KVĚTEN- ČERVEN 2007

NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA

Zprávy z rady města:

Zprávy ze zastupitelstva:

Průběh jednání rady
v měsících březnu a dubnu byl poznamenán rezignací pana
starosty. Čtyřčlenná rada měla v březnu hlavně za úkol připravit návrh rozpočtu pro rok 2007, který se schvaloval na
zastupitelstvu 29.března. Rada města v průběhu těchto dvou
měsíců na svých čtyřech schůzích mimo jiné projednala:
● na základě výběrového řízená vybrala novou pojišťovnu,
která bude mít na starosti pojištění majetku města.
S výběrovým řízením městu výrazně pomohl stávající pojišťovací makléř – společnost Garant N. Vítězem výběrového
řízení se stala ČSOB Pojišťovna, která dokázala nabídnout
nejvýhodnější cenu při navýšeném rozsahu služeb než bylo
v minulosti. Město ušetří tímto krokem zhruba 5 tis. Kč ročně
● zrušila předplatné na tiskoviny "Obec a finance, Mladá
fronta, Moderní obec a 1x Sbírky zákonů a 1x Veřejná správa
● pověřila Ing. M. Třebína podpisem objednávky na prolézačky na dětské hřiště od firmy LUNA Prachatice
● schválila nákup 3 ks volejbalových míčů v ceně do 2.500,jako věcný dar pro SK Hlinovka
● pověřila Ing. E.Štěpánovou přípravou návrhu programu
oslav 20. výročí Domu s pečovatelskou službou
● pověřila starostu Ing. M. Třebína k zahájení jednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství za účelem zvýšení
bezpečnosti na křižovatce „ Na Rozcestí“

Termín dalšího veřejného zasedání
Zastupitelstva města Rudolfova
bude oznámen na úřední vývěsce radnice,
na plakátovacích plochách a místním rozhlasem

V průběhu března a dubna proběhly dvě schůze zastupitelstva města.
IV. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 29.března
2007, mělo na programu zejména:
● Schválení rozpočtu pro rok 2007. Město v roce 2007 bude
hospodařit s částkou téměř 25,5 mil. Kč. Tato částka je dotována z fondu rezerv a rozvoje částkou 5 mil. Kč. Stav prostředků na přelomu roku 2006 - 2007 byl více jak 7,5 mil. Kč.
● Odsouhlasení společného prodeje nemovitosti na adrese
Třeboňská 42 s rodinou Košanových. Tento bod byl stažen
z jednání a nebylo k němu přijato žádné usnesení, protože na
základě informací od Ing. Jaukera bylo zjištěno, že zastupitelstvo města v roce 1991 rozhodlo o prodeji této nemovitosti
jemu.
● Odsouhlasení procedury pro schválení územního plánu
● Zřízení komise pro nakládání s nepotřebným majetkem
města ve složení Ing. M. Hroch, Ing. P. Česal a H. Hajná.
Tato komise bude odsouhlasovat návrhy rady na odprodej
přebytečného majetku.
V. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 16. dubna
2007, bylo svoláno mimořádně a řešilo zejména:
● Volbu starosty – byl zvolen Ing. Milan Třebín, volbu 1.
místostarosty pověřeného zastupováním starosty v době nepřítomnosti – byl zvolen Vít Kavalír, volbu druhého místostarosty – byla zvolena Ing. Eliška Štěpánová a volbu pátého
člena rady – byla zvolena Ing. Jana Pinlová.
● Dořešení odprodeje nemovitosti na adrese Třeboňská 42
Ing. Jaukerovi za sníženou cenu oproti odhadu na 5,7 mil Kč
● Odsouhlasení částky na dofinancování grantu ohledně rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Hlincohorská od
prodejny Flop po Truhlářství Hais.

● V polovině dubna byla zřízena funkce Vedoucí kanceláře
V průběhu března a dubna
starosty, do které byla na základě výběrového řízení přijata
byly realizovány kroky, které směřovaly zejména ke konsoli- Mgr. P. Kulichová. Paní Kulichová má ve své náplni práce
daci chodu úřadu.
dvě hlavní agendy. Jednak administraci a přípravu žádostí
● V březnu odešla do invalidního důchodu paní J. Poláková města o dotační tituly a jednak zastřešuje vnější vazby ve
– vedoucí Hospodářsko správního odboru. Na její místo na vztahu k úřadu – jednání s dodavateli, administraci výběrozákladě výběrového řízení nastoupila slečna J. Hüttnerová. vých řízení, jednání s institucemi, s médii.
J. Hüttnerová má dlouholeté zkušenosti z práce na obecním ● Na konci dubna podala na doporučení svého lékaře výpoúřadě v Nové Peci, kde zastávala funkci správce rozpočtu, věď paní H. Ertlová – naše dlouholetá matrikářka. Bohužel
administrace poplatků, účetnictví a evidence obyvatel. Svojí aktuální zdravotní stav jí neumožňuje zastávat tuto náročnou
přirozenou autoritou tvoří dobrý základ pro rekonstrukci práci. Za dlouholetou práci pro Rudolfov jí rada města vysloHospodářsko správního odboru.
vuje upřímný dík.
● Na začátku dubna odešla z funkce asistentky starosty paní ● Od 2. května se budeme setkávat na Odboru výstavby
I. Ladnerová. Tato funkce již nebude dále obsazena.
s paní M. Borovkovou. Paní M. Borovková k nám přechází
● V průběhu dubna úspěšně absolvovala odborné zkoušky z ze Stavebního úřadu v Ledenicích. Má veškeré potřebné od„matriky“ a ověřování paní J. Sýkorová – paní, kterou větši- borné znalosti a způsobilosti a byla zvyklá se samostatně
na z nás zná z podatelny úřadu. V současné době se seznamu- rozhodovat v obdobně složitých katastrech, jako jsou katastry,
je s detailními procesy na Matrice v Rudolfově, aby byla co které spravuje náš Odbor výstavby. Od paní Borovkové očemožná nejrychleji schopná překlenout nepříjemné období,
káváme zejména zkvalitnění práce dnes značně přetíženého
kdy matrika ve městě nebyla funkční .
Odboru výstavby.

Zprávy z radnice:

1.dubna odstoupil z funkce starosty Vratislav Klabouch
Uveřejňujeme projev odstupujícího starosty na zasedání zastupitelstva města 16. 4. 2007. Na jeho přání v původním
znění, bez úprav a korektur:
„Dámy a pánové, kolegové zastupitelé, vážení spoluobčané,
Dnes k Vám naposledy promlouvám jako Váš starosta, respektive starosta odstupující. Odcházím po necelém půl roce
působení ve funkci. Není to obvyklé a ani já jsem nepředpokládal, že se tak stane. Je tedy na místě říci co tomu předcházelo a co to bude znamenat.
Náš nástup na radnici byl od počátku provázen problémy
se základním chodem úřadu. Od května roku 2006 byla dlouhodobě nemocná vedoucí hospodářsko správního odboru,
jedna z nejdůležitějších funkcí pro řádný chod, její povinnosti
převzala matrika, účtárna a správa poplatků.
Týden po mém nástupu rezignoval v polovině listopadu vedoucí stavebního odboru, po odvolání tajemníka a zrušení této
funkce dlouhodobě onemocněla matrikářka a krátce poté i
hlavní účetní.
Zpočátku jsem ani já ani mí nejbližší spolupracovníci nechápali co se děje. Jedna z příčin se ukázala záhy, když na úřad
nastoupila nová asistentka
s praxí z městského úřadu
v Českém Krumlově.
Obecně by se dalo říci, že největší příčinou byly léta odkládané problémy, které začali vznikem zákona 312 z roku 2003
vymezujícím práva a povinnosti úředníků územně samosprávných celků (zejména zkoušek odborné způsobilosti tzv.
zoz), dále odchodem někdejší vedoucí hospodářsko správního
odboru a vyvrcholily loňskými volbami a naším nástupem.
Na městském úřadě nebyl v tu chvíli nikdo, kdo by dokázal
problematiku státní správy a samosprávy v krizových situacích kompetentně řešit.

Pravdou však je, že rychlá a odborně fundovaná informace se
v takovém případě těžko hledá i na Krajském úřadě.
V takových chvílích nastupuje jediná možnost, kterou je autoritativní řízení. Způsob vyžadující ostré lokty a tvrdou praxi
zkušeného manažera.
Jistě Vás v tuto chvíli napadne, že zrušení funkce tajemníka
byla hrubá chyba, která odstartovala běh dalších událostí.
Nemyslím si to. Věděl jsem, že to bude skok z letadla bez
padáku, ale skok nesmírně důležitý pro nový směr, skok, bez
něhož se nepohneme. Jsem přesvědčen, že to byl krok správný a udělal bych jej znova, i kdybych věděl jak to dopadne.
Nástup nové politické reprezentace na radnice bývá vždy
nelehký. Na to aby se nový starosta sžil s úřadem potřebuje
často rok i více. Já na to měl čtyři měsíce, proto mne velice
mrzí nedůvěra mích nejbližších kolegů a spolupracovníků.
Neodcházím z vlastní vůle, ale rozhodnutím týmu. Rozhodnutím se kterým nesouhlasím, ale respektuji jej. Mimo jiné proto, že vím, že Rudolfov se už zpátky před rok 2006 nevrátí, že
jej povedou zkušení, schopní a pracovití lidé a že změny,
vývoj a využití šancí, které se nabízí, bude mít větší dynamiku, než se mnou.
Pokud se týká Městského úřadu, věřím že zásadní obrat již
nastal nástupem nové vedoucí hospodářsko správního odboru,
kterou jsem měl možnost poznat a přijmout.
Vážení spoluobčané, v životě člověka někdy nastanou chvíle,
kdy musí pochopit, že jeho čas se naplnil.
Dal jsem Rudolfovu dvacet let, to není málo, nikdy jsem
nelitoval a nikdy toho litovat nebudu, pro mne to mělo smysl.
Chtěl bych proto co nejsrdečněji poděkovat všem, kdo jste se
v oněch myšlenkách našli, i když to někdy možná byly bláznivé ideály vizionáře. Děkuji za pozornost.“
(Vratislav Klabouch)

Představení nového starosty
Jak jste se asi dočetli ve „Zprávách ze zastupitelstva“ – byl
jsem 16. dubna zvolen starostou.
O tom, zda na funkci starosty vůbec kandidovat, jsem přemýšlel od okamžiku, kdy jsem zjistil, že nejsem schopen nést
zodpovědnost místostarosty, který má starostu zastupovat.
Proti, ale byl můj osobní volební výsledek, dobré postavení
v zaměstnání i celkové fungování naší rodiny, která by byla
tímto rozhodnutím zasažena nejvíce.
Bohužel, žádný další kandidát se nenašel a 16.dubna ani nekandidoval. Naděje na změnu tedy nakonec zvítězila a doufejme, že to bude změna k lepšímu. Potřebné změny jsou
zejména v narovnání ekonomických vazeb města, kdy daňové
určení dává městu jakýsi ekonomický základ pro jeho chod,

ale prostředky na investice se musejí hledat jinde – ať už
jsou to zdroje vnější nebo vnitřní.
Mezi vnější zdroje bezesporu bude patřit celá plejáda grantových programů. Administrativně velice náročná procedura
bude pro nás nějakou dobu velkým oříškem. Bude potřeba
těmto zdrojům podřídit organizační schéma fungování úřadu,
upevnit vazby na organizace, které granty vypisují a začít
přesvědčovat zúčastněné, že „nový Rudolfov“ je kompetentním a spolehlivým partnerem.
Vnitřními zdroji jsme potom my všichni – to však bude možná trochu bolet. Je třeba ale vědět, že i když některá rozhodnutí budou nepopulární, je nutné je udělat, abychom dokázali
současné vztahy a vazby narovnat, zprůhlednit a nastavit je
tak, aby Rudolfov byl co nejdříve vyhledávanou adresou.
(Milan Třebín)

Také se Vám ztratily okapy?

Vzdání se odměn

V polovině března se na budově radnice objevily krásné pozinkované okapy. Bohužel měděné někdo odnesl.
Jak jsem zjistil, tak radnice nebyla ojedinělým případem. Na
schůzce s velitelem Policie ČR v Suchém Vrbném, jsme situaci řešili. Pan nadporučík Šíma se zmínil o několika podezřelých. Chtěl bych Vás touto cestou požádat o informaci, zda
jste byli také postiženi podobnou krádeží.
Jednalo by se o období od poloviny února do současnosti.
Potřebovali bychom vědět, datum, místo a rozsah škody.
Informace prosím posílejte buď elektronicky na
asistent@rudolfov.cz – do předmětu pište „Okapy“ nebo
písemně do podatelny MěÚ.
(Milan Třebín)
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Na V. jednání zastupitelstva
města dne 16. dubna 2007 byl mimo jiné v programu bod,
který úředně potvrzoval předvolební prohlášení některých
zastupitelů, jímž se chtěli po dobu jednoho roku vzdát svých
odměn zastupitele města ve prospěch vybudování dětského
hřiště. K nim se přidali i někteří další, a proto jejich seznam
uvádíme.
Ing. P. Česal - vzdává se odměny na výše zmíněný účel (vybudování dětského hřiště) do 30. září 2007, poté na vybudování městského internetu (RuMIS).
Ing. E. Štěpánová, H. Hajná - vzdávají se své odměny na
celé volební období.
Š. Židovová, Ing. J. Pinlová, Mgr. M. Růžičková, J. Valevský - vzdávají se své odměny zatím po dobu 1 roku.

RuMIS odstartoval

Vážení občané, mám
pro Vás dobré zprávy! Zastupitelstvo schválilo investici,
umožňující pořízení základnových stanic pro připojení do
RuMIS – Rudolfovské městské informační sítě. První přístupové body na radnici již jsou instalovány, další čekají na
vyřízení formalit ohledně pronájmu kostelní věže. Kdo vidí
na radnici, může se obratem připojit. Protože jsou již známy
podmínky prodeje klientských stanic
(to co musíte mít nainstalováno doma,
abyste mohli být připojeni), nic
nebrání zájemcům uzavřít kupní
smlouvu s městem. Kupovat si budete
kompaktní „krabičku“ (98 x 215 x 259
mm) Proxim Tsunami 5012-SUR-WD
– viz obrázek, napáječ PoE (napájení
po ethernetovém kabelu) a 10m
okonektorovaného
kabelu
mezi
napaječ a jednotku. Jednotku je
potřeba umístit na váš anténní stožár nebo konzolový držák a
to nejlépe na místo, odkud je vidět na přístupový bod a lze
odtud svést kabel. V dosahu pod střechou, nejlépe do 10m, by
mělo být k dispozici napájení – zásuvka 230V. Prvních 100
zájemců bude mít instalaci a nastavení klientské jednotky
zdarma (o dalších rozhodne Rada města), tak doporučuji
neváhat s objednávkou! Výsledkem bude běžná počítačová
zásuvka RJ45, do které budete moci připojit svůj počítač
vybavený síťovou kartou nebo domácí router v případě potřeby připojení více počítačů.
Cena: Přímý nákup klientské jednotky... 6.400,- Kč, popřípadě na splátky buď 12x 590,- nebo 24x 320,- Kč. Po uhrazení kupní ceny klientské jednotky již nebudete platit nic,
konektivita (= přístup do internetu) je od samého počátku
zdarma! Pochopitelně účtovány budou neoprávněné reklamace či individuální vyžádané služby.
Postup: Objednat klientskou jednotku můžete e-mailem na
adresu objednavamrumis@rudolfov.cz , telefonicky, či
osobně na úřadě města u p. Bartuškové, tel. 387 228 653.
Kupní smlouva mezi městem a Vámi Vám bude předána na
úřadě města, či poslána po vyžádání e-mailem. Na termínu
možného prověření dostupnosti signálu a instalace se domluvíte se mnou (Pavel Česal – tel. 387 228 509, 603 433 900,
Skype PaCes65). Do termínu instalace musí být podepsána
kupní smlouva s označením vybraného způsobu úhrady klientské stanice.
Parametry: Klientská jednotka umožňuje teoretický přenos
12 Mbps, což v reálných podmínkách znamená cca 5 Mbps
download a 5 Mbps upload v duplexním režimu. Omezení
bude nastaveno na klientovi na 4 Mbps pro up i down. Než
město zakoupí opravdu velmi rychlý přístup do internetu,
poskytnu zdarma svou rychlost 8 Mbps obousměrně. Přechod na rychlejší internetové připojení bude závislý na množství účastníků, kteří si zakoupí přístupové zařízení. Nechceme
vynakládat zbytečné prostředky, dokud to není nezbytně
nutné, což neznamená, že nebudu dbát na to, aby RuMIS byl
do internetu dobře prostupný.
Blízká perspektiva: Věřím, že již v dalším vydání Rudolfovských listů Vám budu moci podat nové pozitivní zprávy.
Počítám, že kromě zprovoznění přístupových bodů na kostele,
to bude informace o dostupných službách. V plánu je internetová TV, služby přenosu hlasu jako plnohodnotná náhrada za
telefon, web prostor pro vás, e-mailové služby... Je určitě na
co se těšit! Navštěvujte pravidelně www.rudolfov.cz, zde
budete nalézat nejaktuálnější informace.
(Pavel Česal)
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Vyhovuje vám otevírací doba rudolfovské pošty? Od 1. dubna došlo ke změně otevírací
doby pošty. Protože nikdo z České pošty neprojevil zájem,
zda změna vyhovuje obyvatelům našeho města a vše proběhlo jaksi „v tichosti“, rada města iniciovala schůzku
s budějovickým ředitelstvím České pošty. Postoj vedení byl
vstřícný, s případnou změnou otevírací doby souhlasí. Může
být zhruba za 6 měsíců, nejlépe od začátku roku 2008. Zajímavá byla i informace, že konzultace jsou v mnoha obcích
samozřejmé, záleží pouze na zájmu samotné obce. Konkrétní otevírací dobu získává obec často anketou mezi obyvateli.
Tento způsob je i pro nás nejobjektivnější a proto prosíme o
spolupráci. Celkový fond pracovní doby musí zůstat zachovaný.
ANKETA
Jaká otevírací doba vám nejvíc vyhovuje? Prosím vyberte
pouze jednu variantu!
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Po
08.00 - 12.00
07.00 - 11.30
07.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
Út
08.00 - 12.00
07.00 - 11.30
07.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
07.00 - 11.30
07.30 - 11.30
St
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
13.00 - 17.00
Čt
08.00 - 12.00
07.00 - 11.30
07.30 - 11.30
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
Pá
08.00 - 12.00
07.00 - 12.00
07.30 - 12.30
13.00 - 16.00
So
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
Hlasovat můžete třemi způsoby:
1. e-mailem na adresu : anketa.posta@rudolfov.cz
2. osobně vhodit lístek do schránky na podatelně MěÚ,
v prodejně PEKAST u kostela, v prodejně FLOP na
Hlincohorské ulici
3. prostřednictvím internetové ankety na stránkách
www.rudolfov.cz/ankety/posta
Svůj názor vyjádřete prosím nejpozději do 15.května.
Výsledky ankety budou zveřejněny v příštích Rudolfovských
listech.
(Eliška Štěpánová )

Stíny

Vandalové opět řádili na hrázi rybníka. Takto dopadla lípa. Je to již třetí na tomto místě. Co je to za člověka,
který dokáže škodit přírodě? Je mi smutno, že jsou mezi námi
takoví „lidé“.
To však není jen msta na přírodě. Socha je poničena sprejem
a hráz zamořena smetím. Kolik ještě generací bude muset
přežít, než vznikne úcta k přírodě a historii?
(Petr Kocina)

Správa vodohospodářského majetku – kdo nám pomůže?
Jako dlouhá nit se posledními zastupitelstvy vinou dotazy
ohledně budování či rekonstrukce místní kanalizační sítě.
Původní záměr, že rekonstruovat kanalizační síť se bude
zejména, tehdy bude-li dostatečná podpora čerpání prostředků
z dotačních titulů, se dnes jeví jako ne zcela dostatečný. Pro
nutnost operativnosti v opravách je nezbytné tvořit vlastní
zdroje na rekonstrukce tohoto majetku.
Kromě dotačních titulů je nejpřístupnějším zdrojem financování výnos z provozování našeho vodohospodářského majetku. Z tohoto pohledu je velmi důležitý výběr společnosti,
která bude vodohospodářský majetek spravovat.
V naší lokalitě jsou dva potenciální dodavatelé - VAK JČ a
1. JVS. V okamžiku, kdy jsme vypověděli smlouvu VAKu,
dokázali jsme získat od obou společností významně atraktivnější podmínky, než jsme měli na přelomu roku. Současný
stav nabídek je takový, že jsme dokázali získat podmínky,

které odpovídají realitě vodovodní a kanalizační sítě v našem
městě . Z těchto nabídek lze tedy již vycházet pro rozhodování se o nárůstu ceny vodného a stočného pro další období.
Pokud bychom tedy přistoupili na 5% nárůst ceny vodného a
stočného – tj. ze současných 51,50 Kč/m3 na 54,10 Kč/m3
zvýší se nám výnos z vodohospodářského majetku zhruba o
200 tis. Kč. Obdobný výnos bychom získali při zavedení
paušálního poplatku 50 Kč/měsíčně za vodoměr od
1.července 2007. Zmíněné cenové relace jsou navíc stále ještě
téměř o 10% nižší, než jsou cenové relace v Č. Budějovicích,
kde je podstatně větší hustota obyvatel, jednodušší terén a
nepoddolované území.
V tento okamžik by tedy bylo chybou, abychom neakceptovali navýšení ceny, protože tím bychom jen navyšovali vnitřní
zadluženost, kterou Rudolfov ve vodohospodářském majetku
má.
(Milan Třebín)

Způsob platby za komunální odpad Inovace PC na úřadě
MěÚ Rudolfov pořádá anketu na téma: „Způsob placení
komunálního odpadu“. Zajímá nás, co si o tom myslíte Vy,
jichž se to bezprostředně týká.
Ve způsobu placení stojí proti sobě dvě koncepce. Současný
způsob, tj. paušální poplatek za pravidelný jednotýdenní
svoz, a individuální (motivační) poplatek, tj. placení dle
skutečně naplněných popelnic při povinném minimálním
odběru známek.
Co jednotlivé způsoby znamenají pro občany a co pro obec?
Paušální poplatek by od příštího roku znamenal platbu 500
Kč na osobu a rok při pravidelném týdenním odvozu odpadů.
Co by znamenal tento způsob pro obec – stát – planetu?
Především obrovské množství odpadu, jež se dostatečně
netřídí a ukládá na skládky za veliké peníze, které se dotují
z obecního rozpočtu. Z hlediska ekologie i financování velmi
drahý přepych!
Co by měl znamenat tzv. individuální (motivační) poplatek
pro občana? Především zaplatit za každou odvezenou popelnici 60,- Kč při minimálním ročním odběru 4-5 známek na
osobu. Jaký dopad by to mělo pro obec – stát – planetu?
Především motivaci ke třídění. Cílem je návrat k produkci
méně než polovičního množství směsného komunálního odpadu. Toto množství představoval rok 2004, tj. poslední rok,
kdy byl individuální způsob uplatněn. Dále by představoval
celkové snížení nákladů na svoz a uložení. Uložení organického odpadu na zahradní komposty a stavební suti na recyklační dvory. Za negativní dopad považujeme vyšší riziko
černých skládek.
Váš názor lze vyjádřit nejpozději však do 15.5.2007, prostřednictvím
internetové
ankety
na
stránkách
www.rudolfov.cz/ankety/odpady, e-mailu na adresu
anketa.odpady@rudolfov.cz, nebo pomocí anketního lístku,
který můžete vhodit do sběrných schránek umístěných:
1. na podatelně MěÚ Rudolfov
2. v prodejně PEKAST u kostela
3. v prodejně FLOP na Hlincohorské ulici
(J. Valevský)
ANKETA
1) Přejete si paušální platbu směsného komunálního odpadu
(500 Kč na osobu a rok)?
ANO
NE
2) Přejete si individuální platbu směsného komunálního
odpadu (60 Kč za každou odvezenou popelnici)?
ANO
NE
3) Máte na to úplně jiný názor? Napište stručně jaký.
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V okamžiku přijetí rozpočtu jsme museli začít okamžitě řešit neutěšený stav výpočetní techniky na úřadě. Po dvou havarijních výpadcích centrálního počítače jsme se rozhodli pro nákup robustnější technologie zejména do centrálního uzlu. Jako server jsme zvolili
značkovou technologii Hewlett Packard.
Celkový koncept dovybavení se opírá o Small Bussines Server od společnosti Microsoft. Touto technologií chceme zabezpečit centrální správu dokumentů, archivaci dat a publikování a třídění dokumentů. Do výběrového řízení byly přizvány 4 společnosti - CS21 - tradiční dodavatel zařízení pro
Rudolfov, Autocont, TranSoft a Abacus. Nejlepší podmínky,
jak cenové tak kvalitativní, nám zajistila společnost Transoft,
u které byla podána objednávka.
Díky úspěšnému cenovému jednání bylo možno koupit ještě
dva Notebooky IBM a jeden desktopový počítač s LCD monitorem.
(Milan Třebín)

Jarní úklid místních komunikací
Na středu 16. května je naplánován úklid místních komunikací v Rudolfově. Tento úklid se nedotkne ulic Adamovská,
Hlincohorská, Jivenská a Třeboňská. Úklid těchto ulic zajišťuje Správa a údržba silnic (SUS). Dotazoval jsem se na
SUSce pana provozního náměstka na předpokládaný termín
úklidu těchto ulic – bohužel strojový park vyčleněný na tuto
práci není zcela provozuschopný. Třeboňská byla čištěna
v pátek 27. dubna, zbytek by mohl proběhnout do 8. května.
Co se týče úklidu místních komunikací, včetně čištění košů
kanálových vpustí, byly poptány celkem 4 společnosti (pokud
nepočítám SUS). Tradiční dodavatel - společnost Kraton má
volnou kapacitu nejdříve v červnu. Dále jsem jednal
s firmami A.S.A, Kohout a firmou KROKA. V tento okamžik
je cenově nejvýhodnější strojní čištění nabídnuté společností
A.S.A. Bude se provádět zejména čištění hran komunikací a
obrubníků. Čištění bude prováděno malým zametacím a kropícím strojem. Posádka stroje by měla být stejná jako posádka, která pro Rudolfov zajišťovala zimní údržbu.
V souvislosti s tímto čištěním bych chtěl všechny požádat
o odstavení osobních automobilů z ulic, aby čištění mohlo
proběhnout co nejefektivněji. Dejte si proto do svých kalendářů poznámku na 16. května. Budeme se snažit osadit
problémové úseky silnic značkami zákazu zastavení. Tyto
značky by měly být osazeny od pondělka 14. května. Majitelé
vozidel, kteří by tento zákaz nerespektovali, se vystavují
nebezpečí odtažení.
(Milan Třebín)

Rekonstrukce komunikace na Hlincohorské
Jak jsme již informovali na posledním zastupitelstvu, intenzivně usilujeme o rekonstrukci Hlincohorské silnice v úseku
od konzumu Flop zhruba do míst k Truhlářství Hais. Tato
komunikace je krajská a již druhým rokem, tedy i v minulém
volebním období, byly schváleny prostředky z krajského
rozpočtu ve výši 4.000.000 Kč na její rekonstrukci.
Možná může někdo namítat, že takových silnic a vozovek ať
už krajských nebo místních, které by stály za opravu je tady
víc…. S tímto názorem se nedá než souhlasit. Příčinou rekonstrukce této části Hlincohorské je chybné odvodnění této
komunikace, kdy při prudkých deštích voda (z této komunikace) stéká na přilehlé soukromé pozemky a zahrady,
v extrémních případech může zatékat i do objektů.
Minulé vedení radnice slíbilo rekonstrukci již v minulém
roce, mělo odsouhlasenou rekonstrukci na Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje a poté zřejmě z důvodu nedostatku
finančních prostředků, celou akci zrušilo…
Na stole může být otázka, na co finanční prostředky, když
komunikace je krajská? Pod komunikací se totiž nachází
vodohospodářský majetek města (vodovod, kanalizace), který
je vzhledem k jeho staří a stavu nutno rekonstruovat ideálně
kompletně v celé délce, nebo jít do rizika a havarijně opravit
nejvíce poničené části. Tato oprava, či rekonstrukce byla
jednou z podmínek na opravu komunikace.
Nová rada města navrhla a zastupitelstvo města schválilo
finanční obnos ve výši cca 1.000.000,-Kč na opravy nejvíce
poškozených úseků. V takto schválené podobě by město šlo
do rizika, že celkové náklady této nejnutnější opravy po odkrytí a zhlédnutí skutečného stavu, by mohly být mnohem
vyšší. Po celkovém uvedení nové komunikace do provozu

by na neopravených úsecích mohlo docházet opět k haváriím,
tj. odkrývání a flekování nového povrchu komunikace.
Našli jsme tedy grant v rámci Operačního programu EU na
rekonstrukci vodohospodářského majetku a podali žádost na
jeho přidělení na krajský úřad, který je zpracovatelem žádostí.
Částka na celkovou rekonstrukci je ve výši 4,1 miliónu Kč.
Z toho 70% by měl pokrýt grant a 30% je podmínka spoluúčasti města. Definitivní schválení proběhne na zasedání
krajského zastupitelstva koncem května. Pokud bychom byli
úspěšní, a já pevně věřím, že se tak stane (udělali jsme pro to
maximum), začne město ihned v červnu vybírat dodavatele.
Má to i nepříjemné stránky věci. Rekonstrukce by měla trvat
3 – 4 měsíce. V této době bude v části, či v celém úseku omezena doprava, ať už osobní, či především nákladní. A hlavně
budou omezeny linky MHD a ČSAD. Bude hluk a špína jako
na každé stavbě tohoto typu. Myslím, že i přes tyto těžkosti
stojí za to rekonstrukci provést.
Koalice se zavázala, že bude provádět investiční akce za pomocí grantů a dotací. Myslím, že tato akce je jasným případem, že jsme tento proces nastartovali hned v prvním roce
našeho funkčního období. Vždyť z celkově proinvestované
částky 8,1 milionu Kč město do této akce vloží méně než 2
milióny Kč. A to už stojí za tu námahu!
(Vít Kavalír)

Upozornění pro občany
Od 1.května 2007 funguje opět MATRIKA na městském
úřadě bez omezení.
Její úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7,30 do
11.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.
Telefonní číslo pro případné informace je 387 228 654.

Programy pro seniory jsou na dobré cestě
Člověk by si neměl říkat, že je všechno úspěšné, dokud není
dílo hotovo. Ale můžeme si říci alespoň pár slov o radosti,
když se vydáme po dobré cestě a přece jen nějaké výsledky
začínají být vidět.
To se myslím daří v našem programu pro seniory, který jsme
si předsevzali a který zatím úspěšně plníme.
I když jsou přednášky o zdraví v rámci prevence a informovanosti občanů pořádané každý měsíc na různá témata pro
širokou veřejnost, jedno z vybraných témat jsme přece jen
zúžili. Únorová přednáška zkušené fyzioterapeutky na téma
kondiční tělocvik pro lidi se zdravotním handicapem byla
současně uvozující přednáškou pro pravidelné cvičení seniorů, které má stále více příznivců, nejen z řad obyvatel DPS a
které probíhá pravidelně každý pátek od 10,15 hodin. Nyní se
podařilo domluvit, že fyzioterapeutka Lada, která dojíždí
s našimi seniory cvičit, bude v období od 16. do 27. července
v Domě s pečovatelskou službou každý den a připraví pro
naše seniory souvislý 14-ti denní cvičební program kondičního tělocviku.
Na 22. května 2007 od 17,30 hodin je v Domě s pečovatelskou
službou připravena přednáška v podobném duchu. Je zúžena
na okruh zájemců z řad vyšší věkové kategorie a bude uvozující přednáškou před pravidelným, pravděpodobně také každotýdenním programem „trénování dlouhodobé i krátkodobé
paměti“, pod vedením odbornice na tuto problematiku.
Na měsíc červenec také plánujeme setkání v Domě
s pečovatelskou službou, které je o představení, vysvětlení a
diskusi k dalším připravovaným programům a akcím pro
seniory. Např. jsme předběžně domluveni na programu se
studenty, kteří by měli přibližně od měsíce září začít dojíždět
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za seniory, kteří mají zájem o milou společnost studenta zdravotně-sociální problematiky, který by si s konkrétním zájemcem – seniorem přicházel občas posedět, popovídat, přečíst
denní tisk nebo knihu, s lidmi, kteří si netroufnou chodit sami
v našem kopcovitém terénu došel na pěknou procházku apod.
Na dobré cestě je i naše snaha sehnat sponzorsky dřevo na
stavbu větší zastřešené pergoly u Domu s pečovatelskou službou, aby si měli senioři kde v klidu posedět. O těchto a dalších plánech bude již zmíněné červencové posezení. Věřím,
že budou naši milí senioři spokojeni a doufám, že lidé, kteří
se na nás v těchto oblastech spolehli, budou mít radost.
(Lenka Klímová)

Poděkování

Za všechny občany, kteří využívají
zastávku MHD „Na Americe“ děkujeme neznámému malíři,
který ji z vlastní iniciativy a na vlastní náklady vymaloval. Je
radost se do takové zastávky schovat před nepříznivým počasím nebo prudkým sluníčkem. Děkujeme.

Sběr starého papíru

V průběhu celého roku si
jednotlivé třídy naší základní školy organizují sběr starého
papíru. Finanční prostředky získané jeho prodejem pak použijí na zaplacení např. dopravy na školní výlety, některých
nákladů při lyžařském kurzu, dětském dnu atd.. Rodiče žáků
již s touto činností počítají a sběrový papír vozí do školy.
Obracíme se proto i na ostatní občany s žádostí, aby starý
papír, pokud ho sami neodevzdávají do sběrných surovin,
nespalovali a neházeli do popelnic či kontejnerů, ale aby ho
kdykoliv svázaný nebo uložený v papírových krabicích složily u vstupní branky do školního dvora. Žáci jej uklidí a při
nejbližší akci odevzdají do sběrných surovin. (L. Műhlstein)

Kauza domu v Třeboňské č.p. 42 se Stravování pro veřejnost Vedení Základní
Rudolfov nabízí veřejnosti možnost stravování ve školkomplikuje V minulém čísle Rudolfovských listů školy
ní jídelně rudolfovské školy. Obědy je možné konzumovat
jsme informovali o záměru města vypořádat se společným
prodejem v poměru 1:3 ve prospěch Košanových s celou
touto kauzou. Bohužel Košanovi nabídku, dle mého názoru
v tuto chvíli jedinou spravedlivou, odmítli a pomocí svého
právního zástupce podali na město žalobu.
Navíc, aby to nebylo málo komplikované, kauza nabrala
úplně nový rozměr…. Přihlásil se Ing. Jauker, podnikající
v tomto objektu v roce 1991, tj. v roce vzniku restitučního
sporu mezi městem a údajnými restituenty, a poukázal na
skutečnost, že na základě usnesení právě z roku 1991 zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje tohoto objektu právě
Ing. Jaukerovi za cenu dle úředního odhadu v době prodeje.
Tím pádem je jasné, že po těchto nových skutečnostech již
nemůže být řeč o záměru společného prodeje.
Zastupitelstvo města udělalo to, co muselo. Na svém posledním zasedání potvrdilo záměr prodat tento objekt Ing. Jaukerovi, zbývalo jen určit částku.
Cena nemovitosti určená soudním znalcem v dubnu 2007 činí
8.970.939,62 Kč. Vzhledem k nabídkám realitních kanceláří
se cena tržní odhaduje na částku 5,7 miliónu. Za tuto částku
schválili zastupitelé prodej Ing.Jaukerovi.
Po těchto skutečnostech se rozhodně nezříkáme povinnosti
odškodnit Košanovi za zhodnocení tohoto domu. Aby se tak
stalo, je nutné, aby město dům urychleně prodalo a z těchto
prostředků odškodnění vyplatilo. Věřím, že i přes podanou
žalobu je dohoda při urychleném prodeji ještě možná.
(Vít Kavalír)

Sběrný dvůr Sběrný dvůr pro uložení nebezpečného
odpadu bude v dalších měsících otevřen takto:
5. května, 2. června a 7. července
v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Sběrný dvůr se nachází v Rudolfově v prostoru za parkovištěm „U Štítu“ a je určen pouze pro obyvatele Rudolfova a
Hlinska, kteří musí své bydliště doložit, nejlépe občanským
průkazem. Mezi nebezpečný odpad patří: aku-baterie, monočlánky, vyjetý automobilový olej, pneumatiky, televize, monitory PC, počítače, nádoby od barev a olejů, léky, kyseliny a
fotochemie, ledničky, mrazáky, vyřazené elektro a elektronické zařízení, eternit, azbest a jeho součásti, atd.

buď přímo v jídelně, nebo si je odnést v jídlonosiči domů.
Cena oběda pro veřejnost je stanovena na 41 Kč. Obědy se
pro mimoškolní strávníky vydávají v době od 12,00 do 13,00
hodin.
Případní zájemci si mohou obědy objednat osobně v kanceláři
u vedoucí školní jídelny paní M. Soustružníkové každý den
od 7,00 do 14,30 hodin (hlavní vchod školy, druhé dveře
vlevo). Zde také získáte bližší informace. Telefonní číslo
vedoucí školní jídelny je 387 228 054.
(Ludvík Műhlstein)

Humanitární sbírka ošacení Ve dnech 22.
a 23. dubna proběhla v našem městě Humanitární sbírka ošacení pořádaná Diakonií Broumov ve spolupráci s Městským
úřadem Rudolfov. Bohužel o zájmu Diakonie Broumov uspořádat tuto sbírku jsme se dozvěděli až po uzávěrce minulého
čísla, a tak jsme konání avizovali jen prostřednictvím letáčku
rozdávaného do poštovních schránek.
Je zde tedy na místě malé upřesnění a informace o této sbírce. Diakonie Broumov je humanitární nezisková organizace
poskytující materiální pomoc všem potřebným nejen u nás,
ale i v zahraničí. Zorganizováním takovéto sbírky Diakonie
pomůže sociálně potřebným občanům. Dále při jejím třídění
poskytne práci lidem, kteří by jinak žádnou práci nedostali a
přispívá tím k jejich začlenění do společnosti. V neposlední
míře odlehčí komunálnímu odpadu, jelikož nepoužitý humanitární odpad dále ekologicky zpracuje.
Ať už jste do sbírky přispěli s úmyslem pomoci druhým, nebo
si jen dělali jarní úklid šatníku jménem Diakonie Broumov
děkujeme.
(Hana Hajná)

Do majetku města přibude další
vojenský objekt Jednání se zástupci ministerstva
vnitra probíhají průběžně. Při jednom z nich jsme požádali o
budovu bývalé vojenské strážnice. Je to poměrně velká, rozlehlá budova stojící asi v polovině silnice vedoucí podél
Zámečku k vojenským kolnám. Má z jedné strany loubí.
K předání budovy dojde, podle informací ministerstva,
v nejbližších dnech.
(Eliška Štěpánová)

První představení předaných objektů v areálu Zámečku veřejnosti
Jak už bylo dříve napsáno, na konci minulého roku byly Rudolfovu bezúplatně převedeny některé bývalé vojenské objekty v areálu Zámečku. Je to pro Rudolfov výborná příležitost,
ale také velký závazek a především ohromná výzva.
Snažíme se k ní přistoupit poctivě. Hledáme nejvhodnější
možnosti využití i zdroje financování. V současnosti už pomalu myšlenky a nápady dostávají konkrétní obrysy. A tím
také nastává čas seznámit veřejnost s budoucími záměry.
Jsem zastáncem neformálnosti, originální a hlavně přátelské
atmosféry. A v tomto duchu připravuji „den otevřených dveří“. Samozřejmě nejsem sama. Tentokrát jsem oslovila mladé
rudolfovské lidi. Žije mezi námi několik studentů a absolventů středních a vysokých uměleckých škol. Možná budoucích
hvězd, ale zcela jistě talentovaných, šikovných a kreativních
lidí. Ti se sejdou pod vedením Jany Prokešové, studentky
brněnské JAMU, poslední červnový týden. Na divadelní tvůrčí dílně, která se bude konat přímo v areálu Zámečku, připraví
divadelní happening.
Dílna bude otevřená všem, můžou se přijít podívat děti ze

6

školky, školy nebo kdokoliv se zájmem o věc. Další tvůrčí
dílna bude v areálu dětského hřiště v Hornické ulici. Tentokrát dřevosochařská. Při vichřici popadalo hodně stromů a
z nich vzniknou nové originální prvky na hřiště. Opět za provozu. Děti se budou moci během týdne podívat, jak sochař
pracuje se dřevem, jak vzniká dílo. Můžeme to třeba chápat
jako originální hodiny výtvarné výchovy. Dnem „D“ bude
sobota 30.6.2007. První prázdninový den. V 15.00 bude na
dětském hřišti slavnostní předání nových prvků dětem. V
16.00 se symbolicky otevře areál bývalých vojenských skladů. Bude zde vystavena studie k projektu. Její vizualizace.
Kromě výkresů se bude moci každý na monitoru počítače
„projít“ budoucím areálem. Podrobně se seznámit s tím, co tu
za několik let najde. Kolik to bude stát a kde lze hledat finanční zdroje. V reálu si pak všechny budovy prohlédnout.
Večerní divadelní happening bude hezkou tečkou dne a především hezkým začátkem nové existence areálu.
Nezapomeňte - den otevřených dveří - sobota 30. 6. 2007.
(Eliška Štěpánová)

Jarní setkání seniorů První dubnovou neděli se
ve školní jídelně konalo další seniorské posezení. Na rudolfovské seniory čekaly jarně ozdobené stoly připravené Marcelou Novákovou, malé dárky od dětí a ochotná obsluha. Tu
stejně jako o Vánocích tvořila cca desítka rudolfovských paní
a slečen, které doma upekly moučníky a celé odpoledne se
s úsměvem staraly o pohodlí seniorů.
Program zahájily děti z mateřské školy pásmem básniček a
písniček, po nich předvedly své sestavy mladé moderní gymnastky. Velikonoční kviz byl opravdu náročný. O tradicích
toho nakonec nejvíc věděl tým pana Jakeše. Pak ještě následovaly ukázky pletení pomlázek a velikonoční výzdoby. V druhé
části odpoledne hrála hudba. Příležitostnou skupinu ze svých Fotografie pořízené na jarním setkání zachycují naše seniory
kamarádů sestavil pan Frank. Doufám, že všichni strávili pří- při zpracování velikonočního testu, při poslechu písniček i
jemné odpoledne.
(Eliška Štepánová) tanci, který ve školní jídelně následoval.
(foto F. Nárovec)

Výročí našich spoluobčanů
V průběhu měsíce května a června navštívily členky sociálně
zdravotní komise spoluobčany našeho města s gratulací při
příležitosti jejich osmdesátého a vyššího výročí narození.
Mezi tyto občany patří: Anna Zemanová
Marie Maurenzová
Růžena Šeflová
Jaroslav Jaroš
S přáním pohody a zdraví se připojují i Rudolfovské listy.

Když se řekne „Děkan“

Je to vlastně les
Lustenek. To jméno málokomu něco řekne. Lustenek je pro
Rudolfov vlastně Děkan. Nepatří sice už do katastru Rudolfova, ale je to stále „náš“ les. Svojí rozlohou nepatří mezi velké
lesy, nachází se však na velmi pěkném místě. Má svůj půvab
tím, že není na rovině, ale je tvarován v kopcovitém terénu.
Dále se rozprostírá na severní straně, což má výhodu menšího
vysychání. Tím je zajištěn lepší zdravotní stav. Jeho skladba
má také tu výhodu, že je tvořen více druhy dřevin. Jde hlavně
o listnaté stromy, především buky. Jimi je více zajištěn proti
prudkým nárazům větrů. Například letošní vichřice zničila
„pouze 30“ stromů, což je ve srovnání s jinými lesy daleko
méně. Většinou byly tyto stromy nemocné. Les nejsou jen
stromy, je zde plno jiných rostlin. Především dva vzácné druhy vstavače a dřípatka.
Pokouším se les obohatit výsadbou hlavně listnatých stromů.
Jde zejména o buk, javor, jasan, olši, habr a jinan. Bohužel
poslední jinan letos někdo přemístil na svůj pozemek. Škoda
jen, že poslední dobou se stromy více poráží a méně vysazují.
Rád bych také upozornil na jeden nešvar. Tak jako na Rudolfově i zde mnoho lidí odhazuje vše, co jim překáží. Hlavně
obaly od jídla a cigaret. Ještěže jsou mezi námi lidé, kteří při
návštěvě lesa provádějí úklid tohoto smetí. Především bych
chtěl za tuto práci poděkovat paní Jeřábkové a panu Pflegrovi.
Doufám, že Děkan – Lustenek bude stále více žít než umírat.
(Petr Kocina)

V rámci programu „Přednášky o zdraví“
si dovolujeme pozvat všechny zájemce především občany
vyšší věkové kategorie
dne 22. května 2007 v 17,30 hodin
na přednášku

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Přednáška se koná ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou a je úvodem
k programu trénování dlouhodobé i krátkodobé paměti.

Rudolfovské slavnosti v Českých
Budějovicích Společnost přátel Rudolfova opět využívá pohostinnosti majitelů Mléčného baru v českobudějovické České ulici a od 25. května 2007 připravila v prostoru baru
výstavu fotografií přibližujících dění při rudolfovských Hornických slavnostech.
V útulném a nekuřáckém prostředí zavzpomínáme na uplynulé
ročníky Hornických slavností. Zveme tímto rudolfovské i
českobudějovické k návštěvě. Výstavu můžete zhlédnout do
25. června tohoto roku.
(Antonín Vítovec)
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Psí den – na konto Pomocných tlapek jsme vybrali 7.500 Kč !

Opravdu na sebe můžeme být pyšní! Kolik skvělých, štědrých
lidí tu žije. Psí den se úžasně vyvedl. Opět jsme dokázali, že
dobrou věc umí v Rudolfově mnoho lidí neokázale podpořit.
Pomocným tlapkám přibylo na kontě 7.500 korun, za ně vycvičí nejméně jednoho asistenčního psa! Takže díky rudolfovským lidem nejméně jeden handicapovaný člověk bude
mít mnohem jednodušší život a čtyřnohého přítele! Navíc
jsme společně prožili příjemné odpoledne.
Na Psí den přišlo hodně lidí. S pejsky i bez nich. Koupí suvenýru přispěli Pomocným tlapkám skoro všichni. Pracovnice
neziskové organizace Pomocné tlapky ukázaly, jak moc jsou
jejich vycvičení pejsci schopni postiženým lidem pomoci a
nejeden z okolostojících diváků si uvědomil, jaký dar je - být
zdravý. Děti mohly soutěžit v různých disciplínách. Dospělí
se potkali se známými. Dvacet nejodvážnějších majitelů se
přihlásilo se svými psy do soutěží. Dvanáct dětských porotců
postupně vybíralo nejhezčího a nejposlušnějšího rudolfovského pejska, nejpodobnější dvojici pes – pán a na závěr
ředitelka Pomocných tlapek p.Pirmerová ocenila nejlepší psí
kousek. Jako člověk s bohatými zkušenostmi s výcvikem psů
věděla, který kousek stál chovatele nejvíce úsilí.

Děti nocovaly v knihovně
Noc s Andersenem, tak pojmenovali pořadatelé z Uherského
Hradiště mezinárodní akci knihoven, která se uskutečnila
v pátek 30. března 2007. K účasti se na podnět rudolfovské
kulturní a školské komise přidala i zdejší Městská knihovna,
které nápad pomohly zrealizovat mateřská školka, poskytující
nocleh, a Společnost přátel Rudolfova, jež pomohla
s organizací průběhu večera. Garanty se staly paní H. Kuboušková s paní J. Malšovskou. V 18.00 hodin se otevřely
brány do kouzelného světa pohádek a děti přivítalo 10 dobrovolníků v renesančních kostýmech, včetně bývalého pana
starosty V. Klaboucha. Zpočátku se děti seznámily s místními
pověstmi o nadpřirozených bytostech a tajemných hradech a
poté samy četly ze svých knížek. Po setmění se loučemi a
lampiony rozsvítila zahrada a třicet dva malých dobrodruhů,

Vítězové jednotlivých disciplín:
Nejhezčí pejsek:
Betinka - Vlasty Dlouhé Vorlové
Bára - Radka Irry
Bikey – Milana Třebína
Nejposlušnější pejsek: Keri - Eduarda Čeňka
Bára – Martiny Zevlové
Betinka – Vlasty Dlouhé Vorlové
Nejpodobnější dvojice pes-majitel: Bikey – Milan Třebín
Nejlepší psí kousek:
Aladar - Lucie Drdlové
Celou akci zorganizovala Hanka Hajná. Technickou podporu
poskytli paní Korandová, J. Valevský, ozvučení půjčil pan
Frank, ceny pro všechny vítěze věnoval R. Sitter, veterinární
dozor měl MVDr. P. Kolář, ukázku jízdy psího spřežení předvedl S. Měšťan. Děkujeme všem, i těm, kteří pomáhali u různých dětských soutěží. Blahopřejeme vítězům – pejskům i
páníčkům. A především děkujeme všem dobrým lidem
v Rudolfově, kteří přišli přispět na dobrou věc. Poděkováním
může být i radost pracovnic organizace Pomocných tlapek,
které řekly, že to byla jedna z jejich nejúspěšnějších akcí, při
které vybraly nejvíc peněz. Všichni soutěžící si mohou vyzvednout na městském úřadu společnou fotografii.

(Eliška Štepánová, foto František Nárovec)
rozdělených do pěti skupin, se vydalo na čtyři stanoviště
s různými úkoly – chození po kladině s knížkou na hlavě, hry
na prolézačkách a klouzačce, zpívání a bobřík odvahy s katy.
Uvnitř hornického muzea museli odvážní účastníci vylézt za
pomoci permoníka po žebříku do tajemné důlní štoly. Po vyčerpávající trati se hladoví strávníci s chutí zakousli do namazaných chlebů a ovoce. V průběhu večera děti skládaly obrázky a hádaly pohádkové bytosti. Na závěr objevovaly v tajemné
chodbě ukrytý poklad, kterým byly medaile, diplomy – Absolventníky a drobné dárky. Večer plný zážitků a zábavy ukončilo
usínání při čtení pohádek v prostorách školky, které tímto patří
poděkování za zprostředkování. Účel sblížit děti nejen
s pohádkami dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, ale také užít si legraci, poznat nové kamarády a odnést si
plno zážitků, byl nepochybně splněn. (text a foto P. Nestávalová)
Společnost přátel Rudolfova
a Fonsus první těžební a.s.
co nejsrdečněji zvou občany Rudolfova a okolí na

slavnostní otevření
GRAFITOVÉHO DOLU v Českém Krumlově
26. května 2007 od 11.00 hod.
areál grafitového dolu na Chvalšinské ulici v Č.Krumlově
PROGRAM:
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOLU
PROHLÍDKA PODZEMÍ
SVĚCENÍ TUPLÁKU - HORNICKÁ KAPELA
VOLNÁ ZÁBAVA

Nejhezčí květinová výzdoba

Všichni
chceme žít v příjemném prostředí, obklopeni milými a přátelskými lidmi. V poslední době pro to mnozí v Rudolfově hodně dělají. Žije mezi námi mnoho nelhostejných lidí, kteří jsou
ochotni i finančně podpořit druhé - povedl se charitativní
koncert ve prospěch dětského hřiště i „Psí den“.
Chceme udělat další krok směrem na cestě ke krásnějšímu
Rudolfovu a také alespoň symbolicky poděkovat těm, kteří se
o to snaží. Kulturně školská komise vyhlašuje soutěž o
nejkrásnější květinovou výzdobu domu. Hodnotit se bude
květinová úprava okenních nebo balkónových truhlíků, popřípadě výzdoba dveří.
Pravidla soutěže:
1. Jakýkoliv obyvatel Rudolfova může přihlásit do soutěže
dům (i více), který se mu líbí, včetně svého.
2. Způsob přihlášení – stačí napsat ulici a číslo domu a poslat mailem kvetinovavyzdoba@rudolfov.cz,
nebo
osobně vhodit do schránky na městský úřad, popřípadě
poslat poštou, obálku označit heslem „květinová výzdoba“
3. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 20.srpna 2007.
4. Hodnocení – kulturně školská komise dům po přihlášení
vyfotografuje, v posledním prázdninovém týdnu ze všech
fotografií vybere 3 nejhezčí květinové výzdoby domu.
Výherci budou zveřejněni v následujících Rudolfovských
listech a dostanou věcné ceny.
Těšíme se na Vaše typy, neostýchejte se a nominujte upravené rudolfovské domy.
(Jana Pinlová )

Karneval v MŠ Během roku se pořádají v mateřské
školce různé akce pro děti. Jednou z nich byl koncem února
karneval. Děti prožily dopoledne plné soutěží, her a tance.
Dík patří rodičům, kteří se podíleli na přípravě pohoštění pro
děti. Zároveň děkujeme za přízeň rodičů, kteří svěřují děti do
výchovy učitelkám naší MŠ. V současné době navštěvuje MŠ
71 dětí. Při zápisu, který proběhl začátkem března projevilo
zájem 21 rodičů, což splnilo účel a od září je kapacita MŠ
naplněna.
(Jana Koutníková)

(foto archiv MŠ)

Okresní kolo ve volejbale žákyň ZŠ

Dne 18. dubna 2007 se v Českých Budějovicích uskutečnilo
okresní kolo ve volejbale žákyň základních škol. Celkem se
přihlásilo 12 družstev.
V základní čtyřčlenné skupině žákyně rudolfovské školy
porazily ZŠ Týn n /Vlt., ZŠ Trhové Sviny a ZŠ Ševětín a
postoupily do tříčlenné finálové skupiny. V ní pak vyhrály
nad děvčaty ze ZŠ Máj i pořádající ZŠ Oskara Nedbala 2:0.
V úterý 8. května 2007
Vítězstvím v okresním kole si děvčata zajistila postup do
pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Rudolfově
krajského kola. V případě úspěchu mají možnost postoupit do
na fotbalovém hřišti SK Rudolfov od 13:00 hodin
republikového finále, které se uskuteční v červnu ve Žďáru
28. ročník hasičské soutěže
nad Sázavou.
Na vítězství v okresním kole se podílely tyto žákyně: P. Pero Putovní pohár města Rudolfova
Soutěžit se bude v požárním útoku v kategoriích Muži, Ženy, sanová, V. Márovcová, K. Kubíčková, M. Hůlková, N. VanStarší žáci a Mladší žáci. Výsledky budou též započítávány dasová, T. Šimková, P. Sedláková, J.Ruzhová, M. Šímová, J.
pro obvod číslo 6 jako obvodová soutěž. Za 27 let svého Pechová, K. Korandová a V. Švejdová. (Ludvík Műhlstein)
trvání si Rudolfovský pohár vybudoval dobrou tradici jak u
soutěžících družstev, tak i u diváků, které tímto co nejsrdeč- Na konec školního roku chystá město Rudolfov zájezd rodičů
něji zveme, aby povzbudili naše družstva rudolfovských hasi- s dětmi do ZOO Praha. Předpokládané datum zájezdu je sobočů. Věříme, že se dostavíte v hojném počtu, jako tomu bylo v ta 23.června.2007. Další informace budou zveřejněny v květminulých letech.
nu na plakátech.
(Marie Růžičková)
Družstvo rudolfovských hasičů se 28. dubna zúčastnilo v
Českých Budějovicích soutěže o sošku Sv. Floriána. Obsadili
druhé místo a kategorii „veteránských osmiček“ úspěšně I nadále trvá možnost přispět peněžitou podporou na dětské
dokončili na pátém místě.
(Miroslav Novotný) hřiště v Hornické ulici. Finanční částky můžete zasílat na
účet č. 1921231/0100 variabilní symbol 36392321.

Hasičům z Rudolfova začíná sezona

Výlet do pražské ZOO

Účet na dětské hřiště

Arteterapie - ohlédnutí za výstavou
V průběhu měsíců února, března a dubna uspořádala Společnost přátel Rudolfova v naší městské knihovně unikátní prodejní výstavu výrobků, obrazů a prací z ateliérů klientů Domova Libníč. Celá akce vzbudila nevídaný zájem ze strany
nejen laické, ale i odborné veřejnosti. Necelých 300 návštěvníků využilo příležitost zastavit se nad zručností a krásou díla,
evokovaného výjimečnou péčí terapeutů Domova Libníč.
Výnos z prodeje byl předán pracovníkům ústavu a bude cennou pomocí pro další terapii. Celou výstavu přestěhuje na
podzim Společnost přátel Rudolfova do Mléčného baru v
České ulici v Českých Budějovicích.
(Antonín Vítovec)
Vlevo foto J.Hoschny z vernisáže výstavy.
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Společnost přátel Rudolfova
si Vás dovoluje pozvat na

Druhá zdravotní vycházka

Dovolujeme si
pozvat příznivce pohybu a historie na 2. zdravotní vycházku.
Tentokrát půjdeme na Šibeniční vrch a k šachtě Eliáš. Výklad
provede PhDr. Karel Krejča. Přes Hůrský rybník a les Baba se
vrátíme zpět do Rudolfova. Sejdeme se v sobotu 12. května
2007 ve 14 hodin u kostela. Vycházka se koná za každého
počasí.
(Marie Růžičková)

HORNICKÉ SLAVNOSTI 2007
tradiční 8. hornické slavnosti
královského horního města Rudolfova

9. červen 2007

Večerníčky v Rudolfově

Brána do Pohádkového lesa se otevře v sobotu 2. června 2007 na Farské louce 09.00 – 09.30 Dei Gratia, středověká hudba
za kostelem v Rudolfově. Tématem letošního 9. ročníku 09.30 – 09.45 Zahájení slavností + tanec permoníků
Pohádkového lesa jsou pohádky pro děti na dobrou noc vysí- 09.45 – 10.15 Jak se na Rudolfově stavěl kostel, historický výjev v podání ochotníků
lané v České televizi. Večerníček patří mezi nejstarší, nej10.15
–
11.00
Průvod
městem v historických kostýmech
známější a nejpopulárnější pořady České televize a vysílá se
nepřetržitě od roku 1965. Proslulá večerníčkovská znělka je 11.00 – 11.40 O Bajajovi, pohádka pro děti, vystoupení
skupiny Komedianti na káře
vůbec nejstarší českou televizní znělkou a jednou z nejstar11.40
–
12.20
Aiwa
tribe, vystoupení břišních tanečnic
ších v Evropě. Z více než 300 pohádkových seriálů potkáte na
12.20
–
12.40
Fakírské
představení
cestě Pohádkovým lesem 22 pohádek. Nebudou zde chybět
12.40
–
13.10
Dei
Gratia,
středověká hudba
Křemílek a Vochomůrka, Krakonoš s Trautenberkem ani Bob
13.10
–
13.45
I
slavní
se
prali,
vystoupení skupiny Koa Bobek. Více vám již neprozradím, stejně jako každá pohádmedianti
na
káře
ka skrývá i Pohádkový les svá tajemství a překvapení.
Dříve než se do Pohádkového lesa vydáte, je nutné splnit 13.45 – 14.15 Pouličníci, jarmareční písničky
jeden úkol. Musíte si včas zakoupit za 25 hřiven zlata (Kč) 14.15 – 14.45 Komedianti na chůdách, vystoupení
skupiny Komedianti na káře
účastnickou kartu. V Rudolfově se budou účastnické karty
14.45
–
15.15
Dei
Gratia, středověká hudba
prodávat v sobotu 12. května od 9,00 do 11,00 hodin na
15.15
–
15.30
Kouzelnické
čarování
mandlu v Nové ulici (nad Farskou loukou). Přijďte včas –
15.30
–
16.00
Pouličníci,
jarmareční
písničky
kdo dřív přijde, ten dřív mandluje. Karet je omezený počet a
16.00
–
16.30
O
Kubíkovi
a
Kačence,
pohádka pro děti,
bez účastnické karty se vám brána do Pohádkového lesa neopředstavení
Téměř
divadelní
společnosti
tevře. Rudolfovské děti nebudou ochuzeny ani o letošní zpestření Pohádkového lesa. V sobotu 12. května máte možnost si 16.30 – 17.00 Pouličníci, jarmareční písničky
objednat a zaplatit pohádkové tričko. Pro děti se zakoupenou 17.00 – 18.00 Třeboňští Pištci, koncert v kostele
účastnickou kartou se tato trička budou prodávat za mimořád- 19.00 – 24.00 Bryčka, country koncert
ně zvýhodněnou cenu 130 Kč. Rodiče a všichni ostatní si Souběžné akce
mohou objednat pohádková trička za příjemných 190 Kč. 09.00 – 18.00 Výroční řemeslný trh, Staročeská kuchyPokud si budete chtít zakoupit trička až v Pohádkovém lese,
ně, Tortura, Ražba mince, Rýžování zlata
zaplatíte za ně 220 Kč a nemusí se na vás dostat. Běžná cena 14.00 – 16.00 Hornické hry, soutěže pro malé i velké,
triček s večerníčky je v obchodech 250 Kč. Objednaná trička
startovné 10,- Kč, v prostoru zahrady pod
budou k vyzvednutí od 5. do 30. června 2007 v městské
školní jídelnou
knihovně.
13.00 – 16.00 Hornické muzeum, den otevřených dveří
Předprodej zbylých účastnických karet bude pokračovat
- Výstava „S větrem pod křídly“
v Městské knihovně v Rudolfově od pondělí 14. května (ponk nedožitým 45. narozeninám letce Martidělí 13,00 - 18,00, středa 9,00 - 15,00, čtvrtek 13,00 -18,00).
na Stáhalíka
Velmi nás těší velký zájem o účast v Pohádkovém lese a mrzí 15.00 – 16.00 Kostel sv. Víta
- prohlídka nejvýznamnější rudolfovské
nás, že nemůžeme pustit na trasu více dětí. Nemáme dostatek
památky,
začátek v 15.00 hod.
pořadatelů ochotných podílet se na organizaci této akce pro
10.30
–
15.30
Prohlídka
objektu
palírny
spojená
děti. Abychom mohli pro 1200 dětí postavit na trase Poháds
tradiční
ochutnávkou
pravé
„Perštátské
kového lesa obvyklých 22 stanovišť, potřebujeme nejméně
slivovice“
160 pořadatelů. V současné době jich zhruba 30 chybí, a tak
14.00
–
17.00
Výstava
prací žáků základní školy
je každá ruka vítána. Máme na mysli zejména rodiče již od- školní jídelna
rostlých dětí, kteří se s nimi v minulosti Pohádkového lesa
účastnili. Přijďte pomoci připravit podobně krásný zážitek (Změna programu vyhrazena, podrobnější informace budou
na oficiálním plakátu k této akci nebo na internetu)
jako měly Vaše vlastní děti, dětem „cizím“. Pokud se chcete
stát členem velké party pořadatelů, kontaktujte nás telefonicMěstská knihovna v Rudolfově ve spolupráci
ky: 724 687 876 nebo e-mailem: majmaj@seznam.cz
s tiskárnou Herbia nabízí možnost zakoupení publikace R.
(Jiří Fink)
Pourové "Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 Podrobnější informace týkající se inzerce byly Jihočeský kraj".
uveřejněny v lednovém čísle Rudolfovských listů. Získat je Encyklopedie je řešena jako fotografická dokumentace s
můžete i v městské knihovně nebo prostřednictvím e-mailové faktografickými daty o všech kasteologických památkách,
ikonami místa, značkami přestaveb a přehlednou mapou s
adresy rudolfovskelisty@rudolfov.cz.
● Rodina hledá v Rudolfově byt nebo malý domek 3-4+1, vyznačenými lokalitami. Tato objemná publikace mapuje 348
event. malý st. pozemek. Za tip vedoucí k uzavření kupní objektů, mezi nimi i rudolfovská sídla - zámek a Lustenek.
(Jana Malšovská)
smlouvy vyplatíme 5000,-Kč. Tel.: 387228630, 723399614. Cena této knihy je 474 Kč .

Víte že…

Inzerce:
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Medaile pro volejbalistky

V pátek 6. dubna proběhlo v sále Městského úřadu v Rudolfově slavnostní
předávání medailí volejbalistkám SK Hlincovka Hlincová
Hora. Jak jsme již informovali, mladší dorostenky – kadetky
v letošním ročníku 1. ligy Českého volejbalového svazu
vyhrály z 36 zápasů celkem 33 a právem získaly celkové 1.
místo.
Děvčatům a jejich trenérům za jejich výkon a dobrou reprezentaci poděkovali nejen představitelé volejbalu: předseda
komise rozhodčích krajského volejbalového svazu V.
Aubrecht, trenérka TJ Špaček a mistryně republiky v kategoriích dorostenek - M. Medová , ale i zástupci Rudolfova
V. Kavalír, V. Klabouch a okolních obcí Hlincovy Hory –
Ing. K. Fousek, Hůr - M. Kubínová - Šebelková, Jivna Mgr. P. Brožka i ředitel základní školy - Mgr. L. Mühlstein,
ten také celý slavnostní akt moderoval. Dívky si kromě medailí a diplomů odnesly malé dárky, šek v hodnotě 10.000
korun a tři nové volejbalové míče, ale hlavně vědomí, že
odříkání, tvrdá práce a snaha dělat něco poctivě mají smysl,
a to zvlášť v dobré partě lidí. A ta na zdejším volejbale nechybí. To dokázala děvčata hned následující den, když odjela
hrát do Znojma na mezinárodní turnaj za účasti družstev ze
Slovenska a Rakouska. Také odsud totiž přivezla vítězství.
A postup do extraligy? Tento těžký úkol je čekal ve dnech
21. -22. dubna 2007 v Přerově. I ten děvčata zvládla. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
(Hana Hajná)

Na fotografii předává představitel Rudolfova V. Kavalír kapitánce družstva M. Slabové šek v hodnotě 10.000 Kč věnovaný
SK jako příspěvek za vzornou reprezentaci. (foto M. Šímová)

Letadla nad Rudolfovem V předvečer nedožitých 45. narozenin akrobatického letce Martina Stáhalíka se
uskuteční 2. června 2007 okolo 16,00 nad Rudolfovem resp.
Farskou loukou, průlet letadel pilotovaných jeho přáteli a kamarády. V tento den se zároveň uskuteční pietní vzpomínka u
hrobu tohoto sportovce na místním hřbitově.
(Jan Řehovský)

Volejbal na webu Pokud si chcete o hlincohorském

volejbalu přečíst více, uvádíme tuto internetovou adresu
www.skhlincovka.estranky.cz. Tyto neoficiální stránky klubu
vytvořila, dále je zdokonaluje a aktualizuje Martina Šímová,
Dne 14. dubna byly nalezeny na Farské
žákyně deváté třídy Základní školy v Rudolfově, mimo jiné
louce dioptrické brýle s černými obroučkami. Majitel si je
volejbalistka, členka vítězného ligového družstva mladších
může vyzvednout na sekretariátu MěÚ Rudolfov.
dorostenek- kadetek.

Upozornění

V rámci programu „Přednášky o zdraví“.
si dovolujeme pozvat širokou veřejnost
do zasedacího sálu Městského úřadu

Soutěž:

dne 21.6.2007 v 17,30 hodin na přednášku

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, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí, budou veřejně vylosováni na některé
z prosincových akci pro veřejnost. Tři vylosovaní obdrží dárkovou poukázku na dobrou večeři do vrátecké restaurace.
(Hana Hajná)

MODERNÍ METODY V LÉČEBNÉ VÝŽIVĚ

Odpověď na minulou otázku zní: Kolonie
tzv.“dělnických domků“ v Lesní ulici byla postavena roku 1911.

Přednáška firmy NOVARTIS s prezentací výrobků doplňkové výživy bude jistě spojením příjemného s užitečným.
Doplňková výživa s vysokým obsahem energie, bílkovin a
vlákniny se používá k dietnímu postupu při nedostatečné
výživě, při zvýšené potřebě přísunu energie, bílkovin, při
proteikalorické malnutrici, při omezeném příjmu potravy
v důsledku infekcí, onemocnění rakovinou, pooperačních
stavech, nechutenství, kachexii, anorexii, žvýkacích potížích
a v geriatrii.
Zástupce firmy Vás seznámí s možností předpisu této doplň


kové výživy lékařem, s ceníkem výrobků, dostupností apod.
Součástí přednášky bude nabídka malého občerstvení, které Otázka květnovo-červnová:
bude jistě v letním období příjemné.
(Lenka Klímová) K jakému účelu sloužila budova na obrázku, která stávala na
křižovatce ulic Dlouhá a Třeboňská?
_______________________________

___________________

____________________

________________________________

● a) pošta
● b) restaurace
● c) místní škola
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon (pokud ho vlastníte):
(foto převzato z dobové pohlednice)

Správnou odpověď zakroužkujte a ústřižek odevzdejte do konce června
2007
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Malí gymnasté

Dne 17. dubna proběhl
v tělocvičně ZŠ E. Destinnové regionální přebor odborů
asociace Sport pro všechny ve sportovní gymnastice
předškolních dětí, kterého se účastnili i rudolfovští kluci a
děvčata. Gymnastické sestavy děti nacvičily v rámci
pondělních a úterních pravidelných cvičení pod vedením
Ladislavy Skalové. V konkurenci pěti oddílů si naši
kluci a děvčata vedli více než dobře. V kategorii dívek
(rok narození 2001) skončila Anetka Lavičková na 2.-3.
místě, Martinka Márovcová na 4. místě, v kategorii dívek
(rok narození 2002) zvítězila Terezka Janurová a Adélka
Chrtová byla třetí. Kluci se účastnili jen v kategorii s
rokem narození 2000. Dominik Hodonský zvítězil, Pepa
Chrt byl čtvrtý, Milánek Třebín skončil na 5.-6. místě a
Vláďa Šnejd se umístil na 7.-8. místě. Fotografie zachycuje rudolfovské družstvo spolu s trenérkou L. Skalovou
a cvičitelkami Z. Moravcovou a R. Márovcovou.

(text Hana Hajná, foto Ladislava Skalová)

Přehled fotbalových utkání SK Rudoflov hraných na domácím
Datum
So 5.5.
Ne 6.5.
St 9.5.
So 12.5.
Ne 13.5.
So 19.5.
Ne 20.5.
Út 20.5.
So 26.5.
Ne 27.5.
So 2.6.
Ne 3.6.
Út 5.6.
Ne 10.6.
So 16.6.
Ne 17.6.

Muži „A“
I.A třída sk A
krajský přebor
Hrdějovice 17,00

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

Prachatice 10,00
SKH Hluboká 17,00
N.Hrady 16,30
Hradiště 10,00
SKP ČB 9,00

Osek 17,00

SKP 10,00
N. Hodějovice 17.00
Mladé 16,30
Loko ČB 10,00
Lišov 9,00

K. Újezd 17,00
Úsilné 17,00
Lišov 16,30
Zliv 9,00
Blatná 17,00
K.Újezd B 17,00

Sport na Hlincovce

Uveřejňujeme seznam akcí v rámci „Sport pro všechny“, které organizuje a pořádá na svém
hřišti SK Hlincovka v následujících měsících.Vybrané turnaje jsou součástí plánu činnosti sportovního klubu a jsou vhodné pro amatérské sportovce, především pak turnaj v plácané.
Akce

Začátek

Poznámka

5. 5. 2007...

09,00

družstvo tvoří trojice

19. 5. 2007...

13,00

hraje se s míčem levou, či pravou rukou
přes síť v nohejbalové výšce

8. 5. 2007...

13,00

podmínka vlastní koule

Smíšený volejbal neregistrovaných

30. 6. 2007...

09,00

družstvo (4+2)

Volejbal – dvojice smíšené

14. 7. 2007...

13,00

Turnaj v nohejbale – OPEN
Turnaj v plácané smíšených dvojic
Turnaj v Petanque trojic

Termín

Více na plakátech v areálu SK Hlincovka

(SK Hlincovka)

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 2.5.2007
Uzávěrka dalšího čísla je 26. 6 .2007
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