech městech Jihočeského kraje)
● na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji
Vysočina a Dolním Rakousku)
● na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji)
● platnost jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden den
s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího
● v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let
● o víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělí a až 3 děti do
15 let
● na některých železničních tratích i mimo území
Jihočeského kraje
Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku JIKORD
plus
● České dráhy a. s. – vlaky kategorie Os, Sp a R
● ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
● GW BUS (dříve ČSAD JIHOTRANS a.s.) včetně
vnitrostátních cyklobusů a skibusů na Lipno
● GW Train Regio a. s.
● ČSAD STTRANS a. s.
● COMETT PLUS spol. s r. o.
● ICOM transport a. s.
● ČSAD Jindřichův Hradec a. s.
● Josef Štefl – tour
● ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky
● Dopravní podnik Města Vlachovo Březí s. r. o.
● Dopravní podnik města České Budějovice a. s.
● ČSAD autobusy Plzeň a. s. – Zelené autobusy NP a CHKO
Šumava
● Dr. Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co
KG – linka WA15

Další benefity, které jízdenka JIKORD plus nabízí
se smluvními partnery

Při předložení platné jízdenky JIKORD plus lze využít slevy
ze základního vstupného v následujících institucí:
Prachatické muzeum – 50 %
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – 50 %
(a 44% z rodinného vstupného)
Prácheňské muzeum v Písku – 50 %
Památník Adolfa Heyduka v Písku – 50 %
Památník města Protivína – 50 %
Regionální muzeum v Českém Krumlově – 50 %
Observatoř Kleť – 40 %
Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích – 33,5 %
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci – 33,3 %
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou – 30%
Wortnerův dům v Českých Budějovicích – 30%
Muzeum středního Pootaví Strakonice – 25 %
Divadlo Oskara Nedbala Tábor – 20 %
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – 20%
A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká) – 20 %
Navazujeme další a další obchodní partnerství, tudíž
v budoucnu můžeme čekat mnohem více benefitů, pořád
za stejnou cenu .

☺

Cena jízdenky včetně DPH činí 250 Kč.
Bc. Tomáš Buďa
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Z Á K LAD N Í Š K O LA I N F O R M U J E

Zápis do Mateřské školy Rudolfov
na školní rok 2018 – 2019

Zápis do 1. tříd ZŠ Rudolfov
na školní rok 2018 – 2019

Zápis do Mateřské školy Rudolfov na školní rok 2018 – 2019
se uskutečnil ve čtvrtek 3. a v pátek 4. května. V době
uzávěrky Rudolfovských listů mohu o výsledku zápisu podat
pouze stručnou informaci – do MŠ Rudolfov bylo na školní
rok 2018 – 2019 zapsáno 61 dětí. Podle předem stanovených
kritérií bude přijato 30 – 31 dětí.
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2018 – 2019 bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy
MŠ Rudolfov a zveřejněn na webových stránkách školy
www.zsrudolfov.cz nejpozději 22. 5. 2018 (budou uvedena
pouze přidělená registrační čísla). Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Písemná
rozhodnutí již zasílána nebudou.
Informační schůzka zákonných zástupců přijatých dětí se
uskuteční ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 15:00 hodin v Mateřské
škole Rudolfov.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna se v naší škole uskutečnil
zápis do 1. tříd. V průběhu těchto dvou dnů jsme zapsali
97 dětí. Zákonní zástupci jedenácti dětí zažádali pro své dítě
o odklad povinné školní docházky a rodiče sedmi dětí mi
v zákonném termínu do 30. dubna oznámili, že jejich dítě,
vzhledem k přijetí na jinou základní školu, do 1. třídy
nenastoupí. K dnešnímu dni, kdy je zápis definitivně uzavřen,
víme, že od 1. září 2018 přivítáme ve třech 1. třídách
79 nových kamarádů – 41 dívek a 38 chlapců.
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům za přípravu a
realizaci zápisu, který z mého pohledu a podle vyjádření
rodičů i jejich dětí, proběhl v klidné, příjemné a přátelské
atmosféře. Poděkování patří i rodičům, kteří
měli s předstihem vzorně vyplněné „Žádosti o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání“, případně všechny potřebné
doklady k odkladu povinné školní docházky – ušetřili nám
hodně administrativní práce.
Se zákonnými zástupci přijatých dětí se setkáme na společné
schůzce, která se uskuteční v úterý 29. 5. 2018 od
15:30 hodin ve školní jídelně.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Jaro jsme ve školní družině přivítali vynášením Morany,
vyrobené netradičně, ze starého pečiva. Děti si oživily tuto
tradici a s radostí ji hodily do rybníka. K jaru zajisté patří
i zvířátka, proto jsme si pozvali přímo do školní družiny
pracovníky ze ZOO Dvorec u Borovan, kteří tentokrát
přivezli Ibise posvátného (Ludvíka) a Dikobraza obecného
(Dejva). Ibis posvátný je kriticky ohrožený druh, částečně
vodní druh ptáka. Dikobraz obecný je hlodavec s několika
„nej“ – je největší, má nejtvrdší zuby (jako diamant). Je to
extrémně nebezpečné zvíře. Rádi jsme se opět dozvěděli
mnoho zajímavých informací a hlavně jsme si zvířata
důkladně prohlédli.
V dubnu nás čekal zajímavý projekt Vzpoura úrazům, který
je vedený hendikepovanými pracovníky VZP, zaměřen na
prevenci úrazů. K nám do školy přijel Michal Vondráček a
paralympijský sportovec ze Soči Pavel Bambousek. Oběma
moc děkujeme, že se podělili o svůj životní příběh a mohli
tak varovat děti před nebezpečnými situacemi. Věřím, že na
děti jejich příběhy zapůsobily a už jen ta možnost vidět na
vlastní oči člověka na vozíku pro ně byla přínosem.
Oslavili jsme Den Země, nejen povídáním o správném třídění
odpadu, ale hlavně jsme vyrazili ven, do okolí školy
i blízkého lesa, abychom sebrali odpadky. Sbírali jsme
opravdu poctivě, množství odpadků v několika pytlích bylo
smutné až zarážející.

Všechna oddělení si užila poslední dubnové páteční
odpoledne, kdy ve školní družině proběhl Rej čarodějnic.
Děti se proměnily v čaroděje, čarodějnice, kouzelníky, atd. a
tentokrát si vyzkoušely své smysly. U jednotlivých stanovišť
poznávaly přírodniny či jídlo pomocí hmatu a čichu.
Dozvěděly se o bylinkách, zvířátkách a nechybělo ani hledání
pavouků ve slizu.
V dubnu také skončila soutěž Mladý záchranář v akci, které
se zúčastnily děti ze zájmového kroužku Zdravušky. Tuto
soutěž pořádá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
společně s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje.
Skončili jsme na 17. místě z 33 přihlášených škol. I když
konečný výsledek byl horší než v loňském roce, musím celý
tým velice pochválit za nasazení, s kterým do celé soutěže
šel. Postupně jsme plnili úkoly, například jsme nacvičovali,
co dělat při chemickém nebezpečí, co si sbalit v případě
evakuace, poznávali jsme pomůcky, které ke své práci
potřebují policisté. Děti také modelovaly dráčka
Záchranáčka, ze sádry odlévaly policejní auto, malovaly
dopravní značky. Vydaly se i po Rudolfově hledat zdroje
vody pro hasiče, dozvěděly se mnoho zajímavých informací.
I když jsme až na 17. místě, ztratili jsme pouze pár bodů,
celkové výsledky byly hodně vyrovnané. Všem dětem z týmu
moc gratuluji.
Mgr. Petra Kuboušková

A C O NAŠ I N E JM E N Š Í ?
SVĚTOVÝ DEN AUTISMU
Věnovali jsme se nejen ekologické, ale i dopravní výchově.
Poznávání dopravních značek, jejich výtvarné zpracování,
znalost povinné výbavy kola, ale i praktická zkouška – jízda
na koloběžce. To vše děti zvládly a odměnou jim byl řidičský
průkaz, medaile i sladkosti.

2. duben je dnem, kdy se lidé na celém světě zapojují do
osvětových kampaní, aby podpořili lidi trpící poruchami
autistického spektra. I naše mateřská škola se již po
několikáté zapojila do kampaně s názvem ,,Light It Up Blue“
(Česko svítí modře). Tuto akci spojuje modrá barva. Modrá,
protože je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna
z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. I letos
jsme se tedy k této příležitosti oblékly do modrých barev a
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naší rekvizitou byla loď, která symbolizovala podporu a
soudržnost s těmito lidmi. Na výrobě této lodi se nejvíce
podílely paní učitelky ze třídy Sluníček se svými žáky. Cílem
této akce bylo především upozornit a zvýšit obecné povědomí
široké veřejnosti o autismu.
SFÉRICKÉ KINO V MŠ
Letos poprvé navštívilo naši mateřskou školu sférické kino.
Promítání proběhlo ve dvou skupinách, pro mladší děti byl
přichystán program ,,Začarovaný korálový útes“ a pro ty
starší program s názvem ,,Tajemství stromů“, který byl
obohacen různými otázkami a úkoly pro děti. Celé promítání
proběhlo v kopuli s 3D efektem. Děti byly velmi nadšené a
těší se na další promítání.

DEN ZEMĚ V MŠ
V polovině dubna jsme oslavili Den Země výletem do
přírody. Povídali jsme si o tom, jak se můžeme starat o naši
Zemi a jak bychom se k ní měli chovat. Malé děti si
zopakovaly barvy kontejnerů, do kterých třídíme odpad, a
velké děti se seznámily s ekologickou výchovou. Po celý rok
sbíráme společně s rodiči hliník, za to jsme odměněni
finanční částkou, ze které se kupují nové hračky a pomůcky
do MŠ.
EXKURZE DO TROLEJBUSOVÉHO DEPA
Koncem dubna se předškoláci zúčastnili exkurze do
trolejbusového depa, kde se seznámili s dispečinkem, prací
řidičů, prohlédli si historický autobus a projeli se myčkou ve
voze. Tato exkurze byla pro děti nezapomenutelným
zážitkem, byla pro ně velmi přínosná a zajímavá.
KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI KVĚTEN
V polovině května je pro předškoláky přichystán výukový
program ,,Cassiopeia“ s názvem ,,Živly-Život“.
Prostřednictvím tohoto programu se děti seznámí se čtyřmi
živly a vyzkoumají, že k přežití je potřebují lidé, zvířata
i rostliny.
Květen věnujeme maminkám a jejich svátku a s láskou pro ně
vyrábíme přání a různé dárky.
V závěru měsíce května nás navštíví divadlo ,,Zvoneček“
s pohádkou ,,Péťa a Majda jedou na prázdniny“. Veselá
pohádka dětem připomene, že léto a prázdniny se pomalu
blíží a že s těmito dvěma si užijí spoustu legrace.
KULTURNÍ AKCE V MĚSÍCI ČERVEN
Začátek června oslavíme svátek dětí, kdy bude pro děti
připraven sportovní den na školní zahradě. Paní učitelky
připraví pro děti dopoledne plné zábavy, her a překvapení.
Děti budou plnit různé úkoly a překonávat přírodní překážky.
V průběhu sportovního dopoledne bude pro děti připraveno
pohoštění ve formě sladkých a slaných pochoutek. Odměnou
pro všechny děti budou medaile, diplomy a sladká tečka na
závěr.
Také nás v mateřské škole navštíví Městská policie a ukáže

nám výcvik služebních psů. Dále se naši předškoláci pojedou
podívat do Hasičského záchranného sboru v Českých
Budějovicích a zavítají i do Planetária. V závěru roku se
rozloučíme s našimi předškoláky, kteří odchází do základní
školy. Loučení proběhne slavnostní formou v Hornickém
muzeu.
ŠKOLNÍ VÝLETY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
Třídy Žabiček a Včeliček se mohou těšit na pohádkový výlet
do Selibova, kde na ně bude čekat zajímavý a bohatý
program.
Předškoláci ze tříd Dráčků a Sluníček se vydají do
Rožmberka nad Vltavou, kde je čeká pohádka, tvořivá dílna a
okružní plavba lodí.
Třída Broučků navštíví interaktivní expozici s názvem
,,Mraveniště“ ve Sladovně v Písku, kde na ně čeká obří
dřevěný labyrint tunelů, schovávaček a mostů.
Za kolektiv MŠ Kopfová, Kolářová

Rudolfovská Noc s Andersenem podesáté
Rudolfov se i v letošním roce – 23. 3. 2018 připojil
k celostátní akci Noc s Andersenem. Večer plný zážitků jsme
zahájili v Hornickém muzeu, kde se děti dozvěděly pomocí
malého divadelního představení nejznámější pohádky od
H. Ch. Andersena. Poté již následovala prohlídka muzea,
přičemž samotnou průvodkyní byla sv. Barbora s permoníky.
Nemohl chybět císař Rudolf II., který děti vyzpovídal, co si
vše pamatují a za odměnu je pozval na svoji hostinu. Před
odchodem jsme neopomněli navštívit sklep, kde již čekali
alchymisté, kteří nám ukázali své zajímavé pokusy. Poté jsme
se přesunuli do základní školy, kde již druhým rokem
spolupracujeme se školní knihovnou. Ve škole jsme se
připojili k celorepublikovému tématu, kterým byla kniha
Pejsek a kočička. Četli jsme ukázky z knihy, hledali
ingredience do jejich dortu, vyráběli přívěsky, míchali
lektvary. Zažili jsme i nečekanou návštěvu paní učitelky a
paní vychovatelky. Poté již nastal čas hledat poklad, který jim
pejsek a kočička schovali v Rudolfově. Děti musely vyluštit
šifru, zvládnout cestu kolem hřbitova i nočním městem. Části
pokladu našly na zahradě školy, školky i radnice. Na závěr
večera, po získání pokladu, dětem k přípravám na spánek
zahrála na kytaru pohádková babička. Spaní v muzeu pro děti
bylo velikým zážitkem, a jak bývá zvykem, ani letos toho
děti moc nenaspaly. Poslední spáči usínali hodiny po půlnoci
a již před šestou hodinou ráno někteří s pomocí baterky četli
knihy. Ráno jsme se stihli nasnídat, představit své oblíbené
knihy, sbalit všechny věci a vyprávět rodičům mnoho nových
zážitků.
Mgr. Petra Kuboušková
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Jaro v muzeu

Na jaře jste mohli v muzeu navštívit další večer univerzity
středního věku, která se nám již pomalu chýlí ke konci, nebo
vyslechnout poutavá vyprávění pamětníků na období nejen
druhé světové války a poválečných let. Například pan Krejča
nám zaujatě přednesl i historii Kamenice nad Lipou, kde
vyrůstal a zažil nejen poválečnou éru, nebo náš nejstarší
občan, pan Puffer vypravoval o svém totálním nasazení. Moc
si vážíme všech, kteří se nebáli vystoupit a hovořit před
ostatními o svých zkušenostech a vzpomínat na těžká léta.
Děkujeme Vám. Poslední večer Živé paměti bude věnován
památce pana učitele Josefa Bartušky.
Po čtyřech propršených vycházkách nám letos na výšlapu
Poznej svoji rodnou hroudu opravdu přálo počasí. Vydali
jsme se do Horních Slověnic, kde jsme si prohlédli
národopisné muzeum a kostel Sv. Linharta a Sv. Mikuláše.
Pak jsme se osvěžili v místní hospůdce a domů vyrazili raději
linkovou dopravou, protože slunce hřálo možná až přespříliš
a přece jen, do Slověnic je to „pěkná štreka.“
Poslední aprílový pátek jsme se mohli potkat na již druhém
ročníku Předmájového country večera s místní skupinou
Classic country collegium. O jejich oblíbenosti svědčí fakt,
že se posluchači do sálu téměř nevešli. Snad přijmou naše
pozvání i v příštím roce.
Závěrem svého příspěvku bych se s Vámi ráda rozloučila,
jelikož na konci května odcházím na mateřskou dovolenou.
Doufám, že budete na mého nástupce stejně laskaví, jako jste
byli na mne a budeme se i nadále potkávat na rudolfovských
kulturních akcích, ale tentokrát všichni jako hosté.

Čtení ke kafi…

Píše se rok 1920. Mladý lékař, gynekolog Rudolf Slíva
nastupuje na místo lékařského dohledu nad dívkami
z veřejných domů. Z popisu práce brzy pozná všechny místní
podniky i prostitutky, které v nich pracují. Nejvíce času ovšem
tráví v Café Groll v Kasárenské ulici s vyhlášenou kurtizánou
Annou Václavíkovou. Ta záhy změní nejen jeho život, ale
zasáhne do osudů dalších slečen i samotné madam. . .

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

V období července a srpna pro Vás
připravujeme v sále Hornického muzea
zajímavou výstavu fotografií pana
Milana Bindera a Jiřího Hoschny.

Do atmosféry prvorepublikových Českých Budějovic nás
přenese mladý autor a šéfredaktor časopisu BARBAR Jan
Štifter.
Přijďte strávit příjemný podvečer do Hornického muzea na
další autorské čtení a při šálku dobré kávy pobesedovat i nad
další literární tvorbou autora.
Ve čtvrtek 7. června 2018 začínáme v 18 hodin.

Zprávičky připravily Markéta Vávrová a Jana Malšovská

K U L TU R N Ě Š K O L S K Á K O M I S E P Ř I P R A V I L A...
Trapas nepřežiju!

Kulturně školská komise ve spolupráci se ZŠ Rudolfov
uspořádala představení Trapas nepřežiju! aneb ten řízek
nezvedej. Žáci 2. stupně se zábavnou formou dozvěděli
základy etikety, herec Ladislav Ondřej se dokonale vžil do
role mladého teenagera, který žije s telefonem v ruce a raději
si fotí selfie, než aby věděl, jak se představit nové paní
učitelce. Michaela Dolinová mu vše názorně předvedla a
snažila se z něho udělat mladého gentlemana. Žáci si celé
představení užili, na závěr dokonce proběhla
autogramiáda s focením.
Mgr. Petra Kuboušková
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TRO C HA HISTO RIE
Poznámka k lípám svobody

V minulém čísle RL vyšel článek o stromech svobody. Slíbil
jsem panu Valevskému, že se pokusím zjistit další informace
a i když jsou skromné, myslím, že mají co říci. Rád se s vámi
o ně podělím.
Záznamy v kronikách jsou poměrně skoupé, zvlášť pokud se
týká roku 1968. Nicméně prvorepubliková kronika uvádí, že
v Rudolfově byly vysazeny 11. května 1919 dvě lípy svobody
na prostranství před obecní školou blíže k silnici. Ty se v létě
1923 staly součástí parčíku s pomníkem padlých v první
světové válce. Bohužel velice exponované místo před školou
bylo několikrát sanováno a lípy svobody postupně pokáceny.

Lípy svobody v parčíku před školou ve 20. letech v době 1. republiky

První z nich již v roce 1966, když v jejích kořenech byla
objevena láhev se znehodnoceným pamětním listem. Jak
všichni víme, dnes již na tomto prostranství není ani jedna
lípa. Poslední byla odstraněna v létě 2016 při poslední úpravě
a zadláždění plochy před školou. Vzhledem k obecnému
popisu v prvorepublikové kronice však těžko odhadnout, zda
to byla právě ta lípa svobody blíže k silnici – spíše ne.
Druhé sázení stromu svobody, které proběhlo podle
vzpomínky Elišky Štěpánové i podle svědectví někdejšího
činovníka a předsedy MěNV (1969 – 71) Miloslava Hanuse
v říjnu 1968 při příležitosti výročí republiky, bylo skutečně
úspěšné a krásná lípa dodnes zdobí křižovatku Staré cesty a
Květinové. Zajímavé je, že akce se neuskutečnila z popudu
vedení obce, ale Aloise Procházky prvorepublikového
starosty a někdejšího ředitele měšťanské školy. Pan
Procházka „šerif“ měl podobné akce v krvi ještě jako
činovník okrašlovacího spolku, který v době první republiky
vysázel v okolí Rudolfova ovocné sady a stromořadí.
Zajímavý je i původ trojúhelníkového parčíku, v němž lípa
stojí. Původně tu stál krásný dřevěný dům s vyřezávanými
prvky a ornamenty. Místní kluci ho přezdívali vila Sarasány a
obec ho pronajímala rodině Hynků. „Po jejich přestěhování
byl dům zbourán a pozemek odbagrován do dnešní úrovně“.
Tak vzpomínal Josef Šefl, vzdálený příbuzný Matěje Šefla –
dalšího prvorepublikového starosty a dlouholetého předsedy
Okrašlovacího spolku.
Pokud mám vyjádřit svůj názor, líbí se mi myšlenka na
vysazení dalšího stromu svobody 2018 a držím palce. Otázka
je kam. Máme tu dva příklady. První je dobře míněný, ale
tragicky zvolený – totiž exponovaná místa veřejného
prostoru. Druhý je nečekaný a přitom úspěšný – zastrčená
křižovatka s trojúhelníkovým pažitem a dostatečným
prostorem. Šel bych tím druhým osvědčeným směrem. Čas
na projednání všeobecné shody zatím je.
Vratislav Klabouch

Rudolfov místem rokování horníků

Ve čtvrtek a zejména pátek 19. a 20. dubna se stal
Rudolfov, respektive jeho Hornické muzeum, opět místem
setkání zástupců 25 stavovských hornických spolků a
institucí z celé České republiky. Jak vás každoročně
informujeme, jedná se o zasedání tzv. valné hromady a
hornického koncilia, při kterém jednotlivé subjekty
rozhodnou o udělení ceny Český permon za záchranu
báňských památek a tradic, ve čtyřech kategoriích, na
základě došlých nominací od jakéhokoli subjektu
i fyzických osob místně příslušných na území ČR. Výběr
místa konání v Rudolfově na základě původu této ceny je
pro nás stále velice prestižní, vždyť do malého jihočeského
Rudolfova například zavítají i zástupci ostravské nadace
Landek, zmocněnci Hornicko geologické fakulty Vysoké
školy báňské v Ostravě nebo podkrušnohorské Nadace
Georgia Agricoly. Nemá smysl opakovat to, co bylo již
několikrát řečeno. Chtěl bych tentokrát poděkovat členům
pořádající Společnosti přátel Rudolfova za perfektní
organizaci občerstvení, které si sami připravujeme, včetně
příslušné obsluhy v sále po dva dny. Toto občerstvení
hradíme cca z poloviny z vlastních prostředků, zbytek
z prostředků sdružení hornických spolků. Poděkování se
možná na stránkách RL odehrává často, ale není mi to
trapné, plně si je zaslouží ti, kteří ve vlastním volnu
připravují jídla, obsluhují u stolu a nakonec ještě myjí
nádobí a uklízí, to vše pro výsledek zviditelnění
Rudolfova. A aby nezůstalo u bezejmenných, jmenuji
Hanku Kubouškovou, Jardu Kindla, Štěpánku Fialovou,
Jiřinu Hrochovou, Martu Tisoňovou a v předešlých letech i
Jarku Vondráškovou, Růženu Řehovskou či Karin
Vorlovou. Letos jsme navíc připravili s Markétou
Vávrovou retrospektivní výstavu fotek ze setkání
hornických měst za posledních 22 let s velkoplošnou
projekcí na plátno. S velkým ohlasem se setkala také
prezentace prací a nabídka spolupráce od místního výrobce
muzejních modelů Pavla Böhma. Netřeba už asi dodávat,
že trofejní sošky celostátních permonů vyrábí keramik
Jirka Raindl.
Nemohu prozradit, kdo z nominovaných bude letos oceněn
při setkání hornických měst v září v Sokolově, ale snad
mohu zmínit, že za Rudolfov byly nominovány dva
úspěšné projekty. Jednak záchrana historické těžní věže
dolu Kukla v jihomoravských Oslavanech se zábavným
parkem Permonium (vřele doporučuji návštěvu) a seriál ČT
Tajuplný podzemní svět scénáristy Václava Cílka a režiséra
Josefa Harvana uvedený na televizní obrazovky v roce
2017.
Vratislav Klabouch
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ZE S PORTU
Dvojité bronzové loučení sportovních deváťaček je především kolektivní sport. A připusťme také, že některé

Dvě úspěšná okresní finále Asociace školních sportovních
klubů a Sportovní ligy ZŠ v rozdílných míčových hrách
mají za sebou děvčata 2. stupně ZŠ převážně z 9. třídy.
Z obou si odnesla diplom a medaile za třetí místo. A letos to
nebyly jenom sportovně nadané hráčky SK Hlincovka, ale
herní sestavy doplnily i „běžné žákyně“ ☺ .
Finále ve volejbalu (8 škol z okresu) odehrála 19. 4.
děvčata v sestavě:

Kristýna Hušková (kapitánka) 9. r. , Linda Buchalová 9. r. ,
Kateřina Osouchová („ napůl“ po zlomenině předloktí) 9. r. ,
Karolína Linhartová 7. A, Iveta Měšťanová 9. r. , Tereza
Ottová 9. r. , Sára Šlemendová 9. r. , Kristina Pantoflíčková 8. r.

Finále v minikopané (z celého okresu měly odvahu
přihlásit se pouze 4 školy) odehrála 24. 4. děvčata
v sestavě:
Linda Buchalová (kapitánka) 9. r. , Kristýna Hušková
(brankářka) 9. r. , Kateřina Osouchová 9. r. , Iveta Měšťanová
9. r. , Tereza Ottová 9. r. , Hana Hodonská 9. r. , Jaroslava
Jakešová 8. r. , Karolína Linhartová 7. A, Kristina
Pantoflíčková 8. r.

mety lze dosáhnout jen jednou v životě a tak je nutné pro to
něco obětovat.
Turnaj byl zahájen nástupem všech družstev, krátkými
projevy a státní hymnou. Někteří z nás si uvědomili, že hrát
pod státní vlajkou je pro sportovce čest a vrchol jeho
sportovního úsilí. Do turnaje jsme vstoupili s optimistickým
výhledem. V řadě předcházejících utkání a také na
posledním předkole v Brně jsme se soupeři hráli vítězně.
V Liberci se ukázalo, že přání je až příliš vzdáleno od zde
dosahovaných výsledků. A není opřeno o kvalitní sportovní
výkon. Snaha je chvályhodná, ale rozhodující jsou výsledky.
Trhliny v našem herním projevu se začaly objevovat po
druhém utkání. Soupeři přitvrdili na podání, na rychlosti, a
účinnosti útoku. V úvodních zápasech turnaje jsme získali
skalp družstev z Plzně a Ostravy. Poté přišla série
prohraných utkání s Brnem, Libercem, Olympem Praha a
Chodovem u Karlových Varů. V jednotlivých zápasech jsme
neustále hledali, na základě výkonnosti, ideální sestavu.
Hráčkám se nepodařilo najít předešlý um a z toho pramenící
pohodu. Turnaj jsme odehráli v upracované volejbalové
křeči. Poslední vítězný zápas s Kometou Praha pak našim
hráčkám určil 7. místo.
Je pravdou, jak říká mé okolí, že jsme hráli zápasy
s šestnácti nejlepšími družstvy z republiky, že se žádný
z jihočeských týmů na mistrovství nedostal, že jsou holky
šikovný a že 7. místo v našich podmínkách tréninku je
úspěchem. Ale pro mne, jako trenéra, jsou slova okolí
slabou náplastí, když vím, že bylo navíc. Základním
problémem jsou rozpory mezi slovy a činy, které trenér
často nedokáže ovlivnit. Jako hráč jsem nedokázal, ani jako
trenér nedokážu, dělat věci na půl, nebo „jako“. To je lepší
nedělat nic a přejít na druhý břeh, břeh pozorovatelů,
posuzovatelů a komentátorů.
Pro mladší žákyně byla Mistrovstvím ČR završena jedna
sportovní etapa. Od května začínají hráčky trénovat v jiných
věkových kategoriích a čeká je několik přípravných turnajů.
Jan Havelka

Možná se někomu třetí místa nemusí zdát úspěchem, ale kdo
se na těchto turnajích byl někdy podívat, ví, že úroveň zápasů
se rok od roku zlepšuje a zvláště ve volejbalu je konkurence
na vysoké úrovni.
Děkuji Vám, děvčata, za pěknou reprezentaci školy a
těžko se loučím s Vámi, vycházejícími deváťačkami, se
kterými jsme spolu hodně zažily. Ať se Vám nejen ve
sportovním životě daří!
Mgr. Jana Vašková

Souvislosti s Mistrovstvím ČR v kategorii
mladších žákyň

Ve dnech 4. - 6. května se v Liberci v kategorii mladších
žákyň uskutečnil, jako vyvrcholení sezóny, turnaj
Mistrovství České republiky. Po předchozích vyřazovacích
turnajích se na závěrečném klání sešlo 16 družstev. Příprava
na mistrovství se nám nepodařila, tak jak jsme si
představovali. Kolektivní přípravný tréninkový cyklus totiž
nevygradoval podle představ trenérů. Jeho narušování ho
vracelo na počátek procesu. Příčinou bylo zranění hráček a
upřednostnění osobních zájmů před kolektivními. Volejbal

Účastnice libereckého Mistrovství ČR mladších žákyň.
Stojící zleva: Petra Koudelková, Kamila Jášová, Adéla Bínová,
Nikola Jelínková, Julie Macurová, Kateřina Vavříková, Lucka
Šimoníková, Jana Kučerová, Alžběta Švecová
Klečící: Markéta Čeňková, Hana Jaukerová, Sofie Páv, Nela
Jasečková
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Měsíc náborů

Dne 31. 5. v dopoledních hodinách se na rudolfovském hřišti
bude opět po roce konat úspěšný projekt Měsíc náborů. Ve
spolupráci s fotbalovou asociací pořádá SK Rudolfov pro
děti z mateřských škol a pro první stupeň základní školy
sportovní dopoledne plné zábavy a her. Pro kluky i holky zde
bude připraveno 10 stanovišť, na kterých mohou vyzkoušet
svůj postřeh, rychlost, ohebnost, schopnost spolupracovat a
mnoho dalších dovedností. K dispozici bude občerstvení a
dostatek pití, jediné, co s sebou děti musí mít, je sportovní
oblečení a obuv a samozřejmě dobrou náladu. Pro každého je
připravené také malé překvapení. Na všechny se těšíme a
doufáme v hojnou účast a hezké počasí.
Anna Matějková

To se líbilo i trenéru Petru Marošovi „Kluci se vykoupali,
vysprchovali a pak se šli znovu zašpinit, v první chvíli jsme
si klepali na čelo, ale je to dobře, je vidět, že to kluky baví a
to je nejdůležitější, tak se holt znovu vysprchují nebo prostě
půjdou spát špinaví,“ bere to s nadhledem trenér žáků Tonda
Osouch.

Soustředění

Třídenního soustředění v Rapšachu se zúčastnili hráči
přípravek a žáků. Odjíždělo se v pátek 27. 4. v 8.00. Radost
z absence ve škole brzy vystřídala starost, s kým se ubytovat
na pokoji. V hotelu Irská žízeň, kde jsme soustředění
absolvovali již loni, jsou 2, 3 a 4 lůžkové pokoje, o které se
po příjezdu strhla mezi hráči bitva. „Jednotlivým mančaftům
jsme přidělili pokoje vedle sebe, s drobnými lumpárnami
počítáme, i proto ti nejstarší mají pokoj vedle našeho.
Věříme, že je ale během celého dne natolik unavíme, že
nespavostí trpět nebudou,“ byl ještě v pátek optimistický
trenér Radek Jánský. Kluci rychle vybalili a mohlo se jít na
první trénink z plánovaných šesti bloků. Každý z trenérů měl
připraveno mnoho nových her a cvičení. „Před odjezdem
jsme měli se všemi trenéry trénink pod vedením Radima
Pouzara, chceme se navzájem inspirovat a předávat si
zkušenosti, učit se od sebe navzájem. Tady máme dostatek
času pro zkoušení a procvičování nových věcí a postupů.
Chceme do našich tréninků vnést více průpravných her, které
rozvíjí kreativitu hráčů. V každém bloku jich máme několik,
každou zaměřenou na jinou herní činnost,“ osvětluje
šéftrenérka Anna Matějková, jak do praxe uvádí novou
koncepci. „Tréninky mě bavily, často jsme při hraní
zapomněli na čas i únavu, hlavně když jsme hráli zápas proti
trenérům,“ směje se mladší žák Petr Winzig. „Taky mě bavil
fotbálek na umělce před snídaní a kopání přímých kopů přes
panáky.“ Hrálo se v podstatě pořád. Hráči mladší přípravky
vyhráli v pátek přátelský souboj v nedalekém Suchdole,
ostatní týmy hráli proti sobě průběžně celý víkend. To ocenil
i Tobiáš Mařík: „Změřit síly se staršími hráči bylo náročné,
ale moc se mi to líbilo.“ Počasí nám přálo více než
v minulých letech a tak veškeré volné chvilky trávili kluci
raději venku na hřišti, než hraním na telefonech na pokojích.
„Není nad to si po těžkém tréninku zařádit v bazénu a pak
skočit do výřivky.“ Říká Patrik Hájek a bratr Láďa se
smíchem doplňuje „a pak si jít znovu zakopat.“

Na otázku, co si ze soustředění odváží, odpověděl Vašík
Doschko: „Líbilo se mi nové prostředí, na soustředění jsem
poprvé a s klukama jsme si užili srandu a více dobrodružství
bez dozoru rodičů, ani se mi nechce domů.“ Jeho slova
potvrzuje i Lukáš Becksted: „Bylo to super, nakonec jsme
měli tradiční honbu za pokladem, to mě vždy baví.“ „A já jel
v Corvetě bez střechy,“ liboval si Filip Klepsatel, který tuto
kratochvíli vyhrál společně s nejmladšími kluky za nejlépe
uklizený pokoj po dobu soustředění. „Mě bavily svačiny a
polední klid,“ uvažuje David Adámek, „ale nebavilo mě,
když mě starší kluk bil věšákem“. Klučičí bitvy sice žádným
zraněním neskončily, ale krev přece tekla. „Nejdřív mi
vypadl zub při obědě a dvě hodiny nato mi další zub zůstal
v karamelce z pokladu“ líčí Rozárka Šedivá, jak zakončila
soustředění ona. Na rozloučenou si dala s ostatními ledovou
tříšť a všichni se shodli, že tohle bylo to nejlepší soustředění!
Anna Matějková

Velký výlet na Spartu

V pátek 4. května uspořádalo vedení SK Rudolfov pro členy
svých mládežnických kategorií velký výlet na Spartu. „Chtěli
jsme hráčům ukázat zázemí a fungování špičkového českého
fotbalového klubu. Podařila se nám dohodnout prohlídka
stadionu před utkáním, včetně vstupu na hrací plochu a
střídačky. Následovala prohlídka tréninkového centra
mládeže Sparty v prostorech bývalého spartakiádního
stadionu na Strahově. Večerní zápas mezi Spartou a Zlínem
už byl jen třešničkou na dortu,“ s úsměvem popisuje
podrobnosti výletu předseda Petr Maroš.
Obratem ho doplňuje šéftrenérka mládeže Anna Matějková:
„Máme radost, jak velký zájem o výlet byl. Naplnili jsme 50
místný autobus a navíc muselo jet ještě jedno osobní auto,
aby se dostalo na všechny. Mě osobně nejvíc těší, že se
zájezdu zúčastnily všechny mládežnické kategorie od mladší
přípravky až po silné zastoupení dorostenců. Celá akce byla
pro hráče zdarma a byla pokryta z dotace od města.“
Při exkurzi hlavního stadionu si mladé rudolfovské talenty
mohly prohlédnout sparťanský stadion z nejvyššího místa,
kde při zápasech sedí novináři a jsou umístěné kamery, a
zároveň z nejnižšího bodu – přímo z plochy. „Sparta má
neskutečně krásný trávník,“ ocenil hrací plochu Teodor Brcko
z ročníku 2006 a rovnou hodnotil i další zážitky
z tréninkového centra: „Překvapilo mě, jak vypracovanou
techniku měli malí Sparťané na tréninku. Byli mezi nimi
i dva černoušci.“
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Tréninkové centrum mládeže bylo zážitkem i pro trenéra
mladší přípravky Jirku Nováka: „Na první pohled byly vidět
nesrovnatelné možnosti Sparty a klubu, jako jsme my. Osm
tréninkových ploch, tři trenéři na 12 malých hráčů nebo
tréninkové vybavení, to nikdy mít nebudeme. Na druhou
stranu, cvičení s dětmi se snažíme dělat velmi podobná a
dokonce si myslím, že naši nejšikovnější hráči by malým

Soutěž o titul Rudolfovská pálenka 2017
a Pálenka Rudolfovských 2017

V sobotu 24. března 2018 ve 14 hodin se již podeváté sešla
odborná komise, která měla za úkol rozhodnout o vítězi
soutěže o titul Rudolfovská pálenka 2017. Tato, již tradiční
soutěž završuje úspěšnou sezónu pálení 2017 – 2018 ve
zdejší palírně základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Mlýnském údolí v Rudolfově.
V letošní sezóně bylo zpracováno 35 000 litrů ovocného
kvasu, ze kterého rudolfovští zahrádkáři získali 2 960 litrů
alkoholu, což v přepočtu na 100% alkohol činí asi 2 326 litrů.
Z 250 zákazníků, kteří v místní palírně pálili svůj kvas, odešli
nespokojení pouze tři zákazníci, jejichž kvas byl bohužel bez
alkoholu.
Šestičlenná komise letos degustovala 46 vzorků rudolfovské
pálenky, hlavní podíl měly pálenky ze švestek a jablek.
Vítězem Rudolfovské pálenky 2017 se stala pálenka ze
švestek pana Františka Dvořáka z Benešova nad Černou.

Sparťanům mohli být vyrovnaným soupeřem. Velký dojem na
mě udělala také disciplína, která trénink malých
sparťanských nadějí provázela.“
Po návratu z tréninkového centra zpět na hlavní stadion na
Letné si rudolfovští pochvalovali také večeři u McDonald’s a
možnost nákupu suvenýrů ve sparťanském Fanshopu, jako
např. David Adámek z ročníku 2009: „Návštěva obchodu se
suvenýry pro mě byla velkým zážitkem. Nečekal jsem, že
existuje tolik věcí s motivy Sparty.“
Poté už se všichni odebrali sledovat zápas. Většina se ukázala
nejen jako diváci, ale také jako fanoušci. Jako správní
Jihočeši často vyvolávali jméno Davida Lafaty a od jeho
vítězného gólu v 59. minutě fandili nepřetržitě až do konce
zápasu.
Cestu ze stadionu zpět do autobusu doprovázelo hromadné
skandování PŘÍŠTĚ CHCEME ZAS, PŘÍŠTĚ CHCEME
ZAS, po kterém se trenéři mladších žáků Tonda Osouch
s Radkem Jánským shodli: „To nás zahřálo u srdce, protože
tím kluci dali nejlépe najevo, že to, co pro ně děláme, má
smysl.“
Petr Maroš

SOUTĚŽNÍ ZÁPOLENÍ HASIČŮ
NA RUDOLFOVĚ

V tradiční den a taktéž hodinu se na fotbalovém hřišti SK
Rudolfov sešli 8. května ve 13 hodin dobrovolní hasiči, kteří
si chtěli vyzkoušet své umění v požárním útoku při
Memoriálu Josefa Novotného o pohár města Rudolfova.
Příznivé počasí přivedlo k soutěži celkem 28 družstev mužů a
žen z našeho bližšího i vzdálenějšího okolí. Letos poprvé se
soutěžilo i o nový putovní pohár v kategorii žen, který naše
družstvo nechtělo „pustit z ruky“ a s touto motivací svou
kategorii vyhrálo a putovní pohár tak zůstane na Rudolfově.
Dobrým výkonem také o první místo bojovaly ženy
z Dobřejovic, které u nás soutěžily poprvé, ale při ztrátě málo
přes 1 sekundu obsadily 2. místo. S větší ztrátou více jak
12 sekund pak na třetím místě skončily ženy z Borovan. Lépe
se podařil požární útok Borovanským mužům, kteří krásným
časem 27,26 sekundy vyhráli a získali na rok putovní pohár
města Rudolfova. Se ztrátou rovných 5 sekund na vítěze se na
2. místě usadilo družstvo mužů z Dubičného, které jen
o 0,07 sekundy dokázalo překonat výkon domácího družstva,
které tak obsadilo 3. místo. Soutěžilo se také v kategoriích
žen nad 30 let a mužů nad 35 let. Zde zvítězily ženy
z Boršova nad Vltavou, a že natrénované dovednosti
z dřívějších let se nezapomínají, předvedli domácí borci a za
zády nechali všechny své konkurenty. V závěru soutěžního
odpoledne ještě předvedli své umění také mladí hasiči SDH
Rudolfov pod vedením svých vedoucích J. Česákové a
D. Kloudové. Všem zúčastněným soutěžícím i divákům
děkujeme za podporu krásného soutěžního odpoledne.
SDH Rudolfov
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