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Aukce nepotřebného majetku začala
Město od Ministerstva obrany ČR získalo kromě nemovitostí
i movitý majetek v bývalých vojenských areálech. Protože se
jedná o majetek nejen snadno využitelný, ale často i zcela nepoužitý, nabízíme ho do aukčního prodeje. Sortiment nabízeného zboží je velice pestrý, od ručního nářadí např.
zednické lžíce a hrábě, přes vrtačky a svářečky až ke strojnímu soustruhu a frézce. Stroje jsou ve velmi dobrém stavu s
malou mírou opotřebení.
Celou nabídku sortimentu najdete na www.aukce.rudolfov.cz.
Zde naleznete i podrobný návod jak nakupovat.
(Milan Třebín)

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Rudolfov

proběhne v první polovině prosince 2009
v prostorách obřadní síně městského úřadu.
Přesný termín bude uveden na úřední desce
a plakátovacích plochách.
Všichni obyvatelé jsou srdečně zváni.

Vojenské areály - padlo rozhodnutí

www.aukce.rudolfov.cz

Na zářijovém zastupitelstvu jsme rozhodovali o dalším využití vojenských areálů, které jsme obdrželi od armády v srpnu
letošního roku. Padlo jednomyslné rozhodnutí, že se území
rozdělí na 3 části.
První část areálu se nechá pro budoucí potřeby města.
Jedná se o část, která přiléhá k fotbalovému hřišti. Tento
prostor bude sloužit jako rozšíření technického zázemí města
(rozšíření sběrného dvora, sklad materiálu a posypové soli,
parkování strojů).
Druhá část areálu „Dolní areál“ je v územním plánu oddělena od zbývajícího území přeložkou krajské silnice III/10577
(dnešní Adamovská). V tomto areálu se nachází dílna vybavená dřevoobráběcími stroji a dvě venkovní haly. Tento areál
nebo jeho části nabízí město do pronájmu.
Třetí, největší část (výměra cca 2,6 ha) bude vyčleněna pro
výstavbu fotovoltaické elektrárny. V současné době se činí
nezbytné kroky spojené s přípravou a organizací projektu.
Byla vybrána společnost KLS – ELEKTRO, která pomáhá
městu s přípravou investiční fáze projektu. Společnost KLSELEKTRO řeší projekční práce spojené s dokumentací pro
územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Dále má na starosti přípravu výběrového řízení na dodavatele a technický a
stavební dozor nad dodávkou celé investice. (Milan Třebín)

Město Rudolfov, obdobně jako mnoho dalších měst a obcí,
přijalo usnesením rady města Plán zimní údržby. Přijatý Plán
zimní údržby řeší určení priorit úklidu jednotlivým komunikacím a v letošním roce nově i chodníkům.
Největší priorita úklidu je již tradičně přiřazena zastávkám
MHD, mateřské a základní škole, zdravotnickým zařízením,
ale i mnoha dalším komunikacím a chodníkům, které jsou vyjmenované v přijatém dokumentu. Do komunikací s nejvyšší
prioritou je celkem zařazeno více jak 10 km místních komunikací a 1,5 km chodníků. Následně se budeme moci věnovat
úklidu sněhu z komunikací a chodníků, které mají důležitost
nižší.

Plán zimní údržby najdete na webových stránkách města i na
úřední desce.
Za uplynulé zimy jsme si již vyzkoušeli, že nejjistější je
spoléhat se na vlastní síly. Snažíme se maximálně na zimu
připravit tak, abychom nemuseli na zimní údržbu využívat
externích kapacit. V současné době máme na Rudolfově
uskladněno téměř 60t soli (to je množství, které se spotřebovalo loňskou zimu). Díky prostorům pro uskladnění ušetříme jednak na nákupu a jednak na čase, kdy se muselo jezdit
pro sůl do SUSky. Stroje jsou po údržbě připraveny na zimní
provoz. Doufáme tedy, že technika neselže a že nás zima nepřekvapí.
(Milan Třebín)

MĚSTO RUDOLFOV
ZAHÁJILO

PRODEJ MAJETKU,
KTERÝ ZÍSKALO DAREM
OD MINISTERSTVA OBRANY

.

K prodeji například:
plechová garáž 4x6m - aktuální cena 4620,-Kč včetně DPH

Více informací o nabízených produktech najdete na

•
•
•

Plán zimní údržby komunikací a chodníků

Opravy a modernizace v mateřské škole Adamovská
Jak jste si jistě někteří všimli, probíhá ve školce rozsáhlá
modernizace podhledu a střechy. Tato akce byla plánována sice na prázdniny, nicméně 10. září t.r., chvilku po poledni,
došlo k odloupnutí cca 1m2 omítky z hurdiskového stropu na
chodbě v MŠ. Vzhledem k medializovaným problémům s těmito stropy jsme požádali statika o posouzení stavu a navržení dalšího postupu.

Omlouváme se všem rodičům, kterých se dotklo provádění
stavebních úprav, ale okamžité přistoupení k řešení bylo nezbytné. V současné době je již dokončen stropní podhled na
chodbě. Během 14ti dnů by mělo být dokončeno i zateplení
střešní konstrukce a výměna povrchu střechy. Doufáme, že
práce budou zdárně dokončeny a ještě jednou děkujeme rodičům za pochopení.
(text a foto Milan Třebín)

Nový jízdní řád MHD

Statik konstatoval, že provedení hurdiskového stropu je
značně nedokonalé, nicméně vlastní hurdisky jsou dobré.
Vrstva omítky, která je cca 2,5 cm silná, se uvolňuje pohybem hurdisek v překladech a do stropu místy ještě zatéká.
Statik navrhl v nutném rozsahu omítku odstranit, v celé ploše
udělat sádrokartonový podhled, který se bude uchycovat do
ocelových nosníků, vyměnit střešní krytinu a střešní konstrukci při této příležitosti zateplit.

Od neděle 13. prosince 2009 vstupuje v platnost nový jízdní
řád městské hromadné dopravy. Na lince č.1 nedojde k výrazným změnám oproti starému jízdnímu řádu. Odchylky v časech odjezdů budou maximálně několikaminutové.
Doporučujeme si časy překontrolovat z výlepových jízdních
řádů na zastávkách MHD nebo na www.dpmcb.cz před začátkem platnosti nového jízdního řádu. Do uzávěrky tohoto čísla
novin nebylo ještě možné získat konečnou verzi nově platného jízdního řádu MHD.
(Hana Hajná)

PROVOZNÍ DOBA

SBĚRNÉHO DVORA

Informace o pořadníku DPS

NEVHAZUJTE LISTÍ DO POPELNIC,
PŘIVEZTE HO DO SBĚRNÉHO DVORA!

Zhruba před dvěma lety jsme zavedli nová pravidla pro zařazení do pořadníku domu s pečovatelskou službou (DPS).
Bodově se hodnotí soběstačnost, osamělé bydlení a trvalé
bydliště na Rudolfově. Protože město celkový provoz DPS
výrazně dotuje, máme zájem o to, aby v DPS bydleli především rudolfovští občané.
Proto je každý rudolfovský žadatel opravdu významně
bodově zvýhodněn. V pořadníku je nyní několik desítek zájemců, bohužel minimálně z Rudolfova. Možná, že případní
zájemci mají málo informací a myslí si, že podat si žádost je
několikaletá záležitost. Někdy tomu tak samozřejmě může
být, protože záleží na uvolnění bytu, ale naděje na umístění
rudolfovských občanů, kteří žijí osaměle a mají zdravotní
problémy, určitě je.
(Eliška Štěpánová)

Město spadá do kategorie od 2000 do 7000 obyvatel. Hodnocení probíhá automaticky, bez přihlašování do soutěže. Tohoto umístění se podařilo dosáhnout za ztížených okolností,
když nebyly městu uznány body za třídění skla na čiré a barevné z důvodu, že svozová firma tuto službu do loňského
roku neprováděla. Od letošního roku toto třídění provádí,
avšak nám tuto činnost do hodnocení nenahlásila. Totéž platí
pro vysoce hodnocený odběr akumulačních baterií na
sběrném dvoře. Je to jako kdyby sprinter doběhl na stupně vítězů s vyvrknutým kotníkem. Pro rok 2010 budou všechny
prvky náležitě doplněny.
Hodnocení obcí nemá žádný praktický význam. Daleko důležitější je míra jakým způsobem byla poctivá práce lidí
zhodnocena, to znamená, co se dál děje s vytříděnými surovi-

zum stát. Papír vytříděný v jižních Čechách vozí některé firmy do Rakouska, zatímco papírny v Č.Budějovicích přiváží
separovaný papír právě z Rakouska a Německa. Přitom
všechny svozové firmy svorně tvrdí, že dotřídění papíru je
prodělečné a nechají si platit za likvidaci odpadu. Pro tento a
jiné nešvary jsem vyzval vedení kraje k nápravě nelichotivých poměrů, což vyvolalo rychlou pozitivní odezvu svozové firmy. Mnoho nahromaděných problémů v naší zemi
budeme muset řešit od zdola prostou občanskou aktivitou. Šířící se lhostejnost často někdo zneužije. Aktivní postoj nás řadových občanů je jediný způsob, jak změnit vývoj
společnosti k lepším časům. Čím více lidí si to uvědomí, tím
účinněji se budou problémy řešit.
(Jaroslav Valevský)

DO KONCE ROKU 2009

7. listopadu 2009 od 9-11hodin
14. listopadu 2009 od 9-11hodin
21. listopadu 2009 zavřeno
28. listopadu 2009 od 9-11hodin
28.prosince 2009 od 9-11hodin a od 12-14hodin

V roce 2008 skončil Rudolfov na 3. místě
v separaci komunálního odpadu
nami. V tomto ohledu se dějí věci, nad kterými zůstává ro-
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Poplatky v roce 2010

Vážení občané, dovolte, abych Vám připomněla pár informací ohledně poplatků v roce 2010. Ráda bych upozornila na
přestěhování celého městského úřadu včetně kanceláře poplatků do budovy pošty. Kancelář poplatků najdete v I. patře, č. dveří 204 (vchod ze dvora pošty).
Pokud budete chtít měnit variantu svozu u odpadu z důvodu,
že interval nevyhovuje či se změnil počet osob ve skupině a
tudíž i cena poplatku, je třeba tyto změny nahlásit nejpozději do 15.12.2009. Formulář najdete na webových stránkách
města Rudolfov nebo si ho můžete vyzvednout v kanceláři
poplatků. Poplatek za odpad můžete uhradit nejlépe hotově
v pokladně MěÚ – úsek poplatků od 4. ledna do 28. února
2010, složenkou, která vám bude vydána na požádání nebo na
účet KB č.ú. 1921231/0100, VS 3722, KS 379. Po předložení
dokladu o úhradě Vám bude vydaná známka a pytle na separovaný odpad na požádání.
Dále bych chtěla upozornit na poplatek ze psů, který je
splatný do 31.3.2010 na stejné číslo účtu KB 1921231/0100,
VS 1341.
V měsíci lednu 2010 budou též zasílány smlouvy na pronájem hrobových míst občanům, kterým končí doba pronájmu
v roce 2010. Prosím, překontrolujte si Vaše nájemní smlouvy.
Z důvodu úmrtí nájemce či přestěhování nelze takovéto písemnosti doručit. Pokud zjistíte nesrovnalost v těchto údajích
i mimo dobu pronájmu, hlaste, prosím, tyto změny na úseku
hřbitovní správy. Pokud je Vaše hrobové místo uhrazeno,
avšak nemáte platnou smlouvu, dostavte se též na úsek hřbitovní správy. Bude Vám smlouva vyhotovena na počkání.
Jakékoliv dotazy ohledně poplatků směřujte na telefonní
číslo 387 228 690 nebo e-mail:poplatky@rudolfov.cz.
(Blanka Posekaná)

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.
prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti, příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky - pro občany Rudolfova je to Magistrát města České
Budějovice.
Co musím mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte
na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20
dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena
od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj.
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).
K 30.9.2009 zbývalo vyměnit 1 054 816 řidičských průkazů
(výměna 2010). Tato hodnota odpovídá 16,47% registrovaných řidičů. V září 2009 se vyměnilo 21 950 řidičských
průkazů, podléhajících výměně v termínu do 31.12.2010, což
je přibližně 31,2% z optimistického předpokladu. Při zohlednění zbývajícího počtu řidičských průkazů, které zbývá
do konce roku 2010 vyměnit je zřejmé, že každý následující
měsíc by se mělo vyměnit průměrně 70 321 řidičských průkazů. Tato hodnota se bude každý měsíc zvyšovat, neboť zatím nedochází ze strany řidičů ke zvýšenému úsilí při výměně
řidičských průkazů.
(http://www.vymentesiridicak.cz)

Můžeme mít partnerskou obec – rakouský Sandl
Již víc než před rokem padl na zastupitelstvu města návrh na
vyhledání partnerské obce. Na druhý pokus jsme našli rakouské městečko Sandl. Jeví se jako dobrý typ na partnera.
Leží v Horním Rakousku relativně blízko hranic, v nadmořské výšce cca 900 m. Díky tomu je tu i hezká lyžařská sjezdovka. Pro jihočechy je zajímavé i to, že zde pramení řeka
Malše.
Vzdálenost Sandl - Rudolfov je 80 km. Město má přibližně
stejný počet obyvatel, hodně bohatý spolkový život. Ze zhruba 20 spolků je dobré jmenovat velmi aktivní hasiče, sportovce, dvě kapely a národopisný spolek. Mají skvěle vybavenou
školu orientovanou na sport, která už dlouho hledá partnerskou školu v Česku. V posledních deseti letech se Sandlu podařilo výborně vyřešit odpadové hospodářství, údržbu silnic,
zrenovovat historický objekt na spolkový dům a muzeum a
právě staví novou radnici, která bude sloužit i ke společenským událostem a část jako pošta. Zkrátka mají hodně
oblastí, ve kterých můžeme smysluplně spolupracovat a předávat si zkušenosti. Zájem o spolupráci mají. Do Rudolfova
se přijedou zástupci Sandlu podívat 12. listopadu.

Ovšem nejdůležitější je pochopitelně aktivní zájem o spolupráci ze strany našich obyvatel, tj. spolků, školy a podobně.
Každý, kdo má zájem s někým ze Sandlu spolupracovat, vzájemně se navštívit, nebo má třeba nějaký záměr a rád by našel
i zahraničního účastníka, se může obrátit na radnici a my mu
rádi pomůžeme.
(Eliška Štěpánová, foto.www.sandl.at)

Roky slibovaná linka na dotřídění plastů a papíru je na světě.
Svozová firma Marius Pedersen tak konečně realizovala
dlouholetý slib. Neprůhledné nakládání se separovaným odpadem se konečně změní k lepšímu.
Linku jsem osobně navštívil souběžně s řešením reklamace
za špatně vytříděné plasty. Proto bych rád zopakoval pravidla
separace plastů. Plastový obal s obsahem původní látky nepatří do žlutého pytle! Pokud nejste ochotni obal vymýt,

vložte jej do popelnice. Mám na mysli například kelímek
od pomazánky nebo jiné potraviny. Do žlutého pytle patří
vše, co je na něm vytištěno. Do pytle nepatří plastové
trubky či podlahové krytiny. Obecně platí, že nejvyšší
úroveň nakládání s odpadem znamená vyhnout se při nákupu
zboží zabaleného do obtížně rozložitelných materiálů a
upřednostnit obaly z obnovitelných zdrojů jako je snadno
rozložitelný papír a vratné obaly.
(Jaroslav Valevský)
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Třídící linka separovaného odpadu vykonala první práci

Lékaři o Vánocích
Zubní lékař MUDr. A. Micaj
- ordinace bude uzavřena od 21.12.2009 do 31.12.2009.
Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. M. Kyriánová
- 21.12. 2009 - 31.12. 2009 ordinace 7.30 - 11.00 hod
- poradna zůstává
Praktický lékař pro dopělé MUDr. M. Punčochář
- normální ordinační hodiny
pouze 31.12.2009: 8.00-10.00 hod
Lékárna
-bude uzavřena od 28.12.2009 do 31.12.2009.
(Jana Malšovská)

Klub pro mládež otevřen

V pátek 22.října byl definitivně otevřený nízkoprahový klub
pro mladé lidi. Původní záměr otevřít na konci letních
prázdnin nevyšel, protože s otevřením klubu bylo spojeno nečekaně mnoho administrativních procedur. Po zdolání všech
úkonů a lhůt jsme nakonec slavnostně otevřeli.
Klub tvoří klubovna vybavená kvalitním kulečníkem, stolním
fotbálkem, šipkami, jednoduchou hudební aparaturou a
stolními hrami. Součástí klubu je i venkovní zahrada s
ohništěm a jednoduchými lavičkami. Na jaře na zahradu instalujeme desku na šipky a mobilní desky na sgrafity.
Ke klubu patří i sociální zařízení a zázemí pro jeho zaměstnance. Provozní doba je každý všední den od 16.00, v
pondělí, středu a pátek do 21.00, zbylé dny do 20.00. V klubu
je stále k dispozici jeho vedoucí – Ondra Pekárek. Přijít může
každý mladý člověk ve věku 15 až 26 let. Nemusí se ničím
prokazovat, nemusí být žádným pravidelným členem. Jediné
co musí je dodržovat pravidla, tj. žádné kouření, alkohol ani
drogy. Program záleží na návštěvnících. Můžou si jen něco
zahrát, nebo za podpory Ondry zorganizovat nějaký turnaj,
postavit kapelu, případně i navrhnout besedu s nějakým zajímavým člověkem. Možností je mnoho, čas ukáže o co má
kdo zájem. Upravit lze i provozní dobu, záleží na návštěvnících.
Podstatné je, že se nám ve městě podařilo vytvořit dobře vybavené místo, vedené kvalifikovaným mladým mužem,
plným chuti do práce. Zkrátka prostor pro smysluplné trávení
volného času mladých lidí. Je to možnost. Jak ji mladí využijí, záleží na nich.
(Eliška Štěpánová, foto archiv města)

Webové stránky školy

V minulých letech byli rodiče a veřejnost seznámeni s nejdůležitějšími informacemi o organizaci školního roku ve
zpravodaji „Základní škola a Mateřská škola Rudolfov pod
lupou“. Od září tohoto roku jsou spuštěny webové stránky
školy, ve kterých najdete podrobnější informace o všech součástech školy, než které byly ve „Zpravodaji“, včetně bohaté
fotogalerie. Stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Na webové stránky školy, které si můžete otevřít na
adrese www.zsrudolfov.cz Vás srdečně zveme. Rádi přijmeme Vaše podněty na jejich vylepšení či doplnění. Na žádost
rodičů, kteří nemají přístup k internetu, je zpracován i
zpravodaj „ZŠ a MŠ Rudolfov pod lupou“.
(Ludvík Mühlstein)

Vánoční provoz městského úřadu

Vážení občané, oznamujeme Vám, že v době vánočních
svátků budou omezeny hodiny určené pro veřejnost pouze
dne 23.12.09. Ostatní úřední dny zůstávají.
Hodiny určené pro veřejnost v době vánočních svátků:
Pondělí 21.12.09
7:30 – 11:00
12:30 – 17:00
Středa 23.12.09
7:30 – 11:30
12:00 – 13:00
Pondělí 28.12.09
Středa 30.12.09

7:30 – 11:00
7:30 - 11:00

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
(Jitka Hüttnerová)

Zatočte s elektroodpadem

Jedním z 80 měst v celé ČR, kde se konala nebo ještě uskuteční akce pořádaná sdružením Elektrowin "Zatočte s elektroodpadem", byl i Rudolfov. Cílem projektu je zajištění
informovanosti široké veřejnosti, včetně dětí, o zpětném odběru elektrospotřebičů a důležitosti ochrany životního
prostředí.
V rámci ekologické výchovy navštívili žáci 3.-9.ročníku dopolední program na Farské louce. Děti shlédly v připravených
stanech ekopohádku pro malé i velké, videosmyčky o ekologickém chování a soutěžily o ceny při různých naučných
kvízech z oblasti ekologie. Žáci, kteří přinesli vysloužilé
elektrospotřebiče, byli zařazeni do slosování na kole štěstí.
Mnozí z nich vyhráli drobné zajímavé ceny.
Pořadatelé měli pro děti jedno eso v rukávu a tím se stala
velká nafukovací skákací konvice, na které se mohly dosyta
vydovádět. Této nabídky s radostí využili nejen nejmladší žáci, ale i žáci vyšších ročníků.
Dětem se akce líbila a přispěla k jejich pohledu na třídění a
zacházení s elektroodpadem, se kterým se v běžném životě
setkávají.
(Ludvík Mühlstein, foto archiv ZŠ)

Klub byl otevřen nadvakrát. Dopoledne pro oficiální hosty a
odpoledne pro mládež. Nechtěli jsme návštěvníky "odrazovat"
oficiálními proslovy. Na snímku jsou zástupci Krajského úřadu, Charity a města Rudolfova.
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Vítání nových občánků

Dětské hřiště

Dne 16. září 2009 proběhl po delší odmlce milý obřad „Vítání nových občánků“. Protože naše město, tak jako celá
republika, zaznamenalo „malý babyboom“ bylo pozváno 31
dětí narozených od 1.ledna 2008 do konce května 2009. Vítání proto proběhlo ve dvou po sobě jdoucích obřadech. Velice pěkně programem provázely hrou na kytaru a zpěvem
slečna Lenka Sýkorová a paní Ludmila Šimková. K rodičům
svým projevem promluvila Ing. Eliška Štěpánová, místostarostka města, která rovněž pomáhala při organizaci a průběhu
obřadu.
Jako upomínku na tento den obdržely všechny zúčastněné děti knihu o zvířátkách, pamětní knížku, bryndáček s nápisem
„Rudolfovský občánek" a maminky květinu.
Z celkového počtu pozvaných se nezúčastnilo 7 dětí s maminkami. Jen pro zajímavost, v roce 2008 se narodilo 24 dětí
z toho jen 5 děvčátek a 19 chlapců. V roce 2009 je již poměr
děvčátek a chlapců vyrovnanější.
A protože nám od června 2009 dětí opět hojně přibylo, budeme se těšit na další setkání s našimi malými občánky a jejich
rodiči.
Ještě bych chtěla rodičům připomenout, že jsou na matrice
připraveny k vyzvednutí hromadné a individuální fotografie
z tohoto obřadu.
(Dagmar Adamcová, foto archiv MÚ)

V září byl definitivně dokončen přesun dětského hřiště ze
zahrady v Hornické ulici na školní zahradu na rohu Svážné a
Školní ulice. Vybudoval se nový plot, hřiště prošlo odbornou
revizí. Některé herní prvky byly opravené, dřevěná mašinka
potřebovala důkladnější opravu. Proto ji vzali pracovníci naší
čety na zimu do dílny a osadí ji až na jaře. Po dohodě s
revizním technikem bude na jaře doplněn i písek na dopadové
ploše.
Hřiště je otevřeno i v zimních měsících. Zavřeno bude, kvůli
bezpečnosti dětí, pouze za sněhu a náledí. Na závěr celého
přesunu chci ještě jednou poděkovat paní Martině Šedivé.
Nejen, že iniciovala vznik původního dětského hřiště, ale
celou dobu jeho existence v Hornické ulici se o něj spolu se
svou rodinou výborně a zdarma starala.
(Eliška Štěpánová)
SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO

NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU
RUDA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO MLADÉ LIDI
VE VĚKU 15 - 26 LET
JEHO CÍLEM JE NABÍDNOUT ALTERNATIVU
PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
A
TŘEBA I POMOC
V NEPŘÍZNIVÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH.

KLUB RUDA SE NEBUDE OMEZOVAT POUZE NA AKTIVITY
UVNITŘ KLUBU, ALE BUDE POŘÁDAT RŮZNÉ SPORTOVNÍ A
TURISTICKÉ AKCE. (VÍCE ČLÁNEK NA STR.4 )
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB RUDA VZNIKL ZA PODPORY
JIHOČESKÉHO KRAJE A MĚSTA RUDOLFOV

Pochvala rudolfovské škole

Na školní léta vzpomíná každý z nás. Někdo pozitivně a
někdo má zkušenosti horší. Já patřím k těm, co vzpomínají na
školní léta v dobrém.
Jako každý rodič jsem měla obavy, jak bude zvládat můj syn
školní docházku. Obavy se nenaplnily a syn byl bez problému přijat na střední školu. Po nástupu do školy jsem byla velmi potěšena tím, jak se na této škole uvedl. Například po
napsání diktátu, který syn napsal velmi dobře, se paní profesorka ptala dětí z jaké jsou školy. Když se dověděla, že syn je
ze ZŠ Rudolfov, konstatovala, že z rudolfovské školy chodí
děti vždy dobře připraveny. Podobně se mu vede i v ostatních
předmětech (M,F,CH). To, co se naučil na základce, v těchto
předmětech s úspěchem využívá, protože byl velice dobře
připraven. Musím proto poděkovat všem učitelům ze ZŠ Rudolfov, zejména pak: pí. Pflégrové, pí. Žočkové, pí. Voříškové, p. Trmalovi. Nesmím také zapomenout poděkovat
učitelkám na 1. stupni, které mu daly dobré základy (1.-2.pí.
Šafářová, 3.-5.pí. Kubíková). Ještě jednou všem děkuji a přeji
jim hodně zdraví a pevné nervy.
Za spokojené rodiče Klomfarová M.

Výročí našich spoluobčanů

V měsíci září oslavil životní jubileum pan Václav Eisengruber (90 let). V říjnu oslavovali tito rudolfovští občané: paní
Bohumila Cibulková (80 let), pan Stanislav Havel (95 let),
pan Miloslav Odstrčil (80 let) a pan Karel Jakeš (86 let).
Všechny jmenované oslavence navštívily členky zdravotně
sociální komise a popřály hodně zdraví.
(Jarmila Bíňovcová)
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ZŠ a MŠ Rudolfov malovala největší obraz

"Malujeme největší ulici", byl název akce, která se konala
25.9.2009 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích. Maloval
se největší obraz barevnými křídami na ulici. Malování se
účastnilo 14 základních škol z Jihočeského kraje. Školy z
Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce, Nových
Hradů, Rudolfova a ze Strakonic. Obraz se povedl, celé dvě
hodiny malovalo 276 dětí na ulici obraz na téma Příroda a
zvířata. Přítomný komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova
mohl tak potvrdit rekord: 141 metrů dlouhý obraz, 3,6 metrů
široký, plocha obrazu 507,6 metru. Spotřebovalo se 2580 ks
barevných kříd, které dodala firma Faber-Castell. Poskládáním těchto kříd vznikne had dlouhý 271 metrů a váha těchto kříd by byla 110 kg. Nad celou akcí převzal záštitu
primátor města Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma.
Plná ulice malujících dětí, velký zájem veřejnosti, návštěva
osobností např.: malíře,grafika a ilustrátora Václava Johanuse, to vše umocnilo pěkný den, který byl dnem malých
Česká televize a Český rozhlas,spolu s novináři se zasloužili
malířů a dnem rekordním!
o publicitu tohoto rekordu, který je zároveň "Největším obrazem malovaným barevnými křídami" v České republice.
ZŠ a MŠ Rudolfov se účastnila této rekordní malby a jménem
Bonaventy o.s., děkujeme jak žákům IV. a V. třídy, tak i paní
učitelce Petře Dittrichové a vedení této školy.
Certifikát o rekordu s vyznačením školy a třídy spolu s velikou leteckou fotografií předáme slavnostně v ZŠ a MŠ Rudolfov během měsíce října.
Fotografie z malby "Největší obraz malovaný barevnými křídami" si můžete prohlédnout na www.bonaventa.cz.
Pořadatelem celé akce bylo občanské sdružení Bonaventa o.s.
se sídlem v Krajinské ulici v Českých Budějovicích. Hlavním
partnerem akce byla firma E.O.N.
(Milan Frajt, foto archiv ZŠ)
Když draci dolétali, byla pro všechny připravena soutěž v
V sobotu 24. října přišlo celkem 32 dětí předvést na Farskou házení vlastnoručně vyrobených papírových vlaštovek. Balouku, co dokáží jejich papíroví draci. Vítr si tradičně v den revné vlaštovky skládali všichni, malí i velcí. Potom přišla
drakiády dělal co chtěl, ale nakonec přeci jenom zafoukal, a chvíle, kdy se všichni postavili na startovní čáru a už se
tak si mohli všichni prohlédnout papírové krasavce nejen na jenom určovalo, čí vlaštovka dolétla nejdále. Tady jednoznačně zvítězili: Alexej Sitčuk, Suman Kadyrova a Dřanat
zemi, ale hlavně ve vzduchu.
Kadyrova. Poté všechny děti dostaly bublifuky a nad Farskou
loukou se rozpoutala pravá bublinkiáda.
Na závěr zbývá poděkovat tatínkovi Moniky Králové, který
se původně přišel s dcerkou jen podívat na ostatní draky, ale
obětavě zachraňoval a úspěšně vymotal jednoho draka nešiku
z koruny stromů a tím předešel pár dětským slzičkám.
(text a foto Hana Hajná)

Drakiáda

Nejhezčí draky pro tento den vyrobili Evička Poláková (ten i
vysoko létal!), Jakub Ferda a bráškové Winzigovi. Nejvýše
do oblak letěli draci Terezky Novotné, Blanky Vlkové a sourozenců Brckových. Na louce jsme měli i dva draky nešiky,
kterým se zalíbilo v korunách stromů. Medaile útěchy si za
ně převzali Martinka Márovcová a sourozenci Sitčukovi.
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Druhý Psí den

Město Rudolfov ve spolupráci se ZŠ Rudolfov
pořádá

TVŮRČÍ DÍLNY (NEJEN) PRO DOSPĚLÉ
přijďte si vyzkoušet různé výtvarné techniky, tentokrát:

ŠPERK Z POLYMEROVÉ
HMOTY - FIMO

KDY: 16. LISTOPADU 2009 od 18. 00 hodin
KDE: jídelna základní školy

CENA: 70, - Kč

Možnost zakoupení vystavených šperků.

Přihlášení a zaplacení: v městské knihovně do 12. listopadu 2009

______________________________

VÁNOČNÍ OZDOBY
Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ
KDY: 9. PROSINCE 2009 od 18. 00 hodin
KDE: jídelna základní školy

CENA: 40, - Kč

Přihlášení a zaplacení: v městské knihovně do 3. prosince 2009
Vzhledem k zajištění materiálu - pouze pro přihlášené.
Množství účastníků je v jednotlivých kurzech omezeno.

Co patří do krmelce v lese

Základním krmivem jsou krmiva objemná, jako je kvalitní
luční seno, které by mělo být zvěři předkládáno v
pravidelných intervalech, protože obsahuje vlákninu a navíc
je to přirozená potrava pro zvěř. Můžeme využít i další objemná krmiva, jako je čerstvá siláž nebo senáž.
Objemné krmivo myslivci doplňují i takzvaným krmivem jadrným. Je důležité dbát na to, aby byl zvěři předkládán jenom
oves. Ten je pro zvěř vhodný, obsahuje hodně vlákniny a
množství energie, která je obsažena v jádru. Naopak bychom
se měli vyvarovat přikrmování pšenicí nebo žitem. Jednak tato krmiva obsahují málo vlákniny, ale hlavně obsahují lepek,
který způsobuje zvěři zažívací potíže.
Přilepšit zvířátkům můžeme i my, třeba při rodinné procházce. Které potraviny ale do krmelce nepatří? Pečiva bychom se
měli při krmení zvěře spíše vyvarovat - absorbuje hodně
vlhkosti, takže rychle plesniví a jakákoliv plesnivá strava
zvěři spíše škodí. Rozrůstají se na ní houby typu Aspergilus,
které obsahují velké množství mykotoxinů.
Naopak, pokud jste si na podzim nasbírali kaštany nebo máte
doma přebytek mrkve, do lesa je určitě vezměte. Zvěři
chutnají i jablka nebo zbytky jakéhokoliv ovoce nebo zeleniny z domácnosti, ale vždy je nutné takové krmení předkládat
jenom v malém množství. Musíme si uvědomit, že zvěř je
většinou přežvýkavá, tráví pomocí bakterií ve střevech a ty
vyžadují určitou stálost v potravě. Seno, siláž, krmiva, která
mohou být předkládána během celé zimy, mají stálou kvalitu
a pro zvěř jsou skutečně nejvhodnější. Zpestření v podobě
ovoce je žádoucí jen v malém množství, právě aby nezpůsobovalo zvěři trávicí problémy.
(Jiří Šilha)
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Krásná sluneční neděle 13. září 2009 a na Farské louce
spousta lidí a jejich psích kamarádů. To byla kulisa pro již
druhý Psí den, který pořádalo město Rudolfov za vydatné
spolupráce obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky.
A bylo toho k vidění opravdu dost. Nejdříve manželé Tomášů
veřejnost seznámili s Pomocnými tlapkami a názorně všem
předvedli, jak moc speciálně vycvičení psi mohou pomoci lidem s handicapem.
Ve svém improvizovaném stánku měli k zakoupení celou řadu propagačních výrobků Pomocných tlapek a navíc každý,
kdo si zde něco zakoupil, dostal na ruku otisk razítka s pejskem. Toto razítko opravňovalo držitele k možnosti zúčastnit
se celé řady připravených soutěží, kde největším lákadlem
byla mobilní lezecká stěna.
Soutěže byly připraveny i pro pejsky. Porotci - děti, které přinesly na Farskou louku namalovaný obrázek pejska, určily,
že nejhezčí pejsky mají Martin Petráň, Jiří Koller a Klára Zíková. Nejvíce poslouchali na Farské louce pejsci Jitky
Pflegrové a Radky Mauerové a jako nejpodobnější dvojici
(pán a pes) vybrali děti Markétu Chourovou a jejího
čtyřnohého kamaráda. A ještě jeden spolehlivě poslušný pes
byl na Rudolfově k vidění, a to služební pes příslušníků Policie ČR, kteří zde také předvedli ukázku svého výcviku zpestřenou zneškodněním fiktivního pachatele právě za pomoci
služebního psa.
Děkuji Pomocným tlapkám, že k nám na Rudolfov přijely.
Díky nim si nejeden přihlížející divák uvědomil, jaký dar je
být zdravý. Je dobré, když existují lidé, jako v této prospěšné
společnosti, kteří těm, jenž zdraví být nemohou, usnadňují
život. Děkuji také všem rudolfovským občanům, kteří koupí
propagačních předmětů přispěli na konto Pomocných tlapek
celkovou částkou 3310,-Kč. A v neposlední řadě děkuji příslušníkům Policie ČR a všem, kteří pomohli tuto akci zorganizovat.
(Hana Hajná, foto Pavel Česal)

Fotovýstava

Kulturní a školská komise by chtěla pořádat v letních měsících příštího roku výstavu fotografií. "Život a příroda v Rudolfově a okolí". Patříte-li k nadšeným fotografům a máte
chuť se o své práce podělit s dalšími občany města, prosím,
abyste snímky na výše uvedené téma přinesli do městské
knihovny a předali paní Malšovské.
Fotografie je vhodné opatřit popisem ze zadní strany a měly
by být minimálně ve formátu 13x18 cm. Snímky je možné
nosit do 30.5.2010.
Všem, kteří svá díla zapůjčí a umožní tak výstavu uspořádat,
děkuji.
(Martina Šedivá)

.

PRODEJNA ŽIVÝCH RYB

Rudolfov, Pod Zámkem 574/21
Info: Dana Chruňáková
- tel.602 224 853
.

Prodej vánočních kaprů a dalších druhů ryb z čistých šumavských vod.
Na Vaše přámí zakoupenou rybu vykucháme, zbavíme šupin i naporcujeme.
Konzumací čerstvé ryby z čisté vody máte zaručenou nejvyšší možnou kvalitu rybího masa určeného k finální kuchyňské úpravě.
Rádi Vás obsloužíme v naší prodejně.

Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota
Vánoční provozní doba: 21.12.-23.12.
24.12.

13.00 -17.00
9.00 - 11.00
9.00 -18.00
9.00 - 11.00

.

AUTOOPRAVNA
• Opravy karosérií • Prodej náhradních dílů

LUDMILA NOVOTNÁ
Nezávislá kosmetická poradkyně

Kdy naposledy jste si na sebe udělaly čas a dověděly se
příjemnou formou mnoho užitečných věcí?
V pohodlí Vašeho domova naučím vše potřebné o péči o pleť,
poradím s líčením a ukáži nejnovější trendy v líčení
a to vše zdarma. Teď je ten pravý čas.

• Svařování plastů • Oleje • Brzdy
• Výfuky • Tlumiče • Kapaliny
• Příprava a provedení STK a ME
________________________________________

LIBOR
AMBROŽ
Mlýnské údolí 242/8

TELEFON: 731 585 896

Rudolfov
MOBIL: 603 322 080

Při předložení originálu tohoto inzerátu
10% sleva na kosmetické výrobky. (Nekumulativní).

Nově otevřená

VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK

POUKÁZKA na pedikúru
a depilaci dolních končetin

TRAFIKA U KOSTELA

v hodnotě 250,-- Kč

.

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
V. Ryplová - ADAMOV
objednávky kdykoliv na tel. čísle 604 532 401

v Rudolfově
nabízí

Inzerce

široký sortiment cigaret, tabáků, doutníků,
kuřáckých potřeb, novin, časopisů, pohlednic,
dobíjecích kupónů...
sběr fotozakázek

■ Prodám domek v Adamově (větší pozemek). Při rychlém
jednání možná sleva. Tel. 602 468 401

Dopis

Jako malá dívka jsem bydlela na Rudolfově. Když mi bylo 10
let, rodiče i já se odstěhovali do Prahy. Nyní má dcera i s rodinou bydlí v Č.B., proto jsem častým návštěvníkem Vašeho
města. Se svým 5 letým vnoučkem pravidelně jezdíme MHD
končící na Americe a chodíme zde do překrásné přírody. Ale
když vyjdeme z Děkanské ulice směr Mrhal, předjíždějí nás
již je to pravidelně, dva hoši 16-20 let na krosových motorkách a zdejší louky se stávají terenním krosem, neboť oni jezdí po velké trávě nebo v sušeném seně, dovedete si asi
představit, co je to za randál a o louce pak po jejich závoděních ani nemluvím. Tyto louky obhospodařuje Agro Zvíkov.
Mně osobně není lhostejné jak vypadají louky, ale pasou se
tady krásné srnky, které běhají sem tam. Zjistila jsem od
místních obyvatel, že jeden hoch bydlí v Okružní ulici, překvapuje mě lhostejné jednání místních obyvatel – jako by byli slepí a nebo se drží hesla: co tě nepálí, nehas.
Jestlipak by je rodiče nechali jezdit po zahradě ve vysoké
trávě nebo květinami. Jak já mám potom vysvětlit vnukovi,
že kde platí zákaz vjezdu do lesa, se po loukách prohání kluci
na motorkách.
(Hana Mochová)

!!! Nejlevnější cigarety v Česku !!!
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!!
Za tento vystřižený inzerát obdržíte malou pozornost.

PRODEJ
KORBÁČKŮ

pravých slovenských sýrových
Kde:
MANDL – KUBOUŠKOVÁ HANA
Nová 583/4, Rudolfov, tel. 728 342 481
po, st, pá 15 – 18
so 9 -12
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Školská rada

Od září je ustanovena nová Školská rada při Základní škole
Rudolfov. Má 6 členů, z nichž jsou dva jmenováni zřizovatelem, dva voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a dva
voleni pedagogickými pracovníky školy. Funkční období
členů školské rady je tři roky.
Školská rada pracuje ve složení: předseda školské rady - Mgr.
Jana Vašková (zástupce pedagogických pracovníků),
místopředseda školské rady - Mgr. Petra Kulichová (zástupce
zřizovatele). Členové školské rady - Ing. Jana Pinlová (zástupce zřizovatele), Zdeňka Matochová (zástupce rodičů),
Mgr. Radovan Kohout (zástupce rodičů) a Mgr. Květoslava
Žemličková (zástupce pedagogických pracovníků).
Připomínky, návrhy a podněty pro školskou radu můžete předat osobně jejím členům, řediteli školy nebo na e-mailovou
adresu: skolskarada@zsrudolfov.cz.
(Ludvík Mühlstein)

Vánoční odpoledne
Dovolujeme si vás pozvat na předváděcí akci na téma:

Advent a čas vánoční
středa 18. listopadu od 16.30 hod.
Městská knihovna Rudolfov

Děkujeme za květiny

Uvidíte: výzdobu štědrovečerního stolu, svícny,
adventní věnce, klasické i netradiční vánoční doplňky
a mnoho jiného…

V minulém čísle Rudolfovských listů byla otištěna výzva občanům, kteří mají doma velké pokojové květiny (a pro jejich
velikost nevědí, co s nimi), aby je věnovali do školní jídelny
základní školy.
Od té chvíle se počet květin v prostorách školy rozrostl o více
než 20 velkých zelených parádnic. Pracovnice školní kuchyně si pro některé květiny i samy dojely s kárkou, někdy
pomohl městský úřad se svou multikárou. Jídelna se tak postupně proměňuje v příjemnou zimní zahradu, kde je radost
poobědvat.
Pokud máte i vy ostatní doma květinu, která překáží, věřte, že
ve školní jídelně bude o ni dobře postaráno a ještě potěší
spoustu školáčků. Všem, kteří věnovali své pokojové květiny,
moc děkujeme.
(Pracovnice školní kuchyně)

Možnost zakoupení hotových výrobků a vánočních
dekoračních předmětů.

S sebou vezměte pouze vánoční náladu
Těšíme se na vaši návštěvu
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RUDOLFOVSKÝ ADVENT
A ČAS VÁNOČNÍ
29. listopad 2009

9:45 kostel sv. Víta
SLAVENÍ LITURGIE 1 . NEDĚLE ADVENTNÍ se svěcením rodinných adventních věnců
1 6:00 Farská louka

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s pohádkou V. Marčíka

4. prosinec 2009

6. prosinec 2009

od 1 6:45 do 1 7:00 hodin Farská louka u školy
ANDĚLSKÁ POŠTA - možnost odeslání dopisu Ježíškovi
- pořádá Společnost přátel Rudolfova
sraz v 1 7:00 hodin na Farské louce
BARBOŘINO SVĚTLO - průvod lampionů a světel v čele s havíři a jejich patronkou
- pořádá Společnost přátel Rudolfova
1 0:00 jídelna základní školy
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - pohádka divadla Okýnko spojená s nadílkou
- pořádá město Rudolfov
1 4:00 jídelna základní školy
VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ - pořádá město Rudolfov

1 2. prosinec 2009

1 8:00 Sbor smíření Církve čs. husitské
TOMAN A LESNÍ PANNA - koncert folkové skupiny
- pořádá Sbor smíření Církve československé husitské

1 9. prosinec 2009

1 7:00 Sbor smíření Církve čs. husitské

20. prosinec 2009

Poštovní ulice
VÁNOČNÍ ULIČKA - vánoční tradice a zvyky, betlém, prodej vánočního zboží, možnost občerstvení
- zajišťuje Společnost přátel Rudolfova
od 9:00 kostel sv.Víta
MOŽNOST VYZVEDNUTÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA ze svíce hořící v předsíni kostela
22:00 kostel sv.Víta
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
1 6:00 Sbor smíření Církve čs. husitské
RODINNÁ "PŮLNOČNÍ" BOHOSLUŽBA
23:00 Sbor smíření Církve čs. husitské
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA

24. prosinec 2009

KONCERT IRSKÉ A SKOTSKÉ HUDBY - pořádá Sbor smíření Církve československé husitské

25. prosinec 2009

9:45 kostel sv. Víta
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
8:30 Sbor smíření Církve čs. husitské
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

26. prosinec 2009

8:30 Sbor smíření Církve čs. husitské
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA

27. prosinec 2009

9:45 kostel sv. Víta
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
1 8:00 kostel sv.Víta
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JANA JAKUBA RYBY - koncert Chrámového sboru Velešín
- pořádá město Rudolfov
1 4:00- 1 8:00 galerie Na kůru, kostel sv. Víta
ADVENTNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ - výstava doplněná výstavou prací chráněných a řemeslných dílen
- otevření výstavy 29. listopadu v 1 6.30 hodin
- pořádá nadační fond Laici v akci

každá adventní neděle

leden 201 0

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - celostátní dobročinná sbírka

V průběhu listopadu nastanou v programu další doplnění a upřesnění.
Podrobnější informace získáte z plakátu, který se na tradičních výlepových plochách objeví před začátkem adventního času.

10

MĚSTO RUDOLFOV VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ
v neděli 6.12.2009 od 14.00 hodin
do školní jídelny Rudolfov
PROGRAM ODPOLEDNE: - hudební a pěvecké vystoupení dětí
- cvičení moderních gymnastek
- písemná soutěž
- hudba a volná zábava
VSTUPNÉ 30,- Kč
Marná sláva! Po roce hledání poezie v sobě i mezi svými přáteli,
nacházíme potřebu setkávat se také s poezií věhlasnou, elegancí
a krásou prověřenou. Ve velké míře je zastoupená v regálech
knihovny. Ve velké víře zůstáváme, že kdyby nic, tak poezie je
oblažující. Vítáme vás! Každé první pondělí v měsíci se scházíme
po osmnácté hodině v Městské knihovně na Rudolfově.
(Pavel Brožka, Jana Malšovská)

V CENĚ VSTUPENKY MALÉ OBČERSTVENÍ
VSTUPENKY JE NUTNO ZAKOUPIT PŘEDEM
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ RUDOLFOV
(PO 11.30 - 18.00, ST 9.00-15.00, ČT 11.30 - 18.00 HODIN)
NEJPOZDĚJI DO 30.11.2009

MĚSTO RUDOLFOV
PŘIPRAVUJE
NA PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ
29. LISTOPADU 2009

Poděkování

První poprázdninové kutání slov na téma renesance mne přimělo napsat poděkování všem, kdož se na jeho přípravě podíleli: paní knihovnice Malšovská, Pavel Brožka, Vratislav
Klabouch. Prostředí knihovny bylo stylově vyzdobeno. K nahlédnutí byla připravena renesanční literatura, dobové kuchařky a další knihy a ilustrace přibližující život renesanční
společnosti. Vráťa Klabouch mě ohromil svými hlubokými
vědomostmi o dějinách Rudolfova a hereckým výkonem,
jímž život renesančního Rudolfova prezentoval.
Celé dvě hodiny se na mne valily silné zážitky ve formě recitace vlastních básní a sonetů českobudějovického básníka
,,Pardála,, a střídání reprodukované renesanční hudby a poezie s živými vstupy okostýmovaných herců. Vše bylo připraveno s velkou pečlivostí. Kdo nepřišel, může opravdu litovat.
(Ludmila Sedláčková)

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA FARSKÉ LOUCE

POHÁDKA VÍTI MARČÍKA OD 16.00 HODIN

Vánoční provoz knihovny

Městská knihovna bude v době vánočních svátků uzavřena
pro veřejnost pouze 31. prosince 2009. (Jana Malšovská)

OTEVŘENÍ VÝSTAVY BETLÉMŮ
V KOSTELE SV. VÍTA OD 16.30 HODIN

S přicházejícími chladnějšími dny se začíná opět hlásit období, kdy budeme očekávat jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Přípravy na Vánoce se mnohdy neobejdou bez shonu a
napětí. Chtěli bychom Vás pozvat na druhý ročník výstavy
betlémů, která se po čtyři adventní neděle otevře v kostele Sv.
Víta na Rudolfově.
Připomínkou betlémského příběhu bychom se chtěli v tomto
období pokusit nabídnout příležitost ke zklidnění a potěšení.
K vidění budou nejenom lidové a doma vyráběné betlémy, ale
představeny budou i kolekce od současných výtvarnic a výtvarníků. Nebudou chybět ani historické betlémy a zajímavé
kolekce z výtvarných dílen, ve kterých tvoří lidé s postižením.
Rádi bychom touto cestou oslovili i vás, kteří máte doma zajímavý betlém, například ze dřeva, skla či keramiky a budete
ochotni jej pro účel výstavy zapůjčit (samozřejmě do Vánoc
vše v pořádku vrátíme), můžete se přihlásit do 17. listopadu

2009 a my rádi vystavíme i váš betlém. Máte li zájem o
spolupráci, můžete se přihlásit elektronicky na adresu: laicivakci@seznam.cz nebo telefonicky na 725726507 .
Výstava bude opět doplněna výrobky chráněných a řemeslných dílen. Případným zakoupením těchto výrobků pak můžete nejenom přispět k rozvoji těchto dílen, ale také potěšit
své blízké milým dárkem pod vánočním stromečkem.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v rámci programu
první adventní neděle a bude navazovat na rozsvícení
vánočního stromu, tedy asi v půl páté odpoledne 29.11. 2009.
Výstava bude otevřena po čtyři nedělní odpoledne vždy od
14.00 do 18.00 hodin.
Pokud se rozhodnete zpříjemnit si odpoledne při nedělní procházce nebo se budete chtít v předvánočním shonu alespoň
chvilku odpoutat od všedních starostí a třeba v důstojném
prostoru kostela prožít krátké ztišení, jste srdečně zváni.
(Jaroslav Klabouch, nadační fond Laici v akci)

Druhý ročník adventní výstavy betlémů v galerii Na kůru
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Společně to dokážeme

Ladily formu a dovezly zlato

V přípravě na volejbalovou sezónu 2009/10 se volejbalistky
SK Hlincovka, kategorie žákyň, testovaly na čtyřech turnajích. Starší žákyně se zúčastnily turnajů v Praze a Vídni. Pražského turnaje se zúčastnilo 16 velmi kvalitních družstev,
převážně z hlavního města a naše děvčata se zde, po těžkých
a vyrovnaných zápasech, umístila osmá. Zlepšený výkon,
především v pohybu po hřišti a tahu do balónu, na mezinárodním turnaji ve Vídni, pak určil starším žákyním místo páté. Těm bylo také odměnou za zlepšenou hru několik
příjemných okamžiků strávených na atrakcích v Prátru.
Mladší žákyně rovněž startovaly na dvou turnajích, a to v
Rokycanech a Linci. Rokycanský turnaj přitahuje družstva z
Plzeňského kraje a je dobrým měřítkem pro posouzení, zda-li
máme dobře nastaven tréninkový proces. Bylo to příjemné
zjištění, že máme. Z Rokycan jsme odjížděli s triumfem 1.
místa a hezkým 5. místem. V přípravě na nastávající sezónu
byl ještě úspěšnější turnaj v Linci, kde naše děvčata porazila
všech 12 družstev z Horního Rakouska a za 1. a 2. místo si
přivezla vítězné poháry věnované zemským hejtmanem.
(Jan Havelka, foto Alena Hlavatá)

Začátkem září žáci 9. ročníku naší školy navštívili Ústav pro
mentálně postižené občany – Empatie a chráněnou dílnu PCO
v Českých Budějovicích, která tyto občany zaměstnává.
Hlavním cílem exkurze bylo poznat, jak žijí a pracují tělesně
a mentálně postižení lidé. Na základě nabytých zkušeností
pak žáci připravili pro klienty Empatie společný sportovní
den, který se uskutečnil v Rudolfově ve středu 7. října 2009
pod heslem „Společně to dokážeme.“
Projekt se uskutečnil za krásného, téměř letního počasí.
Deváťáci připravili pro klienty Empatie veselou zábavu na
celé dopoledne. Program byl slavnostně zahájen ve sportovní
hale, kde hosté shlédli ukázky sportovní přípravy žákyň ve
volejbale, krátké utkání chlapců v sálové kopané a jako překvapení i taneční vystoupení Báry Zemanové a Moniky
Pouzarové, vícemistryň světa a Evropy v tanečních formacích. Na závěr úvodního bloku si všichni společně zatancovali, což se hostům velmi líbilo.
K druhé části projektu všichni přešli na fotbalové hřiště SK
Rudolfov, kde si zasoutěžili spolu s žáky 9. ročníku, kteří pro
ně soutěže vymysleli a kompletně připravili. Zároveň se starali o zdárný průběh všech disciplín.
Tečkou za zdařilým sportovním dopolednem bylo předání cen
třem nejúspěšnějším družstvům a vzájemná výměna dárků,
které klienti Empatie a žáci ZŠ Rudolfov pro opačnou stranu
vyrobili. Radost z předaných vlastnoručně malovaných hrnků
a vyrobených korálů byla pro naše žáky největší odměnou za
úsilí, které celému projektu věnovali.
Hosté z Empatie si odnesli příjemný pocit z dobré zábavy a
žáci školy významně obohatili své citové vnímání a určitě našli i správný vztah k handicapovaným lidem.
(Ludvík Mühlstein, foto archiv ZŠ)

Na fotografii úspěšná výprava z Lince. Stojící zleva: trenér J.
Rohlíček, V. Votrubová, D. Hajná, K. Mlčochová, D. Hlavatá,
A. Tájková, A. Exnerová, K. Foglarová a trenér J. Havelka,
Spodní řada zleva: K. Korandová, T. Vandasová, K. Michalová, G. Kopáčová, K. Krchová, N. Ruzhová, K. Slabová.

Konec fotbalové sezony

Fotbalisté SK Rudolfov zakončují podzimní část soutěže
ročníku 2009/2010. Pokud to počasí a stav hrací plochy
umožní, měla by některá mužstva kromě posledních zápasů
předehrát ještě první kola jarní části.
Jednotlivá mužstva sehrají v měsíci listopadu tato utkání:
muži „A“ so 7.11. SKR – Protivín 14:00
so 14.11. Katovice – SKR 13:30 jarní kolo
muži „B“ ne 8.11. SKR – Srubec 14:00 jarní kolo
dorost
ne 8.11. Písek – SKR
9:30
so 14.11. SKR – J.Hradec 10:00 jarní kolo
žáci
ne 8.11. SKR – Č.Krumlov 9:00
Bližší informace o změnách najdete na http://sk.rudolfov.cz.
(Roman Hajný)
Rudolfovské listy vydává MĚSTO RUDOLFOV jako dvouměsíčník zdarma.
Evidenční číslo MK ČR E 17140
Příspěvky doručte do Městské knihovny Rudolfov, Adamovská 13, popř. na sekretariát MěÚ Rudolfov, Hornická 11/1,
Rudolfov 373 71, nebo zasílejte na e.mailovou adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz. Pravidla publikování příspěvků i ceník
inzerce získáte na www.mestorudolfov.cz Vedoucí redaktorka H. Hajná.
Náklad 1000 výtisků.
Toto číslo dáno do tisku 3.11. 2009
Uzávěrka dalšího čísla je 1.1. 2010

