LEDEN - ÚNOR 2007

NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA

Zprávy z radnice: Dne 20.12.2006 se uskuteč- Zprávy z rady města:
nila v obřadní síni radnice řádná schůze Zastupitelstva
města Rudolfova. Mimo jiné projednala tyto záležitosti:
● Schválila souborné stanovisko ke konceptu územního plánu
rozjednaného předešlými zastupiteli s dodatkem „Pokyny pro
zpracovatele“. V něm reaguje na povodňovou problematiku
v Hlinsku a Rudolfově, dopravní problematiku silniční sítě a
záležitosti absence ploch pro sport a rekreaci. Tím se schvalování územního plánu dostává do závěrečné fáze. Na základě
schválení konceptu obdržel Rudolfov dotaci od Jihočeského
kraje 150 tis. Kč, která byla převedena na účet města na konci
roku.
● Schválila rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2007, tedy
jakýsi holý rozpočet. Řádný rozpočet 2007 s plánovanými
investicemi schválí po vyjasnění priorit na další schůzi, která
proběhne 21. března 2007.
● Nestanovila cenu vodného a stočného (fa. VaK navrhla dvě
varianty základní sazby, a to 57,40 a 58,20 Kč/m3 včetně
DPH, tj. o 5-6 korun vyšší sazbu než v loňském roce) a uložila starostovi města vypovědět smlouvu s 12ti měsíční lhůtou firmě VaK, o ceně jednat i nadále s VaKem i 1.JVS. Cena
tedy zatím zůstává 51.50 Kč, vzniklý rozdíl do účtované ceny
firmou VaK od 1. ledna, však musí doplatit město.
● Schválila poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok
2007 ve výši 390 Kč na osobu a rok v souladu s platnou vyhláškou o místních poplatcích.
● Schválila nové odměny pro neuvolněné zastupitele. Ty jsou
sníženy z dosavadních 400 na 300 Kč u zastupitelů a na 600
Kč z dosavadních 1000 Kč u předsedů výborů a komisí, u
obou starostů pak na 4 000 Kč oproti stávajícím 11 000 Kč.
● Zvolila nové členy Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rudolfova.
Finanční výbor: Kateřina Nováková Lukáčová (předseda),
Štěpánka Židovová, Ing. Jana Sekyrová, Eva Šišková, Jaroslava Padrtová
Kontrolní výbor: MVDr. Pavel Kolář (předseda), Josef Šefl,
Václav Nestával, Ing. Tomáš Musil, Ing. Zdenka Sobíšková
● Schválila prodej pozemku pod Hlincohorskou ulicí o výměře 174 m2 za 36 tis. Kč.
● Schválila domovní řád pro Dům s pečovatelskou službou
v majetku města Rudolfov.
● Zvolila nové názvy ulic pro lokalitu Šibeník (mezi domovem mládeže a Veskou) podle rudolfovských osobností: ulice
Martina Stáhalíka a ulice Josefa Bartušky.
● Schválila smlouvu o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2007 k zajištění dopravní obslužnosti pro město
Rudolfov.
● Zrušila městskou policii zrušením příslušné vyhlášky
k 1.červenci 2007.

V prosinci se sešla
městská rada celkem čtyřikrát, z toho jednou mimořádně.
Mimo jiné jednala o těchto bodech:
● Zrušila příspěvek za narození dítěte 3 000 Kč, tyto prostředky budou ponechány v pravomoci Kulturně školské
komise a rozúčtovány na akce pro děti.
● Vyjádřila se kladně k žádosti pana Schustera na odkoupení
části pozemku od Jihočeského kraje, využívaného kdysi jako
spojovací pěšina na hranici Rudolfova a Adamova
● Požádala Ministerstvo obrany ČR o další bezúplatný převod vojenských objektů za zámečkem na město, jedná se
zejména o vojenskou strážnici a objekt dílen a skladů.
● Rozhodla o rekonstrukci havarované kanalizace a výměně
vodovodních šoupat v souvislosti s rekonstrukcí povrchu
vozovky v Hlincohorské ulici mezi prodejnou Flop a truhlářstvím Hais. Rozsah rekonstrukce bude upřesněn podle navrhovaných nákladů.
● V rámci organizačních změn zrušila pozici tajemníka
MěÚ, jmenovala vedoucím odboru výstavby Romana Sedláře a zástupcem vedoucího OV Yvetu Hellerovou Moučkovou. Přijala do pracovní čety na trvalý pracovní poměr
s tříměsíční zkušební lhůtou pana Františka Srbeného ze
Starých Hodějovic a Pavla Jabůrka z Rudolfova.
● Jmenovala novou přestupkovou komisi města ve složení
Mgr. Josef Kříha, Petr Kovář (právní servis na úrovni přestupků) a Milena Bartušková (pracovnice MěÚ).
● Dne 29.prosince 2006 starosta města poděkoval tajemníkovi MěÚ Ing. Pavlu Rachačovi při příležitosti ukončení
jeho 16-ti letého působení na MěÚ, za to co pro Rudolfov za
své funkční období udělal.

Další veřejné zasedání
Zastupitelstva města Rudolfova
proběhne dne 21.března 2007
v prostorách obřadní síně
Městského úřadu
od 18.00 hodin.
Program zasedání bude
uveřejněn na výlepových plochách.
Všichni občané Rudolfova a Hlinska jsou srdečně zváni.

Nový stavební zákon a Odbor výstavby MěÚ Rudolfov:
Jak jste si určitě všimli v minulém zpravodaji, hledáme nového pracovníka na Odbor výstavby MěÚ Rudolfov a hledali
jsme i pracovníka na pozici vedoucího tohoto odboru. Zde již
mohu mluvit v minulém čísle. Ve výběrovém řízení se sice
vhodný kandidát nenašel, ale došlo k dohodě s p. Sedlářem,
který přijal znovu jmenování do funkce vedoucího odboru.
V celém tomto příběhu hraje hlavní roli skutečnost, že od 1.
ledna 2007 vchází v účinnost nový stavební zákon, který
výrazně mění většinu doposud zaběhnutých postupů. Bohužel, většinou je činí komplikovanějšími než byly doposud.
Tomu odpovídají i zvýšené nároky na pracovníky všech stavebních úřadů obecně. Na Odboru výstavby MěÚ Rudolfov
tuto skutečnost umocňuje i nebývalý nárůst počtu podaných
žádostí k 31.12.2006.
Pro Ty z Vás, kteří toto podání nestihli učinit do konce roku
2006 a budou mít zájem o detailnější informace, bych rád zde
uvedl internetovou adresu: www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb17006.pdf, kde najdete prováděcí předpisy a formuláře
k jednotlivým žádostem. Pro Ty z Vás, kteří měli štěstí a
tento termín stihli, mám ujištění i příslib od našich pracovníků

Odboru výstavby MěÚ Rudolfov p. Sedláře a pí. Moučkové
Hellerové DiS., že žádosti budou vyřizovány v zákonných
lhůtách, pokud nebudou moci být vyřízeny i dříve. Doufáme,
že s příchodem dalšího pracovníka na Odbor výstavby MěÚ
Rudolfov se nám podaří termíny vyřizování podání ještě
zkrátit.
Samozřejmě ale, že k problémům může dojít. Agendu Odboru výstavby MěÚ Rudolfov jsem si vzal metodicky na
starosti. Pokud budete mít potřebu něco řešit nestandardně,
popř. budou nějaké komunikační těžkosti, prosím kontaktujte
mne, abychom mohli najít optimální řešení pro Vás i pro
Rudolfov.
Co dodat na závěr? Budeme jednat se starosty okolních devíti
katastrů, kteří plánují nárůst investiční výstavby o spoluúčasti
na nákladech za Odbor výstavby. Jednání, která doposud
proběhla vyjadřují celkem vstřícný postoj k této záležitosti.
Doufáme, že se o náklady vyplývající z činnosti Odboru výstavby budeme moci podělit i s ostatními obcemi, o které se
po této stránce staráme.
Milan Třebín, 1.místostarosta
milan.trebin@rudolfov.cz

Kominík:

Pronájem:

Městský úřad Rudolfov zprostředkuje kontakt s kominickou firmou. V případě zájmu alespoň 20ti domácností by se cena pohybovala cca 100,-Kč. Dále je možno
přiobjednat revize komínů s plynovým kotlem a jiné kominické práce. V případě zájmu volejte na podatelnu MěÚ,
telefonní číslo 387 228 050, do konce měsíce ledna.

Město Rudolfov pronajme nebytové prostory v domě čp. 42 v Třeboňské ulici v Rudolfově vhodné
jako provozovna, obchod či kancelář. Obchodní prostory
s výlohou orientované do ulice, sklad v zadní části, sociální
zařízení pro zaměstnance. Celková plocha 103 m2. Kontaktní
telefon 602 369 655.

Poplatky města: Každé období má své příjemné a

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Pokud dojde jak
stinné stránky. Mezi ty méně příjemné, ale nutné, patří povin- k pořízení, tak úhynu psa, je povinností držitele psa do 15
nost všech občanů platit poplatky. Konkrétně poplatky za dnů ode dne nastalé skutečnosti na Městském úřadu nahlásit
tuto změnu osobně nebo na www.rudolfov.cz, kde naleznete
odpad, za psy a za pronájem hrobového místa.
potřebný formulář a vyplněný formulář odešlete e-mailem na
1) Poplatek za odpad
ekon.usek3@rudolfov.cz. Předejde se tak zbytečným nejasPoplatek za odpad je splatný do 28.2. 2007 ve výši 390,- nostem.
Kč/osoba/rok. Pokud budete uplatňovat Žádost o osvobození
za komunální odpad, pro rok 2007, je třeba toto učinit do 15. 3) Poplatek za pronájem hrobového místa
ledna 2007 na formuláři, který obdržíte na MěÚ Rudolfov – Tento poplatek je velmi individuální. Je odvislý od velikosti
úsek daní a poplatků nebo na www.rudolfov.cz -formuláře ke pronajímaného místa, časového období pronájmu, atd. Ani
termín výběru tohoto poplatku není pevně stanoven.
stažení.
Stávající známky na popelnice jsou platné do 28.2.2007 – do V případě nejasností kontaktujte p. Posekanou.
tohoto data je nutné známku vyzvednout u p. Posekané a
Způsob úhrady poplatků je variantní:
řádně vylepit.
● Převodem z účtu a to na č. účtu KB 1921231/0100
2) Poplatek za psa
● Složenkou
Poplatek za psa je splatný do 31.3.2007.
● Přímo v pokladně MěÚ Rudolfov, úsek daně a poplatky u
p. Posekané
Sazby pro rok 2007
Sazba A.
1. za prvého psa
2. za druhého psa a každého dalšího

Variabilní symbol pro uhrazení poplatku za odpad je
XX1337, přičemž XX je číslo popisné domu, za který je
poplatek hrazen:
Příklad: Jan Novák, Hornická 1/11, Rudolfov…má číslo
popisné 11…jeho variabilní symbol pro odpad je 111337

250,-- Kč
370,-- Kč

Sazba B.
Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel starobního, invalidního, vdovského či sirotčího důchodu,nebo vdov- Variabilní symbol pro uhrazení poplatku za psa je 1341.
ského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu činí Variabilní symbol pro uhrazení poplatku za pronájem hroboročně:
vého místa je 3632
Na první pohled se může zdát přehled poplatků složitý. Vě1. za prvého psa
200,-- Kč
řím, že i tento článek Vám pomůže v lepší orientaci. Pokud
2. za druhého a každého dalšího psa 250,-- Kč
budou nadále přetrvávat nejasnosti, či snad bude nápad na
celkové zjednodušení, neváhejte mě kontaktovat.
Pro místní část Hlinsko je sazba poplatku v bodě A. a B.
Vít Kavalír, 2. místostarosta
snížena o 50 %.
vit.kavalir@euromontcb.cz
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Vodné a stočné:

Zastupitelstvo města nestanovilo
cenu za vodné a stočné, vypovědělo smlouvu firmě VaK a.s.
Tolik strohá zpráva ze zasedání. Znamená to jediné. Vedení
města musí vést další jednání s VaKem i jeho konkurencí o
lepších smluvních podmínkách či stanovení lepší ceny. Jednání se sice mohou táhnout celý rok, protože výpovědní doba
u smlouvy s Vakem je právě 12 měsíců, čím delší však budou, tím více zaplatí město z vlastního rozpočtu za vyšší
cenu odebrané vody.
Od věci není ještě několik informací, které s cenou souvisí.
Rudolfov odebírá vodu v objemu 120 tisíc m3 od Jihočeského vodárenského svazu, tedy z Římova a 20 tisíc m3
z vlastního zdroje pramenů v lokalitě pod Babou tj. dohromady 140 tisíc m3. Z tohoto objemu se však ztratí 40 tisíc m3
nenávratně do země, nikdo je neodebere, ale všichni je musí
zaplatit. Na vině je stáří vodovodního řadu – velká většina
potrubí je litinová, první vodovod byl vybudován před 80 ti
lety. K největším ztrátám však dochází na přípojkách do
hlavního řadu, dále vlivem nefunkčnosti zavíracích šoupat,
když se pracuje v jedné ulici, musí se vypustit velká část
Rudolfova, ne-li celý. To jsou pochopitelně obrovské objemy.
Nejspíš by se našla i řada černých odběratelů. Cenu vody
tedy lze snížit rekonstrukcí vodovodu a snížením ztrát na
minimum. Cena takové akce by se mohla pohybovat kolem
30 milionů Kč – pouze pro vodovod bez kanalizace, to je
samostatné téma.
Chci jen naznačit, co se nakonec stane hlavními faktory při
vyjednávání s VaKem a 1.JVS, cena vody nemusí hrát největší roli, podmínky obnovy, perspektivy rozvoje a kapitálová spoluúčast může být také důležitá. (Vratislav Klabouch)

Prokletý dům čp. 42: Dne 20. prosince minu-

lého roku projednávalo zastupitelstvo města mimo jiné i
záležitost v 16 let staré kauze dům čp. 42. Městská rada
chtěla revokovat usnesení předchozího zastupitelstva, které
určuje městu vyplatit 3,8 mil. Kč do 31.3. 2007 rodině Košanových. Ta totiž dům svépomocně zrekonstruovala netušíc,
že jde o nárokovaný majetek města. Soud určil stanovit výši
zhodnocení, které Košanovi do domu vložili. Odhad znalce a
dohoda právníků obou stran není však totéž. Tak se stalo, že
v již zmíněném říjnovém usnesení se Zastupitelstvo města
Rudolfov zavázalo Košanovým vyplatit částku, která neodpovídá reálné prodejní ceně domu. Jinými slovy město vyhrálo spor, přišlo však o milion Kč, budeme li uvažovat tržní
cenu kolem 3 milionů. Vzhledem k tomu, že v roce 1996 byl
dům falešnými restituenty prodán Košanovým za milion Kč,
přišel tedy Rudolfov o dva miliony Kč, nepočítáme li další
soudní výlohy, náklady na cesty apod.
Kdo tedy na všem vydělal? Nepochybně falešní restituenti,
ale také právníci obou stran. Problém je vlastně v tom, že
jejich cena ukrojila z ceny domu za 16 let sporu pořádný kus
koláče a ten zbytek, jak to tak vypadá na uspokojení obou
stran stačit nebude. Mimochodem pro Rudolfov je hodnota
3,8 milionu hodnotou ročních investičních akcí.
Velice bych si přál, abychom dokázali dovést jednání
k jedinému možnému řešení. Společnému vlastnictví domu,
které jsme již Košanovým, s podle mého velkorysou nabídkou, předložili. Město si ponechá suterén, kde je byt a provozovna, protistrana dostane zbytek domu včetně zahrady.
Bohužel, nic nenasvědčuje dohodě. Zastupitelstvo 20. prosince 2006 usnesení předchůdců sice nezrušilo, ale to nic
neznamená. Právníci obou stran se již třesou na další zakázky
a slibují oběma stranám jasná vítězství.
MěÚ Rudolfov upozorňuje občany, že
(Vratislav Klabouch)
z důvodu nemoci, je matrika a evidence obyvatel od 2.1. 2007
až do odvolání uzavřena.
Občanské průkazy:
-příjem a výdej
Rada města a všichni zastupitelé mají hroMatriční úřad MM Č.Budějovice madné e-mailové adresy? Můžete je použít, pokud budete
Jeronýmova 218/1
mít potřebu kontaktovat se svým problémem celou skupinu.
Ověřování listin a podpisů - Matriční úřad MM Č.Budějovice V případě rady města tedy všech pět radních a v případě
zastupitelstva všech 15 zastupitelů.
Jeronýmova 218/1
E-mail RADY MĚSTA:
radni@rudolfov.cz
- Matrika MěÚ Lišov
zastupitele@rudolfov.cz
Svatby:
- Matriční úřad MM Č.Budějovice E-mail ZASTUPITELSTVA:
Je možné, že jestliže jejich zprávu bude každý radní/ zastupiJeronýmova 218/1
tel posuzovat individuálně, dostane pisatel více odpovědí i
Úřední hodiny odd. OP Magistrát města Č.B., Jeronýmova
možných řešení svého problému. Je však samozřejmé, že
218/1: Po, St 8:00-18:00. Út, Čt 8:00-14:00. Pá 8:00 – 11:30
velké stížnosti i podněty musí řešit město vždy jednotně.

Matrika:

Víte,že…:

Minimalizace komunálního odpadu – odpovědnost nás všech:
„Po nás potopa“ – tak lze charakterizovat chování mnohých
jedinců. Konkrétně tím mám na mysli to, že značná část lidí
hodí PET lahve do kontejneru tak jak jsou aniž by na ně
alespoň šlápla a nebo ještě efektivněji zmenšila jejich objem.
Umožnilo by se tím uložení podstatně většího množství
suroviny v kontejnerech.
Sběrná místa jsou svojí plochou omezená, přičemž kontejnery na PET lahve v nich zabírají největší prostor. Vzhledem
k tomu, že připravujeme rozšíření třídění o ostatní umělé
hmoty, je důležité abychom ukládali PET lahve stlačené na
minimální objem. Zvětšujeme tím hmotnostní potenciál
sběrného místa a prostor pro rozšíření třídění.
V dalším díle osvětového programu uvedeme základní ekonomické vazby třídění.
(Jaroslav Valevský)

Jedním z důležitých úkolů nového zastupitelstva je výrazné
snížení množství komunálního odpadu v popelnicích. Komise životního prostředí připravuje optimalizační program
třídění v odpadovém hospodářství.
Pokud se nám nepovede v tomto ohledu dohnat nejvyspělejší
země Evropy, bude za pár desetiletí téměř každý dolík naší
vlasti vyplněn odpadem a další stovky milionu tun kysličníku uhličitého ze spaloven „obšťastní“ naší atmosféru, čímž
urychlí změny globálního klimatu.
Třídění a recyklace jsou nejkvalitnější známou cestou
k řešení problému. Vytříděné materiály se vrací do výrobního oběhu – papír do papíren, sklo do skláren, organický
odpad zpět do země, umělé hmoty do továren, jež je zpracovávají.
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Názory občanů:

Nové koště dobře mete?
V určitých případech, týkajících se personálního obsazení
městského úřadu ano. To znamená, že byli novým vedením
neprodleně „vymeteni“ někteří zaměstnanci. Na to má však
vedení radnice plné právo, neboť odpovídá za fungování
městského úřadu a má právo sestavit svůj nový „tým“. Avšak
v případě první minimální sněhové nadílky ze čtvrtka 28.12.
na pátek 29.12. 2006, jaksi jeho metení selhalo, konkrétně
v ulicích Jabloňová, Na Třešňovce a Pod Lesem, v sídlišti u
Hlincohorské silnice. Všechny tyto ulice mají poměrně velký
sklon a vlivem zanedbané údržby a následného neošetření
uježděného sněhu, se vlivem kolísajících teplot proměnily
v následujících třech dnech v nebezpečnou, náledím pokrytou
skluzavku. Není to sice poprvé, ale právě proto považuji za
potřebné tímto veřejným apelem upozornit na to, že je potřeba nejen naplňovat méně či více velkolepé vize, ale především je v zájmu občanů a hlavně města, plnit drobné každodenní povinnosti, které koneckonců vyplývají i z dosud platných obecně závazných vyhlášek. Dále citace:
„Obecně závazná vyhláška města Rudolfova č. 1/2003 o

Reakce starosty města:

čistotě a ochraně životního prostředí ve městě Rudolfov a
jeho části Hlinsko, Čl. 3 Veřejná prostranství, odstavec (3.) O
čistotu a údržbu veřejných prostranství ve vlastnictví obce se
starají zaměstnanci údržby města nebo jiná organizace, kterou tímto pověří rada města.“ Z vlastní zkušenosti vím, že pro
nezasvěceného návštěvníka města (a výše uvedené období je
časem a obdobím návštěv), má vždy největší váhu „první
dojem“, to znamená pořádek a kvalita místních komunikací.
Vzhledem k tomu, že v předvolební kampani padaly poměrně
silná slova, mimo jiné i v tom smyslu, že takovéto samozřejmé věci, jako je údržba místních komunikací a dalších veřejných statků města, netřeba uvádět do volebního programu, o
to víc jsem rozčarován z přístupu města k výše popsané situaci. Chci věřit, že se jednalo o ojedinělé selhání a tím, že o
nápravu se zasadilo zase samo vrtkavé počasí oblevou na
Silvestra, nevstoupíme do Nového roku prvními kroky do ulic
našeho města pádem na ústa. Na závěr přeji všem občanům
Rudolfova, jakožto i vedení města, hodně úspěchů a zdaru ve
vytýčených předsevzetích a co nejvíce úspěšně naplněných
přání a vizí.
(Vladimír Fučík)

Je pravdou, že
v závěru roku došlo na Městském úřadě k důležitým organizačním změnám, jsou to však záležitosti vždy velice citlivé a
ponechám si tudíž právo se k nim nevyjadřovat. Souvislost
se zimním prohrnováním a údržbou komunikací bych však
odmítl. Faktem ale je, že v Rudolfově byla právě tato oblast
vždy kamenem úrazu. Komunikace jsou strmé, úzké, často ve
špatném stavu a vzhledem k nadmořské výšce snadno namrzají na rozdíl od sousedních Českých Budějovic a dokonce i
Dobré vody. Smlouvu na tuto údržbu jsme uzavřeli, jak už
bylo popsáno minule, poprvé s firmou ASA a.s.
Jednání byla sice korektní, ale přesto jsme s napětím očekávali první zkušenost. V době, kdy sníh začal padat, tedy kolem šesté hodiny večer ve čtvrtek 28. prosince, jsem ještě byl
na radnici. Telefonická jednání se zástupci firmy ASA probíhala nepřetržitě od sedmi večer až do druhého dne do odpoledních hodin. A znovu po poradě zainteresovaných pracovníků ASA a.s. včetně ředitele. Nechci podrobně rozepisovat,
jak se vyvíjela argumentace a situace a přicházely informace.
Faktem je, že ještě 29.12. ráno v 9 hodin nasmlouvaný sypač
do Rudolfova nedorazil. Část komunikací čistila podle
smlouvy v rámci pohotovosti naše pracovní četa, což jsem si
osobně ráno v 5 hodin ověřoval. Nasmlouvané komunikace
vyčistil a posypal malý sypač ASA až v poledních hodinách,

kdy už část sněhu povolila. Závěr je takový: ASA a.s. službu
neúčtovala, ve středu 3.ledna proběhla pracovní jednání
v Rudolfově, která však byla přislíbena již dříve. Zúčastnil se
jich vedoucí provozu, obchodní zástupce, dispečer, a řidič,
který bude Rudolfov mít na starosti. Rudolfov bude obsluhován jednak velkým sypačem LIAZ v této trase: rozcestí –
Lipová, hráz Královského rybníka, Stará cesta, přesun Třeboňská k radnici, Hornická, Lesní, Růžová, Květinová, ZŠ,
točna MHD u kostela, přesun Třeboňská, Dlouhá, Lipová, Na
Srbsku, přesun Hlincohorská, točna MHD na Americe, a vždy
část ulic po trase Děkanská, Na Výhledu, Jabloňová, Olšová,
Pod Svahem, Lipová – rozcestí. Ostatní komunikace obsluhuje malý sypač ASA a komunikace a chodníky tradičně
pracovní četa města. Přestože, že je k nám počasí skutečně víc
než milosrdné, není příliš důvod být v klidu i když finanční
úspora není zanedbatelná. Smlouva s ASA a.s. je uzavřena se
šestiměsíční výpovědí. V případě opakujících se komplikací,
máme připravenu v záloze ještě jednu variantu, která by však
pro nás byla organizačně náročnější. Přesto uvažujeme, že do
budoucna budeme ve větší míře zajišťovat úklid sami, vlastní
technikou. Bude to levnější a věřím že i spolehlivější, neobejde se to však bez investic do techniky. O efektivitě takové
investice měla nejvíce napovědět právě tato zima.
(Vratislav Klabouch)

Podmínky inzerce:

Podrobnější informace týkající se inzerce získáte v Městské
knihovně nebo prostřednictvím výše uvedené e-mailové
adresy.
(Hana Hajná)

Jak jsme již avizovali
v minulé čísle Rudolfovských listů uveřejňujeme nyní podmínky, za kterých si můžete inzerát v našich listech nechat
otisknout: cena řádkové inzerce je 20,-Kč za řádek (tj. dva
řádky sloupkové inzerce) a cena za jedno pole inzerce 9 x 5
cm je 225,- Kč. V Rudolfovských novinách se nesmí inzerovat rasistické, protistátní, hanlivé, vulgární a obec poškozující
znění inzerátů. Inzerát je nutné podat a zaplatit nejpozději
v den uzávěrky čísla, ve kterém má být inzerát otištěn. Platba
bude provedena v Městské knihovně v její úřední hodiny. Jen
v případě dlouhodobého uzavření knihovny (dovolená, nemoc) lze inzeráty podávat a platit u p. Hokrové na MěÚ.
Inzerát lze podat i prostřednictvím e-mailové adresy
rudolfovskelisty@rudolfov.cz. Inzerát se musí však zaplatit v
knihovně také nejpozději do uzávěrky novin. Obrázky do
inzerátů je třeba dodat ve formátu jpg nebo gif .
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Inzerce:
● Koupíme v Rudolfově do osobního vlastnictví byt nebo
domek 3+1. Stěhování – léto 2007. Tel.387 228 630 večer,
sms na č.723 399 614.
● Hledám pomoc do domácnosti – převážně úklid – formou
sousedské výpomoci nebo na ŽL, cca 5 hodin týdně. Kontakty: pavel@cesal.cz, 603 433 900, 387 228 509.

Výzva občanům:

Z důvodu bezproblémového
odklízení sněhu, žádáme občany, aby si v případě sněhové
pokrývky, parkovali své automobily do zahrad a ne na ulici.

Zprávy ze školy:

Ve čtvrtek 11.ledna 2007 dopoledne navštívili školu předškoláci z Mateřské školy Rudolfov
a Mateřské školy Adamov. Blíže se seznámili se školním
prostředím, do kterého se za dva týdny společně se svými rodiči vydají k zápisu do 1.třídy. Stejný den odpoledne
v rámci Dne otevřených dveří navštívili školu i jejich rodiče a
ostatní zájemci, kteří ještě nejsou s výběrem školy pro své
dítě rozhodnuti. Prohlédli si třídy, místnosti školní družiny a
informovali se u vyučujících a vychovatelek školní družiny o
všem, co je o dění ve škole zajímalo.
(Ludvík Mühlstein)

Zápis dětí:

Zápis žáků do 1.třídy ZŠ Rudolfov na
školní rok 2007 – 2008 se uskuteční v pátek 19.ledna 2007
od 13,30 hodin do 17,30 hodin a v sobotu 20.ledna 2007 od
8,30 hodin do 11,30 hodin ve školní budově 1.stupně ZŠ Rudolfov.
K zápisu se dostaví děti, které dovrší věku šesti let do 31. 8.
2007, dále děti, které měly v roce 2006 odklad školní docházky a na žádost rodičů mohou být předběžně zapsány i
děti, které dovrší 6 let věku do 31.12.2007.
Rodiče při zápisu předloží:
● občanský průkaz
● doklad o bydlišti a občanství (není-li uveden v obč.průkazu)
● rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz
● rodiče dětí, které měly odklad školní docházky, předloží
také doklad o povolení odkladu školní docházky
v uplynulém roce.
Pro přijetí žáků do 1. třídy k základnímu vzdělávání ve školním roce 2007/2008 stanovil ředitel školy následující kritéria:
1. Přednostně budou přijati žáci ze spádového obvodu školy,
kteří měli v loňském roce povolený odklad školní docházky.
2. Dále budou přijati žáci ze spádového obvodu školy.
3. Dále budou přijati žáci, kteří mají trvalé bydliště mimo
spádový obvod školy tak, aby byl dodržen § 4 odst. 1 a odst. 7
Vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky (nejméně 17 žáků v průměru
na 1 třídu, nejvyšší počet žáků ve třídě je 30).

O dětském hřišti trochu jinak:

Ráda
bych touto cestou poděkovala panu Teodoru Brckovi, vynikajícímu violoncellistovi, který žije v našem městě a nabídl
uspořádání benefičního koncertu pro dětské hřiště v Rudolfově. Dík patří též klavíristovi Sergeji Perepeliatnykovi a
moderátorce koncertu paní Ludmile Žofkové, která dlouhá
léta působila jako učitelka na rudolfovské základní škole.
O tom, že máme možnost slyšet v našem městě jedinečný
koncert, svědčí životopisy obou hudebníků:
Sergej Perepeliatnyk vystudoval Střední uměleckou školu v
Charkově u profesora Sklovského a profesorky Horowitzové
a poté AMU Čajkovského v Kyjevě u profesora Muravského.
Laureát soutěže „Kyjevský podzim“. Během studií koncertoval ve všech větších městech bývalého SSSR.
V roce 1995 přijel do Českých Budějovic jako korepetitor se
studenty z Kyjevské Akademie na soutěž Emy Destinnové,
kde tito studenti soutěž vyhráli. Následující rok vyhráli soutěž
znovu a Jihočeské divadlo nabídlo S.Perepeliatnyku místo
korepetitora. Místo přijal a pracoval v divadle šest let. Mezitím koncertoval po celých Čechách, na Slovensku, v Polsku,
Rakousku, Německu, Irsku, Skotsku a Anglii.
V roce 2002 se odstěhoval s rodiči do Izraele, kde se ještě
tentýž rok zúčastnil soutěže klavíristů v Tel Avivu a získal
certifikát „Vynikající klavírista“.
Teodor Brcko absolvoval Vysokou školu músických umĕní
v Bratislavĕ a sólistickou třídu Petra Hörra na „Hochschule
für Musik und Theater“ v Bernu. Laureát soutěže L. van
Beethovena, laureát soutěže B. Martinů v Praze, cena za provedení skladby B. Martinů. V roce 2003 účastník „World
Cello Kongress III “ na Towsonské universitě v Baltimoru
v USA. Člen orchestru „Les Solistes Europeéns“ Lucemburg.
Od roku 2003 žije v našem městě.
Zbývá tedy dodat, že koncert se uskuteční 15. února 2007 a
zván je každý, komu záleží na rudolfovských dětech, neboť
výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na rozšíření
dětského hřiště v Hornické ulici.
.
Příjemný poslech přeje Martina Šedivá
(Pozn.redakce: Plakát na tuto akci je otištěn na str.8)

Spádový obvod školy zahrnuje tyto obce: Rudolfov, Hlinsko, Adamov, Dubičné, Malé Dubičné, Hůry, Staré Vráto,
Libnič, Jelmo, Jivno, Klauda, Vyhlídky, Hlincová Hora včetně sídliště Kodetka.
Vánoční setkání seniorů ve školní jídelně nebylo jedinou
O případném odkladu školní docházky o jeden rok rozhoduje příležitostí zpříjemnit starším spoluobčanům vánoční svátky.
ředitel školy na základě provedeného zápisu, písemné žádosti V Domě s pečovatelskou službou uspořádali v pátek
zákonných zástupců dítěte a doporučujícího posouzení pří- 22.prosince paní pečovatelka s panem správcem odpolední
slušného školského poradenského zařízení a odborného lé- posezení pro obyvatele domu. Připravili pro ně pohoštění,
kaře.
(Ludvík Mühlstein, ředitel školy) kávu, čaj a celé odpoledne se jim věnovali. Atmosféra byla
příjemně vánoční. Když jsem po dvou hodinách odcházela,
abych stihla předpremiéru rudolfovského vánočního divadla
v jivenské hospodě, zábava byla v plném proudu.
V předvánočním týdnu členky sociální komise navštívily
všechny rudolfovské občany ubytované v Domově důchodců
na Dobré Vodě a v Libniči. Každý dostal od města malý dárek a vánoční cukroví, které napekly členky sociální komise,
nebo jejich známé. S dárkem jsme navštívily i seniory, kteří
žijí na Rudolfově osaměle, protože během let už zůstali
z rodiny sami.
Odpoledne na Štědrý den jsme s malým dárkem zašly za těmi,
kteří zůstali v Domě s pečovatelskou službou a neodjeli ke
svým rodinám. Doufám, že se Vánoce vydařily všem a každý
je prožil s pocitem, že někam patří.
(Eliška Štěpánová)

Vánoce rudolfovských seniorů:

◄ Na Štědrý den u paní Strádové v Domě s pečovatelskou
službou.
(foto František Nárovec)
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Ankety:

V prosinci jsme využili dvě akce – Mikulášskou nadílku pro děti a Vánoční posezení seniorů k získání
informací o tom, co lidé v Rudolfově nejvíce postrádají, co si
přejí a jak jsou spokojeni s některými možnostmi. Oslovili
jsme rodiče dětí ve věku cca 3 až 10 let a seniory od 60 let.
Vrátilo se 82 seniorských a 42 rodičovských vyplněných
anketních lístků.
Informace jsou pro nás opravdu cenné. Všem, kteří věnovali
anketě čas, děkujeme. Pro informaci uvádím to nejdůležitější.
Vyhodnocení seniorské ankety
● s možnostmi setkávat se s druhými lidmi nebylo spokojeno
74% dotázaných
● jaká možnost pro setkávání chybí nejvíce
89% společenský dům s klubovnou
40% park s lavičkami
24% kavárna
Poznámka: i občanům spokojeným s možnostmi setkávání
chyběl společenský dům, někteří vybírali více možností současně.
● více společenských a kulturních akcí pro seniory si přálo
75% dotázaných
● nejvíce by je zajímali

- besedy se zajímavými lidmi
- pravidelný senior klub
- přednášky na zdravotní téma
- zájezdy
- koncerty

● nejčastěji si přáli akce jednou za měsíc

89%
58%
50%
50%
40%

61%

Na otázku, co nejvíce v obci postrádáte, spontánně dotázaní
rodiče odpověděli:
● společenský dům nebo klubovnu
54%
● volně přístupná hřiště

25%

● kroužky pro děti

17%

Náměty, jenž se objevily pouze jednou: koupaliště, nákupní
možnosti, lavičky
Nespokojenost s rudolfovskou mateřskou školou projevilo
60% dotázaných rodičů.
Co nejvíce v mateřské škole dle ankety chybí: organizované
kroužky, lepší venkovní aktivity, hodné a pracovité učitelky,
besídky pro rodiče, lepší přístup k výchově.
.

Spokojených rodičů se základní školou bylo 80% .
Co nejvíce dle ankety v základní škole chybí: lepší přístup
učitele k dítěti, více kroužků.

Na otázku, co nejvíce v obci postrádáte, spontánně dotázaní
senioři odpověděli:
● dobře dostupný a zásobovaný obchod
55%
● společenský dům nebo místnost
55%
● chodník v Adamovské ulici
5%
● slušnou restauraci
5%
Náměty, které se objevily jen jednou: více laviček, rozhlas
v Olšové a Na Třešňovce, nové WC na hřbitově, odpadkové
koše na hrázi rybníka.
Informace a pomoc v sociální oblasti by uvítalo 52% lidí,
z toho 75% osobně v poradně, která by byla jednou měsíčně.

S výsledky anket samozřejmě budeme pracovat. Na příštím
zasedání zastupitelstva zveřejníme investiční priority pro letošní rok. Některé věci, bohužel, nemůžeme ovlivnit. Například vybudování prodejny. Město nemá vhodný objekt ani
pozemek, který by mohlo nabídnout jako pobídku některému
obchodnímu řetězci. Na druhou stranu mnohé věci, jenž lidem
scházejí, nevyžadují finanční investice žádné. Chtějí jen
dobrou vůli, zájem a osobní nasazení. Kulturní komise začala
pravidelně pořádat nejrůznější akce. Až se oteplí, přesunou se
aktivity ven a mohou se zapojit další lidé. Budeme se přetahovat o jaro, soutěžit o nejkrásnějšího místního pejska… Sociální komise připravuje další akce pro seniory…
(Eliška Štěpánová)

Vyhodnocení rodičovské ankety
● nespokojených s možnostmi pro neorganizované trávení
volného času dětí 92% dotázaných
● právě tolik lidí si přeje nová dětská hřiště
s dostupností 10 minut od domu
62%
s dostupností do 15 minut
30%
● ochotu pomoci vzniku hřiště dobrovolnou prací projevilo
45% a finančně 7% dotázaných.

Snímky na této stránce byly pořízeny na Předvánočním posezení pro seniory, které proběhlo ve školní jídelně za velkého
zájmu starších obyvatel Rudolfova. (foto František Nárovec)
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Internet pro občany Rudolfova:

Jako
garant vize Internet pro občany Rudolfova zdarma chci poděkovat všem, kteří včas vyplnili anketní dotazník. Vaše odpovědi slouží jako podklad pro projekt rudolfovské metropolitní
sítě napojené do internetu. Zájem včas projevilo 161 účastníků,
další odpovědi stále přicházejí po termínu. Na internetové
adrese www.rudolfov.cz/internet/dotaznik ponechávám pro
opozdilce možnost vyplnit dotazník elektronicky. Pokud někdo
nemá přístup k webu, může tak učinit za asistence knihovnice
v knihovně města. Výsledky ankety mi dovolují předpokládat,
že zájem bude mít nejméně 200 rudolfovských domácností,
představující zhruba třetinu občanů města. Na základě takového zájmu se stává vize internetu bezesporu jednou z priorit
města!
Zahájil jsem jednání a obhlídky ohledně možností umístění
komunikačních antén, zbývá vytipovat objekty, na které by
bylo možné umístit retranslační antény, abychom se dostali se
signálem i tam, odkud není vidět na budovy v majetku města
(Jivenská, Hlinsko,..). Taktéž jsem předběžně oslovil firmy,
které jsou lídrem v určité kvalitní technologii (5GHz, WiMAX) a mohly by též spolupracovat na získání financí z grantových programů.

Město Rudolfov bude v prvním čtvrtletí roku 2007 pracovat
v režimu rozpočtového provizoria. To zatím nedává prostor
pro investici do infrastruktury internetové sítě. Věřím, že do
regulérního rozpočtu na rok 2007 se již položky umožňující
start vize Internet pro občany Rudolfova podaří prosadit!
Zatím však hledám zdroje pro financování i uvnitř úřadu. Navrhl jsem nakupovat přes elektronické tržiště veřejné správy,
protože zde se pohybují marže v řádu jednotek procent, oproti
nákupům současným, kde jsem namátkou zjistil marži obchodníka kolem 25%. Šetříme také na službách – správce sítě
úřadu města snížil po intervenci hodinovou cenu o 22% a
navíc mnohé úkony dokážeme zajišťovat vlastními silami
zdarma.
Že internet bude, je jisté. Mé úsilí směřuje k tomu, aby byl
brzy a zároveň co nejkvalitnější. Každému, kdo vyjádřil podporu nebo dokonce nabídl pomocnou ruku, velice děkuji. Nabídek na spolupráci určitě využijeme.
Na adrese www.rudolfov.cz/internet/ jsem vytvořil stránky,
které informují o postupu ke kýženému cíli a souvisejících
událostech. Najdete zde také kontakty, přes které s vámi rád
budu komunikovat. Brzy se těším na shledanou ve virtuálním
světě internetu.
(Pavel Česal)

Nové ulice:

Ohlédnutí se za adventním časem:

V lokalitě „Šibeník“ mezi domovem mládeže na Adamovské ulici a Veskou dojde v brzké době ke
kolaudaci prvních rodinných domů.
Vznikly zde dvě nové ulice. Zastupitelstvo v prosinci schválilo
jejich pojmenování. A kdože byli ti, jejichž jména budou nové
ulice nosit? Někteří je znali osobně, mnohým jsou jména známá nebo povědomá. Ale jsou mezi námi i ti, jimž se při jejich
vyslovení nevybaví téměř nic.
Zde je tedy na místě malé připomenutí si těchto spoluobčanů,
kteří dosáhli věhlasu nejen na regionální úrovni, ale i celorepublikové a světové.
Martin Stáhalík (1962-2001)
Rudolfovský rodák, v 90.letech 20.století dosáhl mezinárodních úspěchů v akrobatickém létání, čtyřnásobný mistr republiky, držitel medailí z mistrovství světa a Evropy. Při exhibičním vystoupení létal řadu prvků jako jediný v České republice
a některé prvky jako jediný na světě. Tragicky zahynul při
výcviku v Holandsku.
K jeho nedožitým 45. narozeninám je naplánována na červen
tohoto roku výstava v městské knihovně.
Jan Bartuška (1898-1963)
Malíř, básník, učitel, člen českobudějovické výtvarné skupiny
Linie. Působil ve škole v Úsilném, v Libniči a ve Vrátě.
Od roku 1942 byl řídícím učitelem na škole v Rudolfově, kde
vedl výtvarný kroužek dětí, jehož práce byly oceněny na několika světových výstavách. Bydlel v Rudolfově na Vesce.
(Hana Hajná)

Připomeňte si alespoň ve fotografiích některé akce, jenž se
v našem městě ve vánočním čase konaly. První fotografie nás
zavede k hrázi Královského rybníka, kde svíčky plující po jeho
hladině zapalovala sv.Barborka, patronka horníků a havířů při
průvodu světel, lamp a kahánků Barbořino světlo.
Druhý snímek je z modlitebny Církve československé husitské, kde se 26. prosince hrála vánoční komedie z renesančního
Rudolfova Betlémský příběh.

Stíny:
● 25.prosince 2006 v 5.30 ráno vjel osobní vůz do autobusové
zastávky ČSAD Jihotrans na Třeboňské ulici u školy. Tuto
zastávku zčásti zdemoloval. Zhruba za 10 minut poté narazil
do stejného místa další vůz. Nehoda se obešla bez úrazu. Autobusová zastávka je v majetku společnosti ČSAD Jihotrans,
která byla o nehodě informována.
● V prosinci neznámý vandal „ozdobil“ nově opravený sokl
sochy Svatého Jana Nepomuckého na hrázi Královského rybníka grafity.
● Stejným způsobem byly v závěru roku poničeny malbami
neznámého „umělce“ i zastávky MHD u kostela a na rozcestí.
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(foto František Nárovec a Jan Pexa)

Fotovýstava:

Město Rudolfov si vás dovoluje pozvat

Společnost přátel Rudolfova uspořádala
v českobudějovickém Mléčném baru v České ulici

ve středu 17.ledna 2007

Výstavu rudolfovského fotografa
Jiřího Hoschny

do obřadní místnosti Městského úřadu Rudolfov
od 17.00 hodin na

Od 8.ledna do 10.února 2007 si můžete v příjemném
nekuřáckém prostředí nového "mlíčňáku" posedět nad
kávou, kakaem, moučníkem či zmrzlinou a prohlédnout si
barevné i černobílé snímky z Jižních Čech.

AUTORSKÝ VEČER
JIHOČESKÝCH SPISOVATELŮ

Tato výstava je sestřičkou podzimní výstavy, která proběhla
v Městské knihovně Rudolfov.
(Antonín Vítovec)

FRANTIŠKA NIEDLA A VLADIMÍRA ŠINDELÁŘE

Sněhulákování:

Město Rudolfov by rádo připravilo pro děti a nejen pro ně, na letošní zimu soutěž o nejkrásnější sněhovou stavbu. Bohužel zimním radovánkám
počasí letos nepřeje, a tak přesný termín neznáme. O soutěV.Šindelář (ředitel muzea v Milevsku) je autorem
ži, která by se konala na Farské louce, bychom Vás informnoha prací o hrdelním právu.
movali prostřednictvím plakátů. Jestliže napadne dostatečná
Je držitelem literární ceny Egona Erwína Kische.
sněhová pokrývka, budeme bílými staviteli, pokud si sníh
počká až na zimu příští, máme dost času promyslet si a naPřijďte příjemně strávit zimní podvečer, vstup je zdarma. plánovat stavbu co nejkrásnější a nejzajímavější.

F.Niedl uvedl na trh novou historickou knihu
z doby Václava IV. „Čtvrtý králův pes“

8

Přednáška:

Výročí našich spoluobčanů:

V průběhu
měsíce ledna a února navštívili či navštíví členky Sociálně
zdravotní komise spoluobčany našeho města s gratulací při
příležitosti jejich osmdesátého a vyššího výročí narození.
Mezi tyto občany patří:
Věra Vavrušková

V rámci programu „Přednášky o zdraví“
si Vás dovolujeme pozvat
dne 22. února 2007 v 17.30 hodin
do společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou
na veřejnosti přístupnou přednášku

Josef Fara

Očkování pro dospělé

Blažena Potůčková

Přednášet bude MUDr.Iva Šípová
Očkovací středisko při Nemocnici Č.Budějovice, a.s.

Anastázie Zemanová
Františka Čajková

Očkovat, či neočkovat? Potřeba očkování.
Očkování lidí ve vyšším věku.
Očkování ohrožených skupin obyvatel.
Očkování před cestou do zahraničí.
Podání informací kdy a kam se mohou
zájemci o očkování hlásit.

Rudolf Zabranský
Marie Volfová
S přání zdraví a pohody se připojují i Rudolfovské listy.
(M.Klabouchová)

Děkujeme za krásné přijetí ve Vašem městě Rudolfov K+M+B 2007
Kašpar, Melichar i Baltazar byli doslova nadšeni z návštěvy
Rudolfova. ,,Těšili jsme se k vám, protože rádi vzpomínáme
na loňské koledování a zdejší vstřícné lidičky. Ale tento rok,
musíme přiznat, bylo vaše přijetí opravdu úžasné!,“ svěřil se
nejstarší z mudrců Kašpar. ,,Nemůžeme nyní ale ještě říci jak
vysokou peněžní částkou jste společně přispěli na projekty
Charity. Kasičky jsou v této chvíli (7.1. 2007) stále ještě
zapečetěné. Zajisté však, jakmile nám bude tato cifra známa,
vyšleme posla s depeší a vy se vše dozvíte,“ řekl vážně
Baltazar. Melichar spokojeně dodává:,,To nejcennější vyčíslit
stejně nelze. Mám plné srdce radosti, protože jsem
v královském městě Rudolfov našel tolik dobrých lidí.“ Letos
se Tříkrálové sbírky zúčastnily čtyři skupinky, z toho jedna
koledovala v Adamově, opět jsme nestihli navštívit všechny
domácnosti, za což se omlouváme.
(M. Prokešová , foto F.Nárovec)

Výstava:

Poděkování:

Městská knihovna Rudolfov připravuje na
Na výzvu týkající se dobrovolné rozměsíc únor ve spolupráci s Ústavem sociální péče v Libniči nášky Rudolfovských listů se přihlásilo pět občanů. Zvlášť
výstavu obrazů a keramiky obyvatel tohoto zařízení. Podrob- mile jsme byli překvapeni reakcí 12tiletého školáka, který se
sám telefonicky přihlásil. Všem Vám moc děkujeme. Zatím si
nosti o výstavě budou zveřejněny na plakátech.
tito občané rozdělí katastr Rudolfova na části, kde jedenkrát
za dva měsíce během procházky roznesou tyto noviny. Pokud
Usměvavé žluté slunce, se mezi čtenáři přihlásí ještě nejméně dva (jeden z Hlinska)
malý červený domek s kouřícím komínem a pětice tančících budou obvody pro roznášku optimální a vyrovnané.
děvčat. Zdánlivě obyčejný dětský obrázek. Přesto obletěl celý
svět. Obrázek tehdy sedmileté Jitky Samkové – žákyně
rudolfovské školy stál v roce 1949 na počátku tradice
pohlednic UNICEF. Pohlednic, které se prodávají po celém
světě již přes 50 let a jsou velice oblíbené nejen pro svoji
vysokou estetickou hodnotu, ale také proto, že zisk z jejich
prodeje je určen na pomoc dětem.
Reprodukce historicky první a bezesporu nejznámější
pohlednice zdobí kanceláře UNICEF po celém světě. Je jen
škoda, že v Rudolfově o tomto obrázku, který vznikl jako
poděkování za pomoc organizace UNICEF dětem po
skončení 2.světové války, dnes ví jen málokdo.
Jitka Samková – Vejdová dnes žije v Č.Budějovicích a vždy
skromně uvádí, že hlavní zásluhu na uveřejnění její kresby
měl rudolfovský učitel pan Jan Bartuška. Samotný život Jana
Bartušky, tvorba a práce s dětmi by popsal mnoho stránek.
Nově vzniklá Komise muzejní a propagační proto uvažuje o Organizace UNICEF byla založena 11.12.1946, tedy před
setkání bývalých žáků a žákyň výtvarného kroužku Jana 60ti lety a naše město má v její historii své místo díky tomuto
dětskému obrázku.
(Hana Hajná)
Bartušky a o náležitý holt, který si svou tvorbou zaslouží.

UNICEF a Rudolfov:
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Pozvánky na plesy:

Zimní dlouhé měsíce jsou
jako stvořené ke společenské zábavě. Sice zde nemáme vhodný prostor, ale kdo si bude chtít zatancovat, poklábosit se
sousedy a prožít pěkný večer má možnost navštívit některý
sál v okolních obcích a pobavit se. Předkládáme pozvání na
plesy, jejichž pořadateli jsou rudolfovské spolky a společnosti. Hasiči, sportovci i členové Společnosti přátel Rudolfova
mají s jejich organizováním nemalé starosti a proto jim přejme, aby plesy dopadly nad jejich očekávání, přišlo mnoho
tanečníků a ti se skvěle bavili. Možná mezi nimi budete i Vy.
Fotografie s loňského 1.hornického plesu v maskách, který se

konal stejně jako letos v Dubičném.
(foto Společnost přátel Rudolfova)

SPORTOVNÍ KLUB RUDOLFOV
si vás dovoluje pozvat do Kulturního domu v Hůrách

10. února 2007 od 19.00 hodin na

SPORTOVNÍ PLES
Hraje „ G CLUB“
Vstupné 50,- Kč Bohatá tombola
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V RUDOLFOVĚ
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

SPORTOVNÍ KLUB
RUDOLFOV

HASIČSKÝ PLES

si vás dovoluje pozvat
do Kulturního domu v Hůrách na

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 27.LEDNA 2007
OD 20 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V HŮRÁCH
HRAJE „G CLUB“, ŘÍDÍ B.HRUŠKA

DĚTSKÝ KARNEVAL

BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ: 50Kč V PŘEDPRODEJI, 70 Kč NA MÍSTĚ

Uvádí „ Pavla a Monika “
Vstupné děti 5,- Kč, dospělí 20,- Kč.

11.února 2007 od 14.00 hodin
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Přání do nového roku od malých volejbalistek:

Prosba:

Vážení spoluobčané, zájem o výstavu „Rudolfov ve 20.století“ konanou v loňském roce, na které se sešly
významné dokumenty z městského muzea, radnice i soukromých sbírek mne utvrdil v tom, že schraňovat a nedopustit
zničení těchto dokumentů má smysl. Možná i Vy máte takové
dokumenty, mapující historii firem, spolků, staveb či občanů
našeho města. Pokud nejsou uloženy v rodinném trezoru a
nepředávají se z generace na generaci coby rodinné stříbro,
často se stává, že co jedna generace schraňuje celý život a
považuje za poklad, vymete následující do popelnice jako
nepotřebné harampádí. Mnohdy s tím zmizí i unikátní předměty zachycující GENIUS LOCI doby a místa. Nedopusťte
takové nevratné zničení předmětů a věnujte je nebo zapůjčete
k ofocení pro generace příští na adresu Městské knihovny v
Rudolfově (tel.387 22 057) nebo na mou adresu Hlincohorská
387, Rudolfov, (tel.723 220 810). Děkuji
(Jan Řehovský, autor výstavy)

Soutěž:

Při pořádání Vánočního posezení pro seniory
jsme byli mile překvapeni chutí, radostí i nefalšovaným hráčským duchem s jakým se naši starší spoluobčané zapojili do
připravené vědomostní soutěže o našem městě.
To nás vedlo k myšlence připravit i pro ostatní obyvatele
možnost zasoutěžit si. Soutěž bude trvat celý rok, to znamená,
že bude otištěno celkem šest otázek týkajících se našeho města. Soutěže se může účastnit každý, kdo má své bydliště
v Rudolfově nebo Hlinsku. Soutěžící vyplní předtištěný ústřižek a zanese ho do městské knihovny (Po 13:00 -18.00, St
09:00 -15:00 a Čt 13:00 – 18:00). Správné odpovědi se budou
u jednotlivých soutěžících za celý rok sčítat a po uvedení
listopadovo-prosincové otázky se vyhodnotí. Ti jenž budou
mít nejvíce správných odpovědí se vylosují na některé
z prosincových akci pro veřejnost. Tři vylosovaní obdrží
dárkovou poukázku na dobrou večeři do vrátecké restaurace.
K dnešní první otázce nás inspiroval vlastenecký text na uveřejněné nejstarší pohlednici. Nebyl sice pro rudolfovské Čechy moc lichotivý, ale jak to s poměrem Čechů a Němců na
počátku dvacátého století skutečně bylo?
(H.Hajná)
_______________________________





___________________

____________________



_________________________________

Otázka lednovo-únorová:
Roku 1910 bylo provedeno sčítání lidu, podle kterého bylo
ve 197 domech v Rudolfově úředně napočteno:
● a) 900 Čechů a 741 Němců
● b) 528 Čechů a 1142 Němců
● c) 813 Čechů a 867 Němců
Jméno a příjmení:
Adresa:
Na snímku je zatím nejstarší zachovaná pohlednice Rudol- Telefon (pokud ho vlastníte):
fova zaslaná 2.8.1899 s textem : „Ve vzpomínkách na předešlý den, dále k Budějovicům šlapaje z německého Rudolfova
v naší milé české vlasti pozdrav zasílá Tvůj Karel.“
Správnou odpověď zakroužkujte a ústřižek odevzdejte do konce
února 2007.

11

Zprávy ze sportu:

Konec roku není jen silvest- Rudolfov nejtypičtější – fotbal a volejbal, který za sportovní
rovská zábava, ale i polovina sportovní sezóny. V tabulkách klub SK HLINCOVKA Hlincová Hora hrají mnohá rudolvám přinášíme výsledky, kterých dosáhly dva sporty pro fovská děvčata.
Tabulka 1.ligy Českého volejbalového svazu kategorie
Mladší dorostenky-kadetky v polovině soutěže sezóny
2006/ 07:
pořadí
družstvo
počet výhry poměr body
setů
zápasů
SK Hlincovka,
18
18
54:14
36
1
Hlincová Hora
VK Benešovská
18
12
42:24
30
2
1.volejbalová
VSK Slávia
3
18
12
47:29
30
PF Č.Budějovice
4

VK Hronov

18

11

39:27

29

5

TJ Kaučuk
Kralupy nad Vlt.

18

10

37:34

28

6

TJ Zruč nad S.

18

10

38:37

28

Kluci, kteří se účastnili vánočního turnaje v Haidu.
(foto SK Rudolfov)

7

VK Rokycany

18

8

31:38

26

8

SK Kometa Praha

18

5

28:44

23

Mladí fotbalisté reprezentovali
v zahraničí: Mladí fotbalisté SK RUDOLFOV kate-

gorie starší žáci se v rámci zimní přípravy 10. prosince 2006
zúčastnili vánočního turnaje v sálové kopané v rakouském
městě HAID. Reprezentace se zhostili zodpovědně a skončili
10
VK Ervěnice
18
0
18:53
17
na krásném 3. místě. Všech šest účastníků podávalo vyrovnané výsledky, takže zápasy byly napínavé a do posledního
Přijďte nám fandit!
utkání nebylo rozhodnuto o vítězi.
„Budeme se rvát o každý míč!“
Rudolfovští fotbalisté vstoupili do prvních soubojů
Při utkáních 1.ligy Českého volejbalového svazu, s respektem, který postupně překonávali a do závěrečných
utkání nastupovali v roli favoritů. Turnaj se hrál jednokolově
kategorie Mladší dorostenky- kadetky.
systémem „každý s každým“. V pěti zápasech mladí fotbalisté utrpěli jednu porážku, jednou remizovali a ve třech
20.leden SK Hlincovka – VSK Slávia PF ČB utkáních zvítězili.
10.únor SK Hlincovka- VK Hronov
Celkem nastříleli jedenáct branek a pouze dvě inkasovali.
24.únor SK Hlincovka – SK Kometa Praha
Mezi nejlepší hráče patřil Antonín Baloun s osmi nastřílenými brankami a Marek Hanus, který v brance svými výkoZápasy začínají ve Sportovní hale Rudolfov v 10:00 a
ny
nejednou svůj tým podržel. Velmi dobře si vedli i ostatní
ve 14:00 hodin, trumpety a bubny s sebou !
hráči, kteří svým přístupem a zodpovědnou hrou dobře reTabulka umístění týmů SK Rudolfov ve fotbale
prezentovali sportovní klub a město Rudolfov.
v polovině sezóny 2006/ 07:
Poděkování patří též trenérům a vedení sportovního oddílu,
Družstvo
Druh soutěže
Umístění
kteří podpořili účast na zahraničním turnaji a v neposlední
řadě rodičům, kteří pomohli s přepravou týmu do místa
Muži A
Kraj – I.-A třída mužů
9.místo
konání.
Příjemným překvapením byla velice kvalitní organizace
Muži B
Okres – III.třída
4.místo
rakouských pořadatelů, kteří mají k dispozici moderní víceSt.dorost
Krajský přebor st.dorost
2.místo
účelovou halu a kromě podpory vedení města též podporu
zhruba třiceti sponzorů podílejících se na konání turnaje.
Ml.dorost
Krajský přebor ml.dorost
5.místo
V následujícím období čeká mladé fotbalisty závěrečné kolo
zimního turnaje v sálové kopané v Týně nad Vltavou, kde si
Starší žáci
Kraj – I.A třída st.žáků
4.místo
zatím vedou dobře. Ze šesti sehraných utkání utrpěli jednu
Mladší žáci
Kraj – I.A třída ml.žáků
7.místo
porážku a pětkrát zvítězili, čímž si prozatím zajistili umístění
na předních místech tabulky. Přejeme mladým fotbalistům
St.přípravka
Okresní soutěž st.přípravka
2.místo
spoustu dalších podobných zážitků a sportovních úspěchů
Ml.přípravka
v sezóně 2006/07 nehraje soutěž
nejen v hale, ale i na zelené trávě.
(Roman Hajný)
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