BŘEZEN – DUBEN 2007

NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA

Zprávy z rady města:V měsících leden a únor

● Schválila uzavření smlouvy s Ministerstvem Obrany ČR
na pronájem pozemků města pod objekty armády za cenu 57
tisíc ročně se zpětnou platností dva roky. Za město vyjednala
tuto smlouvu členka městské rady paní Eliška Štěpánová,
která navrhla použít částku 115 tisíc proplacenou za roky
2005 a 2006 na dovybavení dětského hřiště.

se rada města sešla celkem čtyřikrát, mimo jiné projednala:
● Možnosti financování podílu města na investiční akci
rekonstrukce Hlincohorské ulice, tedy kanálových vpustí,
opravy zhroucené kanalizace, obrubníky, opravy na vodovodním řadu a zřízení „horských“ vpustí na komunikacích
města napojených na Hlincohorskou ulici. Akce navržená
k rekonstrukci správcem komunikace, tedy Správou a údržbou Jihočeského kraje, zahrnuje broušení a nové vyspádování vozovky v délce zhruba 0.5 km od prodejny Flop po truhlářství Hais.
● Reorganizaci pracovní čety. Od 1. ledna 2007 nastoupili
dva noví zaměstnanci. Do stálého pracovního poměru Pavel
Jabůrek a na pozici četaře – vedoucího František Srbený.
Naopak pracovní poměr ukončili pan Kándl a pan Voráček,
oba starobní důchodci. Patronací nad hřbitovem bude pověřen pan Žákovský, veřejné osvětlení bude mít na starosti i
nadále pan Doležal. Městská rada chce více zabezpečovat
drobné stavební, údržbářské a úklidové práce vlastními silami města.
● Schválila projekt Elišky Štěpánové s žádostí o grant Jihočeského kraje na vybudování hřiště s pevnou plochou na
pozemku Farské louky u školní jídelny Základní školy.
● Schválila záměr umístit dopravní značku snižující povolenou tonáž na komunikaci města za zámečkem, jejíž vozovku
narušují kamiony fy Autodoprava Hanzalík. Podáním žádosti
na příslušný odbor Magistrátu města České Budějovice pověřila starostu města.
● Na návrh Komise životního prostředí schválila nákup
odhlučněného kontejneru na separovaný odpad z ušetřených
prostředků na zimní údržbu. Maloobjemový kontejner bude
umístěn v ulici Na Srbsku.
● Jmenovala novou členku Přestupkové komise města paní
Zdenu Švejdovou z Rudolfova.
● Schválila návrh Komise muzejní a propagační na uskutečnění vzpomínkové akce k poctě Martina Stáhalíka 2. června
2007 s programem: Přijetí zahraničních hostů mistrů světa
v letecké akrobacii starostou města na radnici, ukázky mistrovství leteckých akrobatů nad Rudolfovem a slavnostní
otevření výstavy o Martinu Stáhalíkovi v Hornickém muzeu.
● Vzala na vědomí zrušení smlouvy na dva paušály Města
Rudolfov s mobilním operátorem O2 s tarifem 15 Kč za
provolanou minutu do všech sítí. Novým mobilním operátorem bude Vodafon.
● Schválila projekt Elišky Štěpánové se žádostí o grant Jihočeského kraje na multikulturní festival Setkání Rudolfov
22. – 30. června 2006.

● Pověřila vyjednávací tým ve složení Vratislav Klabouch,
Milan Třebín, Pavel Česal k jednáním se starosty okolních
obcí spadajících pod Odbor výstavby MěÚ Rudolfov o podílu na spolufinancování.

Zprávy z radnice:

Dne 15. února se sešlo na
svém mimořádném zasedání Zastupitelstvo města Rudolfov
k projednání bodů:
● Slib nové zastupitelky Ing. Jany Pinlové. Dne 5.ledna 2007
rezignovala na svou funkci z důvodů pracovní vytíženosti
paní Mgr. Irena Kovářová za stranu S Vámi - Rudolfovská
Vize. V zastupitelstvu ji nahradí Ing. Jana Pinlová, která byla
již v prosinci jmenována Radou města předsedkyní Kulturně
školské komise.
● Revokaci usnesení č. 30/2006 týkající se finančního vypořádání domu č.p. 42. Tím si město otevřelo cestu k dojednání
spravedlivějšího vypořádání zhodnocení vysouzeného domu,
za který mělo zaplatit 3,8 milionu Kč.

Hovory s občany Hlinska V úterý 13. února
2007 se uskutečnilo v Hlinsku setkání s místními občany,
kterého se za Město Rudolfov zúčastnil starosta Vratislav
Klabouch. Diskuse se vedla především o problematice trasování dálnice D3 v okolí obce, o možnostech protipovodňových opatření na Vráteckém a Hlinském potoce, úpravě
návesního chodníku a problematické místní komunikaci do
Suchého Vrbného, která se v posledních letech stala rušnou
dopravní spojnicí. Starosta informoval občany o probíhajících jednáních s Městem České Budějovice, možnostech
rozpočtu města a možnostech finančního řešení z grantových
zdrojů. Přislíbil doplnění jednoho sběrového kontejneru,
ošetření návesní lípy u kapličky a opravu hřebene střechy
kapličky rudolfovskou pracovní četou.

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města Rudolfova
proběhne dne 29.března 2007
v prostorách obřadní síně
Městského úřadu
od 18.00 hodin.
Všichni občané Rudolfova a Hlinska jsou srdečně zváni.

Obnovitelné zdroje energie a rozvoj města
Do konce roku 2008 je uzákoněno, že armáda definitivně
opustí své objekty, které jsou na katastrálním území města
Rudolfova. Město obecně má vždy předkupní právo na
opouštěný majetek – bohužel doposud se většinou jednalo o
prodej a nikoli o bezúplatný převod. Díky omezeným finančním možnostem města dochází k tomu, že území za zámečkem se dostává do sféry vlivu podnikatelských aktivit, které
rozhodně nepatří mezi bezproblémové.
Jedna z možností jak neztratit vliv na toto území je realizace
komerčně zajímavého obecního projektu.
Takovýmto projektem by mohla být i stavba na využití bioplynu z biomasy. Biomasou se zde rozumí hlavně produkce
energetických rostlin, ale i bioodpad z domácností, či posekaná tráva z obecních pozemků.

Vzhledem k energetické strategii státu, kdy se Česká republika zavázala ke zvýšení produkce energií z obnovitelných
zdrojů, jsou v současné době připravovány projekty na využití
této energie a jsou zajištěny i výkupní ceny elektrické energie
s 15ti letou garancí. Obecní projekty navíc dokáží využít i
tepelnou energii, ať už v obecních objektech – např. v tělovýchovné hale či MŠ, ale je možno najít i další využití v oblasti
likvidace biodpadů.
Tento typ projektů, pokud je dobře připraven, je dotován ze
státních či evropských fondů až do výše 80% investičních
nákladů. Na přípravu studie proveditelnosti a energetický
audit je v návrhu letošního rozpočtu města pamatováno s
částkou 150 tis. Kč.
(Milan Třebín)

Chceme hřiště pro mládež, a tak musíme lépe hospodařit
Jedna z věcí, které na Rudolfově opravdu citelně chybí jsou
hřiště a plácky na neorganizované trávení času dětí a mládeže.
Míst pro ně mnoho není, peníze skoro žádné. Takže před
námi je velký úkol – jak na to. Je to tak trochu mé téma, cítím
za něj odpovědnost. Chci informovat, jak jsem daleko.
Nejdříve místo. V kulturní a školské komisi jsme hledali
nejvhodnější místo. Návrh padl na Farskou louku, v samém
cípu na rohu ulic Svážné a Školní, v bezprostřední blízkosti
školní jídelny. Místo má mnoho výhod. Je blízko u školy,
dopoledne ho může využívat škola při vyučování, po obědě
družina a odpoledne děti a mládež. V přímém okolí nejsou
domy a hluk na hřišti nebude tedy nikoho rušit. Pravděpodobně odstraní posedávání mládeže u kostela, protože budou mít
lepší místo. Navíc děti budou pod relativní kontrolou veřejnosti, takže je občas může někdo odradit od nějaké vylomeniny. Ovšem má i nevýhodu. Farská louka je potenciálně velkou dominantou Rudolfova a určitě se jednou zastaví, i když
dnes nevíme jak. Nakonec jsme při návrhu uvažovali tak, že
pravděpodobně se výstavba v následujících pěti letech nezahájí. Držet místo nejméně pět let prázdné jen kvůli tomu není
moudré. Hřiště nebude bombastické a i kdyby se za pět let
zrušilo, a vybavení přeneslo jinam, vyroste na něm mnoho
dětí a nepochybuji, že si tu zahraje i hodně dospělých.
Rada města návrh schválila. Má ovšem jedno riziko.V současném územním plánu není tato plocha určena ke sportu a

my musíme žádat o změnu užívání. Snad uspějeme. Jedná se
o necelých 400 m2 z celkových cca 24.500 m2.
A finance? Protože jsem byla radou pověřena jednáním
s vojskem o vojenských objektech na území města, začala
jsem se zajímat o osud některých pozemků, které jsou pod
vojenskými kolnami, ale v majetku města. Nakonec došlo
k uzavření nájemní smlouvy mezi Rudolfovem a ministerstvem obrany o pronájmu pozemků. Takže aktuálně pro tento
rok město dostane od ministerstva 57.771 Kč jako nájemné.
Je to malá částka, ale hospodařit se musí. Podařilo se dojednat
i zpětné vyplacení nájemného. Bohužel, ze zákona lze nárokovat nájemné pouze 2 roky zpět. Takže částka navíc je
115.542,-Kč. Je mi jen moc líto, že město nepožadovalo nájemné už mnohem dříve. Jen za posledních 8 let by to byla
slušná částka. Využitelná třeba právě pro děti. Jako další
zdroj financování jsou samozřejmě příspěvky a granty. Na
vybavení hřiště byla podána k 31.1.2007 žádost o příspěvek
na krajský úřad, který vypsal v rámci svého grantového plánu
téma „vybavení sportovních hřišť“. S dalším členem rady
města Vítem Kavalírem jsme si rozdělili práci. Já zpracovala
žádost a on z pozice krajského zastupitele bude sledovat jeho
cestu.
Když budeme úspěšní se všemi žádostmi, hřiště
s basketbalovými koši, kůly na volejbal a ping-pongovým
stolem bude do prázdnin.
(Eliška Štěpánová)

Internet pro občany Rudolfova
Milí občané,
přestože záležitosti kolem vize Internet pro občany Rudolfova
zdarma zatím nejdou urychlit z důvodu rozpočtového provizoria v prvním čtvrtletí, mám pro vás pár dobrých zpráv.
První je vznik lokálního elektronického tržiště. Na adrese
bazar.rudolfov.cz naleznete úvodní verzi, která má ještě „své
mouchy“, ale obchodování „na ostro“ je již plně funkční.
Neváhejte nabídnout své nepotřebné věci druhým, jimž by
mohly být užitečné. Tržiště je pro rudolfovské občany i podnikatele bez jakýchkoli poplatků. V budoucnu byste zde měli
nalézat i veškeré poptávky a nabídky úřadu města, čímž chci
přispět k zvyšování transparentnosti vynakládaných obecních
financí. Dobrou zprávou je i to, že nebylo a nebude potřeba
na existenci virtuálního obchodu vydat ani korunu
z městského rozpočtu – tržiště je příspěvkem mého syna
k rozvoji internetu v Rudolfově.
Rudolfovské internetové tržiště nechce konkurovat Annonci a
dalším superbazarům, ale jeho cílem je zpříjemnit a zpří-
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stupnit vám lokální nákupy. Výhodou je bezesporu to, že se
bude jednat o místní nabídku a poptávku. Je tedy možné
velmi snadno se dojít podívat na nabízenou věc třeba
k sousedovi do blízké ulice a rozhodnout se o nákupu až po
důkladné prohlídce.
Další příznivou informací je skutečnost, že Rada města ve
svém návrhu rozpočtu, který bude schvalovat březnové zastupitelstvo, navrhuje investici 240 tisíc na realizaci prvních
přístupových bodů. Není to sice tolik, kolik by bylo potřeba
na celý projekt, ale jsem rád, že to umožní alespoň začátek
naplnění mé vize!
Uvítám, pokud přijdete podpořit investice do internetové
infrastruktury na zasedání zastupitelstva. Jakmile budou prostředky k dispozici, začnu zprovozňovat internetové připojení
pro ty z vás, kteří si budou chtít zakoupit (nebo již mají) své
přístupové zařízení. Podrobnosti o vývoji i odpovědi na vaše
dotazy budu opět publikovat na webu na adrese
www.rudolfov.cz/internet.
(Pavel Česal)

Bioplyn - energetický zdroj budoucnosti? K dostání ihned !
Získávání energie z biomasy je relativně stará záležitost. Její
atraktivita se ale významně zvyšuje, díky rychlému tempu
růstu cen za energie. Cítíme tento fakt jakou velkou příležitost, protože tato energie se může v horizontu několika let stát
motorem celkového rozvoje Rudolfova.
Samozřejmě, projekt na využití energetického potenciálu
biomasy není bez rizik, a tak je potřeba získávat zkušenosti
tam, kde bioplynové stanice běží již několik let.
Dne 6.února 2007 se uskutečnila prohlídka na bioplynové
stanici v malé rakouské vísce Warstenaus (asi 35 km od
hranic).

Zde jsem si chtěli ověřit
zejména efektivitu a provozní parametry obdobných zařízení, která uvažujeme pro vybudování
obecní bioplynové stanice
v Rudolfově.
Druhým, neméně důležitým ukazatelem bylo, jak
takováto stanice zatěžuje
okolí zápachem, či hlukem. Bioplynová stanice
v Rakousku měla nádoby
na uvolňování bioplynu
umístěné v podzemí. Na
obrázku je potom vidět,
jak tato stavba vypadá
zvenku.
Přísné hygienické normy,
které jsou již předpokladem stavebního povolení,
nedovolují překročit jak úroveň hluku, tak úroveň zápachu.
Zajímavostí bylo, že krom příjmů z prodeje elektrické energie
je nezanedbatelný příjem i z likvidace biologických odpadů,
což je samozřejmě další potenciál této technologie do budoucna. O příjemných dojmech a pocitech z prohlídky celého
provozu svědčil i spokojený úsměv Jaroslava Valevského –
duchovního otce tohoto projektu.
(text a foto Milan Třebín)

Ještě jednou k nešťastné kauze domu v Třeboňské ulici
Dne 15.2.2007 zasedalo zastupitelstvo města. Hlavním bodem
tohoto zasedání byla revokace usnesení č.30/2006 ZM ze dne
2.10.2006. Jedná se o mnohaletý, vleklý spor s Košanovými.
Krátká rekapitulace. Nešťastný spor o dům se vleče mnoho
let. Košanovi rozhodně nejsou žádnými viníky. Víceméně
jsou stejně jako město obětí velmi problematických restituentů. Ovšem město musí hájit své zájmy stejně jako Košanovi.
A právo je (podle konečného soudního verdiktu) na straně
města. Takže dům je městský. Nyní jde o finanční vyrovnání
s Košanovými za investice, které do domu vložili. Určení
jejich skutečné výše je obtížně doložitelné. Předešlé zastupitelstvo rozhodlo na úplně posledním zasedání před loňskými
volbami o tom, že město vyplatí Košanovým k 31.3.2007
částku 3,8 milionu. Částku neurčil žádný soud. Jednalo se o
návrh Košanových a jejich pravního zástupce a ten zastupitelstvo přijalo. Ovšem bez ohledu na to, že částka je diskutabilní a v pokladně města na ni nejsou vyčleněné peníze. Byl
to tak trochu danajský dar novému vedení města. Tomu, proč
navrhujeme usnesení revokovat, bylo věnováno dost místa
v minulých listech.
Takže návrh revokace byl přijat, čímž se nám z našeho pohledu otevírá cesta k dalším jednáním a rozumnému vyrovnání
obou stran. K osobní dohodě, bez právních zástupců, jejichž
palmáre konečnou cenu nemovitosti samozřejmě snižují.
Tolik fakta, nyní k samotnému návrhu:
Jediný možný způsob jak se vypořádat z touto nešťastnou a
unavující kauzou bez právníků a soudu je společný prodej
celé nemovitosti. Ze strany města bude v těchto dnech osloveno minimálně pět realitních kanceláří, které přijdou
s nabídkovou tržní cenou, tj. s odhadem reálně prodejné
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částky…. Košanovým, jejichž negativní postoj k jakémukoliv
jednání je lidsky pochopitelný, město dalo následující návrh:
prodat ve shodě dům, se všemi závazky s ním spojenými,
nejvyšší nabídce. Tj.dohodnout se na délce prodeje nemovitosti, protože nejlepší nabídka pravděpodobně nebude učiněna
v časové tísni. A provést finanční vypořádání město Rudolfov
versus Košanovi v poměru 1:3 tj. 25% pro město a 75% pro
Košanovy.
Příklad č.1
Dům se prodá za částku 4 mil. Kč – město obdrží z této částky 1mil. – Košanovi obdrží z této částky 3 mil. Kč
Příklad č.2
Právník JUDr. Vavroch, který Košanovy v této kauze zastupuje na poslední schůzi zastupitelstva tvrdil, že tento objekt
má tržní odhad cca 7 mil.Kč. Po odečtení amortizace 5 – 6
mil.Kč…
Dům se prodá za 5,6 mil. Kč – město 1,4 mil Kč – Košanovi
4,2 mil.Kč
Pokud Košanovi opravdu věří svému právnímu zástupci, tak
je jisté, že i při částce 5 mil. Kč za prodej nemovitosti, což je
dle vyjádření JUDr. Vavrocha minimální tržní hodnota objektu, společným prodejem nemohou prodělat…
Jako důkaz dobré vůle město v případě společného postupu
prodeje odpustí Košanovým navýšení nájemného, které je
určeno vždy na jeden rok.
Myslím si, že nabídka je férová. I když v kauze, která začala
pro obě strany nezaviněně, tedy neférově. Pokud se všichni
chceme vyhnout soudním průtahům a já věřím, že opravdu
všichni chceme, je předložená nabídka rozumným a jediným
opravdu spravedlivým řešením.
(Vít Kavalír)

Komunální odpady – platit nadále paušálním

Městský strážník

poplatkem či známkami za individuální naplnění popelnic?
Rozborem vývoje hmotnostních a finančních ukazatelů mezi
známkovým a paušálním poplatkem za svoz tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO), jsou tyto skutečnosti:
Od roku 2004 (tj. poslední rok známkového svozu) se navýšila hmotnost TKO více jak o 60% a průměrné náklady občanů
se zvýšily na dvojnásobek. Dotace z obecního rozpočtu se
rovněž zvýšila. Za jednu tunu uloženého TKO zaplatí Rudolfov v roce 2007 již 1200 Kč. Nejsou v tom započítány náklady na svoz TKO ani svoz velkoobjemového odpadu. V roce
2006 bylo svezeno 550t TKO.
Z uvedeného vyplývá, že známkový svoz byl podstatně levnější než současný systém – placení paušálním poplatkem.
Lidé nejsou současným systémem nijak motivováni, a proto
doplní do popelnic co se dá, včetně např. velmi těžkého stavebního odpadu.
Na
základě
tohoto
vývoje
připravujeme
návrat
k známkovému placení svozu v pozměněné podobě. Občan
bude povinen zakoupit si určité minimální množství známek
tak, aby neroztřiditelný odpad přišel do popelnice a ne do
lesa, či kontejneru určených k třídění. O povinném množství a
ceně známek nepadlo zatím definitivní rozhodnutí. Cílem
těchto připravovaných změn je roztřídění TKO tak, aby 50%
z celkové hmotnosti byl separovaný odpad. Tohoto podílu
chceme docílit do roku 2010. Neméně důležitým cílem je
snížení dotace z obecního rozpočtu.
Klíčem k úspěchu je umožnit rozšíření separace. V současné
době je zpracováno rozšíření třídění o směsné plasty, rozšíření ploch sběrných míst a posílení některých míst o více kontejnerů.
(Jaroslav Valevský)

Ambulantní svoz odpadu

Jediný příslušník Městské
policie Rudolfov pan Černý odchází rozvázáním pracovního
poměru dohodou definitivně k 1.4. 2007. Samotná městská
policie zaniká zrušením příslušné vyhlášky k 1. červenci
letošního roku. Pan Černý nastupuje od 1. dubna na Městské
policii v Českých Budějovicích.
Děje se tak podle původního záměru a předsevzetí nového
vedení města zachovat se v podobných případech citlivě a
sociálně. Jednání o přestupu městského strážníka probíhala
od konce listopadu a vyvrcholila schůzkou starosty Vratislava Klaboucha a místostarosty Víta Kavalíra s primátorem
Českých Budějovic Jurajem Thomou. Měl to být určitý pozitivní signál, dohoda však byla stvrzena až nyní. Hlavní důvody tohoto kroku nebyly v nespokojenosti s činností strážníka, ale zejména finanční. Vedení radnice počítá s úsporou
v rozpočtu města zhruba 420 tisíc Kč ročně.
Ranní bezpečnostní situaci na přechodech v centru Rudolfova chtěli radní původně řešit nasazením zaměstnanců pracovní čety, tento krok však neměl legislativní oporu a nebyl
doporučen vedením Policie ČR. Zvýšenou bezpečnost chce
tedy radnice zajišťovat měřením rychlosti projíždějících
automobilů. O možnostech tohoto řešení byly navázány
rozhovory jak se státní Policií tak s Městskou policií České
Budějovice.
(Vratislav Klabouch)

Město oznamuje záměr prodat
● osobní automobil Škoda Favorit fialové barvy, rok výroby
1992, najeto 140 000 km, s platnou technickou kontrolou do
dubna 2007, palivo benzin Special + LPG, v celkově nevyhovujícím technickém stavu, za příznivou cenu.
Prodej vozidla je podmíněn schválením tohoto záměru Zastupitelstvem města v druhé polovině března.
● starší kvalitní koks z prostoru sklepení budovy Městského
úřadu a staré Mateřské školy v Hornické ulici.

Dne 14. dubna proběhne tradiční jarní ambulantní svoz
domovního velkoobjemového odpadu svozovou firmou
Marius Pedersen na těchto zastávkách a časových intervalech:

Zájemci se mohou přihlásit na podatelně MěÚ tel. číslo
387 228 050, nebo e-mail sekretariat@rudolfov.cz .

Otevírací doba sběrného dvora

8.00 – 8.30 hod parkoviště proti zámečku
8.35 – 8.50 hod Dlouhá ulice u kovošrotu Koneko
8.55 – 9.10 hod Lipová ulice u hráze Král. rybníka
9.15 – 9.30 hod Na Třešňovce proti MVDr. Fialovi
9.35 – 9.50 hod Pod Lesem u Bromů
9.55 – 10.25 hod Lesní ulice pod dělnickými domky
10.30 – 11.00 hod Nová ulice před Maurenců
11.05 – 11.20 hod Na rybníčku
11.25 – 11.35 hod Luční ulice před DPS
11.40 – 11.55 hod Hlinsko křižovatka na Vráto

Počínaje sobotou 14. dubna bude každý první víkend
v měsíci znovuotevřen sběrný dvůr v Rudolfově pro uložení pouze nebezpečných odpadů takto:
14.4. 2007
od 8.00 do 12.00 hod
5.5., 2.6., 7.7., 4.8.,1.9.,6.10. 2007 od 8.00 do 11.00 hod
v areálu hospodářského dvora MěÚ Rudolfov.
Co patří mezi nebezpečný odpad?
Akubaterie a monočlánky, vyjetý automobilový olej, pneumatiky, televize, monitory PC, počítače, nádoby od barev a
olejů, léky, kyseliny a fotochemie, ledničky, mrazáky, vyřazené elektroa elektronická zařízení, eternit, azbest a jeho
součásti ad.

Pro fyzické osoby (nikoli podnikatele), občany Rudolfova a
Hlinska je svoz zdarma, proti předložení občanského průkazu zaměstnancům svozové firmy.
Jedná se o svoz těchto odpadů:
Matrace, koberce, linolea, sanitár, WC mísy, umyvadla,
kočárky, křesla gauče, starý nábytek, staré oděvy a obuv,
pneumatiky.
Mezi velkoobjemové odpady nepatří:
Odpad kategorie nebezpečný: ledničky, televize, monitory,
baterie, akumulátory, monočlánky, nádoby od barev a olejů,
oleje, zářivky ad.

Sběr železného šrotu
Ve dnech 23. a 24. března 2007 proběhne na Rudolfově
tradiční sběr železného šrotu, který organizuje místní sportovní klub.
Žádáme občany, aby železný šrot připravili k odvozu před své
domy již v pátek odpoledne, protože svozová auta či traktory
projedou ulicemi ve stanoveném pořadí jen jedenkrát.
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Využívání vody z vlastní studně

Webové stránky města- výzva webmasterům

Připomínáme, že pokud chtějí jednotliví občané či jednotlivé
domácnosti odebírat povrchové nebo podzemní vody, potřebují
k takové činnosti povolení vodoprávního úřadu, kterým je v
případě Rudolfova Magistrát města České Budějovice
(http://www.c-budejovice.cz).
Občané, kteří vlastní studně postavené před rokem 1955, nemusí žádat ani cokoli dalšího vyřizovat. Ostatní občané, kteří chtějí využívat vodu ze své studně, musí jednak dokladovat existenci studny stavebním a kolaudačním rozhodnutím a dále musí
vyplnit žádost, která je na internetu uvedena na této adrese:
http://www.zanikpovoleni.cz/UserFiles/File/dokumenty/Zadostodber.doc.
Vlastní žádost bude k dispozici také na podatelně MěÚ
v Rudolfově u pí.Sýkorové. Další informace v dané záležitosti
jsou pak již značně individuální v závislosti na konkrétním
stavu té které stavby a příslušné dokumentace.
Ucelené informace jsou pak samozřejmě k dispozici na Magistrátu města České Budějovice.
(Milan Třebín)

Součástí vize Internet pro občany Rudolfova je i budoucí
bohatý portál města www.rudolfov.cz. V současné době má
město pouze hybrid sestávající se z původních stránek na
odkazu www.mestorudolfov.cz, za jejichž pronájem město
platí pronajímateli publikačního webu- firmě Antee, a stránek, které postupně přidávám přímo pod doménu rudolfov.cz – informace o internetu, webová kamera a aktuálně i
virtuální tržiště.
Tento stav je dočasným stavem, s jehož řešením by město
uvítalo pomoc aktivních webmasterů z vašich řad. Nemůžeme si dovolit vynaložit statisíce na zprogramování a aktualizace městského webu, přestože jeho význam stále roste.
Také zákon jasně hovoří o povinnosti elektronického publikování informací. Pokud je mezi čtenáři šikovný programátor a grafik, který by měl zájem udělat něco důležitého a
viditelného pro naše město a stát se autorem portálu, velice
uvítáme jeho aktivní pomoc! Prosím, pište na adresu
internet@rudolfov.cz.
(Pavel Česal)

Slovo o prioritách

Nad Rudolfovem visí pomyslný Damoklův meč v podobě rozpočtových příjmů. Mělo by
město podnikat, nebo se raději spolehnout na své daně? Česká
republika vstoupila rokem 2007 do sedmiletého období po
které bude mít jedinečnou šanci čerpat finanční zdroje z EU.
Nebývalá šance se nebude už nikdy opakovat. Po roce 2013
potečou penězovody do jiných nových členských zemí. Peníze
jsou přitom určeny zejména pro rozvoj municipalit, tedy hlavně měst a obcí. Jak se naučíme čerpat tyto zdroje je jen na nás,
kolik kdo vyčerpá taktéž. Peníze budou určeny zejména na
rozvoj infrastruktury tedy kanalizací, vodovodů, komunikací,
ekologických projektů a myšlenek, zchátralých objektů předaných státem obcím, ale i cestovního ruchu a moderních trendů.
Z praxe je známo, že nejlépe jsou na tom obce, které mají ve
svém majetku lesy, lom, pozemky, některé dokonce výdělečný
podnik, restauraci, lázně apod. Rudolfov majetek nikdy neměl,
pouze dva rybníky a něco pozemků. Ten nejcennější Farská
louka čeká stále na své zhodnocení. Podle toho se také město
vyvíjelo či spíše potácelo jako předměstí velkého souseda
s průměrnými finančními příjmy. Nejdůležitější rozhodnutí o
budoucnosti Rudolfova čeká na současné vedení. Rozhodne se
založit z Evropských peněz podnik, který by Rudolfovu přinášel dostatečný zisk a mohl se nerušeně rozvíjet bez závislosti
na daňovém systému v naší zemi, ať už se v budoucnu změní
či nikoli, nebo by po vzoru bájného Damokla mělo být opatrnější a střídmější a zdroje financování hledat zejména
v úsporách a narovnání cen, které určuje město – platby za
nájemné, vodu, popelnice apod. Zákon podnikání je neúprosný. Čím větší a rychlejší zisk, tím větší riziko. Pokud se město
pustí do projektu, může mít vystaráno na desetiletí, nebo se

zadlužit a mít ostudu. Naši předchůdci řešili nezbytné finanční prostředky pro realizaci projektů prodejem. Na
začátku 90. let prodejem městského majetku včetně kulturního domu, po roce 1998 prodejem hlasovacích práv
k akciím Jihočeského vodárenského svazu. Pak bylo na
plynofikaci, opravy komunikací a kanalizační sběrač. Dále
je však třeba udělat kompletní rekonstrukce vodovodní a
kanalizační sítě, komunikací a chodníků, objektů v majetku
města včetně radnice, veřejného osvětlení, rozšiřování
hřbitova, kamenných opěrných zdí, školy, školky, sportovní haly, Domova s pečovatelskou službou a dalších. Jinými
slovy za normálních okolností práce na několik funkčních
období.
Jako lákavý zdroj příjmů se v současné době jeví výstavba
bioplynové elektrárny s rozvodem zbytkového tepla. Projekt
moderní, ekologický, kreativní. Projekt pro budoucnost
Rudolfova i ty, kteří přijdou po nás. Nese nepochybně řadu
rizik a možný nevděk, nese ale i naději, která je jim přímo
úměrná. Rozhodnutí, kterému bude předcházet řada analýz
musí být však rychlé. Ano znamená také přibrzdit to co
chceme nejvíce dělat a navíc se zadlužit. O tom všem je
naše rozhodnutí o hlavních prioritách, které ještě nepadlo,
ale brzy bude muset padnout.
(Vratislav Klabouch)

Reakce na anketu

by se měli přijít do školky někdy podívat. Příležitostí
k tomu mají, myslíme si, dost. Za to jak dokážete motivovat našeho syna, Vám patří náš dík. Denně doma vidíme
výsledky Vaší práce.
Obdivujeme a vážíme si Vaší práce. Práce s lidmi je jednou
z nejnevděčnějších. Musíte uspokojovat dvojnásobné požadavky, jak ze strany dětí, tak rodičů. Pravidlem bývá, že
nejvíce si stěžují ti, kteří mají sami co napravovat. Myslíme
si, že nejvíce kritizují rodiče nevychovaných a obtížně zvladatelných dětí. Buďte stále tak milé a vstřícné. Nenechte se
vyvést z míry anonymními dotazníky, ptejte se adresně.
Děkujeme Daniela a Lubomír Petrovi“

Na přání pisatelů otiskujeme
dopis reagující na zveřejnění výsledků ankety, která proběhla
mezi rodiči dětí, jenž se účastnili Mikulášské nadílky (jednalo
se mimo jiné i o míru spokojenosti rodičů se zdejší MŠ):
„Milé paní učitelky,
nevíme, zda budeme dostatečným přínosem pro Vaši anketu.
My patříme ke 40%, kteří hodnotili vaši školku kladně. Nenašli
jsme nic, co bychom měli školce vytknout. Nepostrádáme kulturní akce ani venkovní aktivity. Zájmové kroužky bychom
ponechali na rodičích a ne, aby se o mimoškolní vzdělávání a
zájmy dětí staraly učitelky v mateřské škole. Kulturních akcí
pořádá školka dostatek. Někteří, zřejmě ti kritičtější rodiče,
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Kominíci

Celkem 25 zájemců využilo nabídky na
službu kominictví, inzerované ve druhém čísle Rudolfovských listů. Revizi komínů provede českobudějovické
kominictví Vachel
v sobotu 17. a nejspíš i neděli 18. března. Zájemci o čistění
a údržbu komínů, vložek a příslušenství byli kontaktováni
asistentkou starosty zpětně telefonicky.

Když jde o dobrou věc

Nevšední kulturní
zážitek připravili příznivcům vážné hudby pánové Teodor
Brcko a Sergej Perepeliatnyk ve čtvrtek 15.února.
V příjemném prostředí Sboru smíření československé církve
husitské postupně zazněly mj. skladby J.S.Bacha – Preludium, J.Haydna – Koncert D dur, Schumannova Fantasie Stücke, Chopinova Revoluční a Sonáta. Při skladbě Tarantella od
D.Poppera si mimoděk začal podupávat nohou do rytmu snad
každý divák v sále. Závěrečným Koncertem h moll Antonína
Dvořáka vyvrcholil skvělý výkon T.Brcka a klavíristy
S.Perepeliatnyka.
Hlavní protagonisté večera sklidili ovace nadšeného publika a
následovalo několik přídavků. Třešničkou na dortu pak bylo
zjištění, že na dobrovolném vstupném, které poputuje ve
prospěch dětského hřiště, se vybralo 9.920,-Kč. Při předání na
radnici, kde právě probíhalo zasedání zastupitelstva, se částka
zvýšila na konečných 11.420,-Kč.
Dík patří oběma umělcům, moderátorce pořadu paní Ludmile
Žofkové, farářce místního kostela paní Šimonové a zejména
přítomným rudolfovským občanům, kteří ukázali, jak moc
jim záleží na našem městě a dětech, které v něm vyrůstají.
Všem dalším občanům, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli koncertu zúčastnit, bych ráda připomněla, že peněžitou
podporu dětskému hřišti lze též zaslat na účet: 1921231/0100,
variabilní symbol 36392111. Ještě jednou všem děkuji a těším
se při dalších akcích na shledanou.
(Martina Šedivá)

(foto František Nárovec)

9.920 Kč- lidé na Rudolfově jsou skvělí!
O tom jak byl charitativní koncert krásný, píše Martina Šedivá na jiném místě. Já měla po koncertu silné zážitky dva.
Umělecký z opravdu skvělého výkonu obou interpretů, ale asi
ještě silnější pocit bylo štěstí a velká hrdost na všechny ty
báječné lidi, kteří přišli. Přišli samozřejmě na krásnou hudbu,
ale určitě i proto, aby přispěli na hřiště pro děti. Najednou se
na Rudolfově objevilo tolik lidí, kteří naprosto neokázale
chtějí pomoct. Záleží jim na tom, aby tu bylo hezky a dobře.
Když jsem se rozhlížela po kostele našlapaném k prasknutí,
viděla jsem mnoho lidí, kteří už mají děti dávno odrostlé a
hřiště se jich vlastně vůbec netýká. Přesto byli štědří. Je to
opravdu skvělý pocit, můžeme na sebe být na Rudolfově
pyšní! Patří se také poděkovat lidem ze Sboru smíření v čele
s paní farářkou. Vstřícně dali k dispozici nejen svou modlitebnu, ale i zázemí pro účinkující, zatopili, pomáhali při koncertě a ještě uklidili.
Samozřejmě si všichni zasloužíte informaci, co se za vybrané
peníze koupí. Kulturní a školská komise navrhla několik
variant v různých cenách. Jako nejlepší prvek navrhla velkou
multifunkční prolézačku doplněnou šplhací stěnou a tyčí.
Celé zařízení stojí 30.000 Kč. Rada města zařadila do rozpočtu právě tenhle nákup. Protože i město chce podpořit velký zájem lidí a ocenit ho.
Článek doplňuji dvěma obrázky. Na prvním je základní sestava. Na druhém jsou prvky, kterými ji doplníme – lezecká
stěna a šplhací tyč. Klouzačku už jednu máme, takže doplněná sestava bude bez ní. Obrázky jsou pro orientaci. Během
dubna bude celá sestava nainstalována. Děti se určitě vyřádí.
(Eliška Štěpánová)

Obrázek č.1

Obrázek č.2
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Inzerce:

Již brzy začne jaro…

● Rodina 10 let bydlící v Rudolfově zde koupí do osobního Na jaře je nejkrásnější probouzející se příroda. Máme
vlastnictví byt nebo malý domek. Telefon: 387 228 630 večer, v našem městě dost zeleně. Stromů a keřů ale není nikdy dost.
mobil: 723 399 614.
Dá to dost práce takový strom či keř vypěstovat a především
se o něj starat.
Mrzí mě, že si toto pár jednotlivců neuvědomuje. Za dobu,
kdy se starám o zeleň, se ztratilo na 70 stromů a keřů a mnoho
Pod lesem 585/6
dalších bylo poškozeno. Přesto přeji těmto nenechavcům, aby
373 71 Rudolfov
jim tyto stromy a keře dále rostly a měli z nich radost.
Ještě
bych se rád zmínil o jednom nešvaru. Co je platný pěkRáda Vám změním Váš stávající – účes
ný keř, když do něj někdo odhodí papír. Je až neuvěřitelné,
střih
jaké to dělá množství za den. I toto dělá kulturu národa.
barvu vlasů Byl bych rád, kdyby se tito „lidé“ nad sebou zamysleli a dáPříjemné prostředí, zajímavé ceny
vali tyto odpadky do koše. Tento problém je také mezi dětmi.
Proto
by bylo dobré, aby rodiče a škola učili děti, jak se choPo-Út-St-Čt-Pá-So
vat
k
přírodě.
Děkuji za pochopení.
(Petr Kocina)
Objednávky na tel.: 775 245 313

„HAAR STUDIO“

Kondiční cvičení seniorů.

Ve středu 28. února byla přednáškou fyzioterapeutky
Mgr.Petry Placatkové zahájena v domě s pečovatelskou službou zajímavá novinka pro rudolfovské seniory.
Fyzioterapeutka hovořila o velkém významu cvičení v životě
starých lidí. Na příkladech z praxe, uváděla prospěšnost cviŘeč bude tentokrát o kameře čení pro fyzický a především duševní stav staršího člověka.
skutečné a my můžeme potvrdit, že se několikaleté přání Laika pravděpodobně nenapadne, že problémy s kůží, trávením a otoky, lze často řešit právě jednoduchým cvičením.
patriotů konečně naplnilo.
Milovníky známého nedělního populárně naučného televiz- Přednáška byla úvodem k pravidelnému kondičnímu cvičení.
ního pořadu, stejně jako všechny patrioty a přátele Každý pátek dopoledne , počínaje 9.březnem, bude v DPS
s potěšením upozorňujeme, že štáb České televize zavítal na fyzioterapeutka cvičit nejprve se skupinou a poté navštíví
začátku března i do Rudolfova. Natáčení v Hornickém mu- obtížně se pohybující obyvatele domu přímo u nich v bytě.
zeu a na naučné stezce vedla Andrea Toušlová, sestra známé Kondiční cvičení je samozřejmě otevřeno všem rudolfovským
televizní moderátorky. Zbývá jen dodat, že vysílání reportáže seniorům. Bez problémů si v pátek můžou přijít do pečovatelz Rudolfova by mělo podle slov protagonistů pořadu pro- ského domu zacvičit.
Cvičení bude vedeno fyzioterapeutkou. Je určeno lidem starší
běhnout v neděli 18. března v tradičním vysílacím čase.
(Vratislav Klabouch) 65 let. Pokud se najde více zájemců než společenská místnost
pojme, může se cvičit dvakrát za sebou. Samozřejmě je vše
zdarma. Pokud má někdo zájem a neví jak se zapojit, stačí
Kašpar, Melichar a Baltazar zasílají velký dík. Všichni rudol- když přijde v pátek v 10.00 hodin. Může chodit cvičit pravifovští a adamovští dárci přispěli v Tříkrálové sbírce 2007 na delně, nebo se jen přijít poradit, co a jak často cvičit.
projekty městské charity dohromady částkou 18.873,-Kč.
(Eliška Štěpánová)
Děkujeme.
Podrobnější informace týkající se inzerce byly uveřejněny
v lednovém čísle Rudolfovských listů. Získat je můžete i
v městské knihovně nebo prostřednictvím e-mailové adresy
rudolfovskelisty@rudolfov.cz.

Toulavá kamera

K Tříkrálové sbírce

Město Rudolfov Vás srdečně zve na

JARNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
V NEDĚLI 1. DUBNA 2007
od 15.00 hodin ve školní jídelně (vchod od Farské louky)
Program: ukázky jarních a velikonočních dekorací
pletení pomlázky
velikonoční kviz
vystoupení dětí
posezení s harmonikou
Vstupné 20,- Kč. V ceně vstupenky malé občerstvení.
Vstupenky je nutno zakoupit předem v Městské knihovně v Rudolfově od 12. března do 28. března
(Po 13.00-18.00, St 9.00-15.00, Čt 13.00-18.00 hodin)
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„Pomocné tlapky“ v našem městě
V sobotu 14. dubna 2007 pořádá Město Rudolfov akci
s názvem „Psí den“ věnovanou nejen majitelům čtyřnohých
miláčků, ale i ostatním, kterým se psi líbí, chtějí si zasoutěžit,
nebo se dozvědět něco nového a zajímavého o prospěšné
neziskové organizaci. Touto organizací, jež spolupracuje na
pořádání celého odpoledne, je obecně prospěšná společnost
sídlící ve Starém Plzenci s názvem „Pomocné tlapky o.p.s“.
Je nás asi více, kteří o této organizaci ještě neslyšeli nebo jen
velice málo. Zde je tedy pár slov o ní a o její činnosti. „Pomocné tlapky o.p.s.“ je první česká organizace, která se od
roku 2001 soustavně zabývá chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním (zdarma) speciálních asistenčních psů pro
lidi s různými typy zdravotního postižení, kteří tak mohou
výrazně zvýšit svoji samostatnost a sebevědomí. Umožňují
jim se aktivně a plnohodnotně zapojit do běžného života a
zlepšit navazování komunikace s okolím.
Nejstarším a i u nás dlouho zavedeným je výcvik vodících
psů pro nevidomé. S výcvikem psů pro tělesně postižené se
začalo v 70. letech 20. století v USA a od té doby se velmi
rozvinul. U nás se tento výcvik před rokem 2001 vůbec nedělal a Pomocné tlapky si ho proto vytyčily jako hlavní cíl.
Oproti výcviku psů pro nevidomé, který hradí stát, jsou asistenční psi, jejichž výcvik je daleko náročnější a delší, financován pouze ze sponzorských darů.
A jaké je dělení psů se sociálním posláním, jejichž výcvikem
se organizace zabývá?
Vodící pes pro nevidomé - pes je vycvičen k bezpečnému
pohybu na veřejnosti. Dokáže najít určené místo (poštovní
schránku, zastávku, přechod, dveře, lavičku), převést nevidomého přes silnici apod.
Asistenční pes pro tělesně postižného, také "pes pro
vozíčkáře" - pes je vycvičen podle konkrétního typu tělesného postižení klienta. Hlavním smyslem výcviku je pomoci
postiženému k větší samostatnosti, umožnit mu samostatný
pohyb mimo domov apod.
Balanční pes - pes, který díky speciálnímu postroji a výcviku
dokáže pomáhat osobě, která má obtíže s rovnováhou. Pes je
vycvičen k "vybalancování" chůze, pomoci při nástupu do
autobusu apod. Pomocné tlapky už vycvičily i tento typ psů.
Šikovný společník - asistenční pes, jehož "páníčkem" není
postižený, ale osoba pečující o postiženého. Šikovní společníci jsou umísťováni do domácností s velmi těžce postiženými
klienty (tělesně i mentálně), kteří by sami nemohli dávat
psům povely. Pes umí např. otevřít dveře mamince, která nese
postižené dítě v náručí. Velkou součástí práce šikovného
společníka je domácí canisterapie.
Signální pes pro neslyšícího “ slyšící pes“ - pes je vycvičen
k upozorňování neslyšícího na zvuky v jeho okolí - plačící
dítě, budík, zvonek apod.
Signální pes pro osoby se záchvatovými onemocněními psi jsou vedeni k tomu, aby předem vycítili nadcházející
epileptický nebo jiný záchvat a postiženého na něj upozornili.
V případě záchvatu pes může také přivolat pomoc.
Pes poskytující emocionální podporu - pes určený osobám
trpícím psychologickými poruchami, kvůli kterým se obávají
sami vycházet z domova a zapojovat se do běžného života.
Pes snižuje dezorientaci, přináší pocit bezpečí v neznámém
prostoru apod.
Pro úplnost je třeba dodat, že do dělení psů se sociálním
posláním ještě patří: vodící pes pro pacienta se ztrátami
paměti - pes je vycvičen v orientaci v okolí bydliště natolik,
aby dokázal postiženého bezpečně dovést domů, pokud se
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není sám schopen zorientovat.
Signální pes pro "alergiky" - pes je vycvičen k identifikaci
pachů, které způsobují postiženému záchvat astmatického
typu. U některých osob jsou to např. výpary z čistících prostředků apod. Oba tyto typy psů se ve světě cvičí, u nás však
zatím pro výcvik nejsou podmínky.
Čím více toho víme o postižených, tím je jasnější, že všechna
tato dělení typů výcviku jsou otázkou teorie. V praxi se rozsah výcviku vždy řídí schopnostmi psa a potřebami postiženého. Při hledání vhodného týmu - klienta a psa - se proto
přihlíží zejména na rozsah postižení klienta, jeho životní styl,
záliby, potřeby a povahu, u psa pak na míru schopností, fyzickou zdatnost a povahové vlastnosti. Pomocné tlapky tedy
zajišťují "výcvik šitý na míru" jak klienta, tak psa. Rozsah
povelů, které psi vycvičení Pomocnými tlapkami zvládají,
plně odpovídá světovým normám a mnohé z nich převyšuje.
Další oblastí činnosti organizace „Pomocné tlapky o.p.s.“ je
canisterapie. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a
člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou
náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv
léčí, není pochyb. Toho využívají odborní terapeuti a vodí psy
na "návštěvy" do domovů důchodců, dětských domovů, sanatorií a hospiců, ústavů pro tělesně nebo mentálně postižené a
do jiných podobných zařízení. Některá zařízení mají dokonce
své stálé terapeutické psy, kteří bydlí na místě a péče o ně je
svěřena konkrétním pracovníkům.
Pokud jsme tímto článkem probudili Vaši zvědavost a chcete
se o společnosti, výcviku či jiných zajímavostech dozvědět
více, zde je internetová adresa: www.pomocnetlapky.cz.
Další možností je přijít v sobotu 14.dubna na Farskou louku a
seznámit se s činností organizace osobně i vidět ukázky
práce asistenčních psů.
A nechoďte sami, vezměte svého pejska, kamarády, děti...
V rámci odpoledne budou připraveny soutěže o nejhezčího či
nejposlušnějšího rudolfovského pejska, soutěže pro děti i
dospělé, ukázka jízdy psího spřežení... (více na plakátu k této
akci na str.10 ). O hodnocení pejsků rozhodnou děti, které
přinesou svůj namalovaný obrázek pejska.
Vstupenkou na soutěže bude zakoupení propagačního výrobku společnosti „Pomocné tlapky o.p.s.“ Ceny těchto výrobků
se pohybují od 25,- Kč výše za jednotlivý kus. Pokud tedy
chcete strávit příjemné odpoledne, přijďte a připomeňte si
filozofii této organizace: „Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme... Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiných potřebovat
sami.
(Hana Hajná za pomoci údajů www.pomocnetlapky.cz)

Vítání jara
V letošním roce bychom chtěli zorganizovat cyklus vycházek,
výletů i vícedenních turistických pobytů a podpořit tak projekt „Pohybem ke zdraví“. Nabídka výletů bude různorodá,
od krátkých vycházek do okolí města až třeba po výlety na
kolech. Každou akci chceme spojit ještě s dalším cílem - s
poznáním přírody, historie a jiných zajímavostí.
Zahájíme tradiční rudolfovskou vycházkou k Mrhalu.
Trasa povede po naučné stezce, s výkladem u jednotlivých
zastávek, odpočinkem u rybníka Mrhal a zpáteční cestou přes
Děkanský les na zastávku autobusů Na Americe. Sejdeme se
v sobotu 17.3. ve 14 hodin před školou u kostela. Vycházka
se koná za každého počasí.
Srdečně zveme všechny příznivce pohybu a přírody.
(Marie Růžičková)

V rámci programu „Přednášky o zdraví“
si dovolujeme pozvat širokou veřejnost
do zasedacího sálu radnice v Rudolfově

dne 20. 3. 2007 v 17.30 hodin
na přednášku

POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

Výročí našich spoluobčanů:

V průběhu
měsíce ledna a února navštívily či navštíví členky Sociálně
zdravotní komise spoluobčany našeho města s gratulací při
příležitosti jejich osmdesátého a vyššího výročí narození. Mezi
tyto občany patří:
Radislav Polánský
Blažena Pleskačová

Přednášet bude:
Bc. Jana Štěpánová
vrchní sestra ARO Nemocnice Č.Budějovice, a.s.

Marie Mlezivová
Vlasta Mašková
František Lávička

Umíme poskytnout první pomoc?
Umíme pomoci blízkému člověku, který se ocitl ve stavu
ohrožení života doma či na ulici, staneme-li se náhodným
účastníkem situace, kdy někdo potřebuje pomoci ošetřit nebo
zajistit základní životní funkce? Jak správně reagovat? Jsme
povinni poskytnout první pomoc a pokud ano, v jakém rozsahu? Není to pro nás nebezpečné? Nemůžeme spíše zraněnému uškodit? Kam zavolat? A kdy? Kdy se máme rozhodnout pro masáž srdce? Kolikrát masírovat hrudník a kolikrát
dýchat? Je rozdíl v poskytování pomoci u dospělého a u
dítěte? Jak dýchat s dítětem, když dětské plíce mají menší
objem než plíce dospělého? Přednáška je spojena s video
ukázkami i praktickými ukázkami na modelu člověka.
V rámci programu „Přednášky o zdraví“
si dovolujeme pozvat širokou veřejnost
do zasedacího sálu radnice v Rudolfově

dne 18. 4. 2007 v 17.30 hodin na
1.díl z cyklu přednášek Výživa a stravování

S přáním zdraví a pohody se připojují i Rudolfovské listy.
(Marta Klabouchová)

Ze Sněhulákování:
Zdá se to v letošní zimně nemožné, ale opravdu soutěž o nejkrásnější sněhovou stavbu na Farské louce proběhla. V neděli
28.ledna, snad jediný zasněžený víkend, se sešlo asi 25 malých
i velkých zručných stavitelů a na Farské louce během dopoledne vznikaly jejich přičiněním krásné stavby. Mimo klasických
sněhuláků jste mohli vidět rudolfovský kostel ve zmenšené
podobě, sfingu, permoníka, třímetrového červíka, hrad či chobotnici. Pro ty z Vás, kteří jste při nedělní procházce Farskou
louku minuli, připojujeme alespoň fotografie plné pracovního
nasazení. Je jen škoda, že počasí hned druhý den udělalo z
bílých staveb jen smutná torza…

MOHOU NÁM LÉKY POŠKODIT
TRÁVICÍ TRAKT?
Přednášet bude
MUDr.Olga Shonová
primářka Gastroenterologického oddělení
Nemocnice Č.Budějovice, a.s.
přední specialistka na onemocnění trávicího traktu,
známá nejen v České republice, ale i ve světě,
autorka prvního českého registru IBD - pacientů s nespecifickými střevními záněty.
Cyklus přednášek na téma „Výživa a stravování“ je velmi
důležitým tématem dnešní doby. 1. díl s názvem „Mohou
nám léky poškodit trávicí trakt“, je zaměřen na nadměrné a
nekontrolované užívání léků, které může mít za následek
poškození, jako jsou časté bolesti břicha, žaludeční vřed,
krvácení, potíže s vyprazdňováním aj.
Jsme svědky diskusí a polemik o tom, jaké léky jsou dostupné, o ceně a účinnosti léků, jak mají být léky dostupné, zda
je rozumné, aby určitá skupina léků byla volně prodejná u
benzínových pump, v drogeriích, prodejnách potravin apod.
Proto se nabízí otázka „Mohou či nemohou, kdy, jak a proč,
poškodit léky trávicí trakt?“
Máme tady jaro a s jarem má určitá část lidí spojeny potíže
se zažíváním. Z jakého důvodu? Jednak je to změna jídelníčku, dále je změna pohybového režimu, častější procházky, jízda na kole aj. a s tím i bolestivost pohybového aparátu, na kterou si mnoho lidí ordinuje „své“ oblíbené léky,
používá různé masti a zkouší léky představované
v reklamách. Co na to náš zažívací trakt? Právě na takové
otázky dostanete odpověď a rady v této přednášce.
(Lenka Klímová)

(Hana Hajná, foto František Nárovec)
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Spolek za obrodu architektury Slunečnice
spolu s Městem Rudolfov
Vás tímto zvou
v rámci mezinárodní akce „Dny Slunce“
na přednášku

Ing. Edvarda Sequense (Calla)

SLUNCE – ENERGIE
PRO VÁŠ DŮM
aneb o úsporných možnostech vytápění a ohřevu vody.

Beseda bude v zasedacím sále radnice v Rudolfově,
ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 18,00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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HOLKY, KLUCI, MÁMY, TÁTOVÉ,
BABIČKY I DĚDOVÉ
PŘIPRAVTE SE NA KONEC DUBNA.

Krizové centrum pomáhá
Krizové centrum pro děti a rodinu pomáhá dětem a jejich
rodičům v obtížných životních situacích (rozvod, domácí
násilí, týrání a zneužívání dětí, výchovné problémy).
Centrum funguje jako občanské sdružení. Sídlí v Českých
Budějovicích v Nerudově ulici č.53.
K návštěvě Krizového centra pro děti a rodinu není třeba
žádné doporučení. Stačí zavolat na tel.: 387 410 864 a domluvit si schůzku.
Centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka v době od 8.00 do 18.00 hodin.
Klientům nabízí:
 krizovou intervenci (tváří v tvář, e-mailem, telefonicky)
 diagnostiku
 terapii
 poradenství sociálně-právní
 poradenství psychologické, psychiatrické
 preventivní aktivity – pro ZŠ, SŠ
 zprostředkování soudně nařízeného styku rodiče s dítětem,
dobrovolné setkávání rodiče s dítětem/dětmi po jejich odloučení následkem rozvodu
 školicí pracoviště (odborné stáže)
 přednáškovou činnost

V PROSTORU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ „NA AMERICE“
PROBĚHNE

SEDMÝ ROČNÍK SOUTĚŽE VE CVRNKÁNÍ KULIČEK
SLEDUJTE PLAKÁTY, Z KTERÝCH SE (DLE POČASÍ)
AKTUÁLNÍ DEN KONÁNÍ DOZVÍTE.
POŘÁDÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA

Nezapomeňte:
V neděli 25.března 2007
proběhne změna zimního času na letní:
ve 2:00 si přetočte ručičky hodinek na 3:00

Své služby klientům poskytuje bezplatně.
( Mgr. M. Ramešová, sociální pracovnice)

Víte že…

Od 1.ledna 2007 vešel v platnost zákon o
sociálních službách, který se dotkl téměř každého zdravotně
postiženého občana.
Pokud se chcete dozvědět více o nastávajících změnách,
nebo pokud máte dotazy i z dalších oblastí života
s postižením (odstraňování bariér, příspěvky, pomůcky, zaměstnání…), využijte bezplatnou telefonní linku poradny
„Paragrafík“ – 800 100 250 nebo poradnu na internetové
adrese www.ligavozic.cz.
Projekt je uskutečněn díky podpoře z programu Transition
Facility EU.

Hasiči se připravují
Na začátek měsíce května Sbor dobrovolných hasičů v
Rudolfově připravuje tradiční klání hasičských družstev “O
pohár starosty města”. (Pozn. redakce: pozvánka na tuto akci
bude otištěna v dalčím čísle)
V současné době tj. v měsíci únoru a březnu probíhá
každoroční
povinné školení zásahové jednoty sboru
dobrovolných hasičů v místní klubovně hasičů.

Soutěž:

Odpověď na minulou otázku zní: Roku 1910
bylo provedeno sčítání lidu, podle kterého bylo ve 197 domech v Rudolfově úředně napočteno 900 Čechů a 741 Němců.
Pokud se chcete zapojit připomínáme podmínky naší vědomostní soutěže o našem městě. 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 veřejně vylosují na
některé z prosincových akci pro veřejnost. Tři vylosovaní
obdrží Dárkovou poukázku na dobrou večeři do vrátecké
restaurace. K dnešní otázce patří dobová fotografie části
Rudolfova tzv. dělnických domků, pod jejichž názvem je
v současnosti zná jen málokdo. Nachází se v Lesní ulici vedoucí od Královského rybníka směrem k Mrhalu. (H.Hajná)
_______________________________





___________________

____________________



________________________________

Otázka březnovo-dubnová:
Ve kterém roce byla postavena kolonie tzv. „dělnických domků“ v Lesní ulici?
● a) roku 1901
● b) roku 1911
● c) roku 1921
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon (pokud ho vlastníte):
(foto převzato z dobové pohlednice)

Správnou odpověď zakroužkujte a ústřižek odevzdejte do konce
dubna 2007
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Děvčata vyhrála 1.ligu

V sobotu 24.února
2007 za úžasné atmosféry a povzbuzování cca 80 diváků
proběhlo v rudolfovské sportovní hale utkání 1.ligy volejbalu kategorie mladší dorostenky-kadetky mezi družstvy
„Volejbal Tábor“ a „SK Hlinovka“. Děvčata z SK Hlincovka zápas vyhrála a tři kola před skončením celé soutěže i
1.ligu ! Teď je čeká příprava na kvalifikaci do nejvyšší
soutěže tj. extraligy. Je to velký úspěch, za kterým stojí dřina
děvčat, obětavost trenérů i pochopení a pomoc rodičů i
ostatních příznivců volejbalu. Tento úspěch oddílu volejbalu
však není ojediný. Například starší žákyně jsou v Českém
poháru (soutěž v ČR) na 8. místě a ta samá děvčata bezkonkurenčně vyhrávají krajský přebor a proto postupují na Mistrovství ČR.
Fotografie zachycuje vítězné družstvo spolu se starostou
Rudolfova: stojící Havelka (trenér), Klabouch (starosta),
klečící zleva: Fintová, Šímová, Hůlková, Kubíčková, Sedláková B., Šimková, Zborníková, Trmal (trenér), druhá řada:
Korandová, Slabová, Pechová, Sedláková P., Klimešová,
ležící Vandasová.
(Text a foto SK HLINCOVKA)

Pro úplnost dodáváme, že poslední zápas sezony 2006/2007
sehrají mladší dorostenky-kadetky v sobotu 10.března s družstvem „ Komety Praha“ ve sportovní hale v Horní Stropnici.
Začátky utkání jsou od 10.00 a od 14.00 hodin.

Přehled fotbalových utkání SK Rudoflov hraných na domácím
Datum
so 24.3
út 3.4.
so 7.4.
ne 8.4.
ne 15.4.
út 17.4.
so 21.4.
ne 22.4.
ne 29.4.
so 5.5
ne 6.5.

Muži „A“
I.A třída sk A
Krajský přebor

Muži „B“
III.třída
Okresní přebor

Dorost I + II
Krajský přebor

hřišti a časy začátku zápasů

Žáci I + II
I.A třída sk A
Krajský přebor

Přípravka
Okresní přebor

J.Hradec 10.00
SKP ČB 16.30
Loučovice 16.30
Roudné B 16.30

SK Čt. Dvory 17.00
Nemanice B 17.00

Termíny
ostatních
zápasů nebyly do
uzávěrky novin stanoveny.

Hluboká n/Vlt 10.00
Lokomotiva ČB 16.30

Kaplice 10.00
Hrdějovice 17.00
SKH Hluboká 17.00

Zimní příprava fotbalistů Fotbalisté Sportovního klubu Rudolfov nepodceňují zimní přípravu a pilně
se připravují na vstup do jarní sezóny. Zimní příprava spočívá především ve zlepšování fyzické a vytrvalostní kondice.
Vzhledem k tomu, že letošní zima připomíná spíše podzim,
přesunuli se téměř všechna mužstva z prostor těsné tělocvičny ven. K tréninku využívají nejen prostor v areálu SK, ale
též okolí Rudolfova, které svou polohou skýtá bezpočet
vhodných lokalit pro kvalitní fyzický trénink.
Vyvrcholením zimní přípravy je soustředění, které využívá
většina mužstev. Soustředění se koná ve vhodných lokalitách
vybavených potřebným zázemím pro ubytování, trénink a
rekonvalescenci sportovců. Soustředění je plánované v délce
několika dní a slouží pro doladění formy a fyzické odolnosti
fotbalistů. Některá mužstva v případě příznivého počasí
sehrají i přípravné zápasy s místními kluby.
Kromě fyzické přípravy se fotbalisté účastní i zimních halových turnajů, které slouží pro nacvičování různých herních

situací a kombinací. Ilustrační foto je z halového turnaje starších žáků pořádaného FK OLYMPIA Týn nad Vltavou., který
probíhal celou
zimu
ve
čtyřech hracích
dnech. Žáci SK
Rudolfov
se
umístili na 4.
místě.
Blahopřejeme
a všem rudolfovským sportovcům přejeme
hodně
úspěchů
v nastávající sezóně. Zleva stojí: Plávek, Frdlík, Zoch, Hanus,
Prener, Pacholík. Zleva sedí: Baloun, Pexa, Bábský, Hajný,
Šrámek. .
(Roman Hajný, foto Antonín Baloun)

Rudolfovské listy vydává Město Rudolfov jako dvouměsíčník zdarma.
Evidenční číslo MK ČR E 17140
Vedoucí redaktorka H.Hajná.
Náklad 1000 výtisků.
Příspěvky doručte do Městské knihovny Rudolfov, Adamovská 13, popř. na sekretariát MÚ Rudolfov, Hornická 11/1,
Rudolfov 373 71, nebo zasílejte na e.mailovou adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz.
Toto číslo dáno do tisku 7.3.2007
Uzávěrka dalšího čísla je 27.4.2007
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