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Proč nefungují hodiny
na věži kostela sv. Víta v Rudolfově

Věžní hodiny na kostele nefungují již nějaký měsíc. Nemáme
z toho vůbec žádnou radost, ale taková je zatím realita.
Objevuje se mnoho teorií, že město hodiny nechce opravit a
tak podobně. Myslím, že je na čase, abychom vše uvedli na
pravou míru a zmínili několik důležitých faktů.
Město Rudolfov pořídilo věžní hodiny v roce 1991 za částku
134 000 Kč. Od té doby bez větších problémů fungují. Pokud
vím, tak nikdy se nemusela řešit natolik vážná oprava, aby se
musela pozvat servisní firma. V letních měsících jsme byli
upozorněni, že hodiny nefungují a že je nutné je opravit.
Rada města o provedení opravy hodin skutečně rozhodla a
nechala si zpracovat cenovou kalkulaci, aby věděla, co
oprava bude stát. Tudíž CHCEME OD ZAČÁTKU HODINY
OPRAVIT, a kdo říká něco jiného, tak prostě říká nepravdu.
Od začátku totiž řešíme ten fakt, že město Rudolfov není
vlastníkem objektu, na kterém se hodiny nacházejí, ale je
vlastníkem věžních hodin. Vlastníkem objektu je
pochopitelně farnost. Kostel sv. Víta je památkově chráněný
objekt a jakékoli zásahy, byť třeba jen oprava hodin, tohoto
objektu MUSÍ být konzultovány s odborem památkové péče
magistrátu města České Budějovice. NIKDO JINÝ než
vlastník objektu nemůže o závazné stanovisko odboru
památkové péče požádat. Nikdo jiný ho nemůže získat.
Farnost do minulého týdne, kdy jsem jednal s panem farářem,
o tolik potřebné závazné stanovisko nepožádala….
BEZ TOHOTO STANOVISKA NELZE HODINY OPRAVIT.
Poté, až budeme moci, objednáme servis a hodiny
samozřejmě opravíme. Je však nutné, až budou zase ukazovat
přesný čas, aby byly převedeny vlastnicky na farnost. Ve
světle současné judikatury (rozhodnutí soudů vyšší instance)
si lze jen velice těžko představit, že by hodiny byly
samostatnou věcí, jejímž odstraněním by nedošlo ke
znehodnocení věci hlavní – kostela, proto jsou součástí
kostela a jejich vlastníkem by tedy měla být farnost. Někdo
může namítnout, že pokud tak bylo do teď, může tak být
i nadále. S tímto názorem NEMŮŽEME souhlasit,
i kdybychom chtěli. Jelikož se řídíme platným zákonem a
jeho prováděcími předpisy a stávající judikaturou, rada města
přijala usnesení:
„Rada města Rudolfov schvaluje opravu věžních hodin do
částky 10 000 Kč vč. DPH za předpokladu, že po opravě
budou hodiny darovány Římskokatolické farnosti.“
Z těchto důvodů ještě stále nejsou hodiny opraveny. Farnost
si stále stojí na svém, na naše argumenty nereaguje a tak
k dohodě o společném postupu zatím nedošlo. Já jen doufám,
že poté, co jsem již podruhé inicioval schůzku s naším novým
panem farářem, páterem Chmielewski a minulý týden jsme se
v přátelském duchu sešli, se snad blýská na lepší časy a
dohoda je blízko. O závazné stanovisko prý požádají a

o majetkovém převodu budeme i nadále jednat.
Jak jsem tak mohl vypozorovat, hlavní důvod proč se farnost
brání majetkovému převodu, i když současné vlastnické
vztahy kostela a věžních hodin jsou v rozporu se zákonem je,
že se v budoucnu nechce zavazovat k dalším opravám a
finančním závazkům z toho plynoucích. I tomuto argumentu
rozumím a můj názor je takový, že pokud se na tom
domluvíme, tak můžeme zavázat usnesením zastupitelstva
k financování dalších případných nákladů na chod hodin i
všechna budoucí vedení města. Dohoda je možná, pokud
existuje vůle k jejímu uzavření. Pokud však farnost ve snaze
ovlivnit politickou situaci v Rudolfově bude přistupovat
k takovým populistickým krokům, jako je třeba koncert na
záchranu hodin a nebude chtít přistoupit na žádnou dohodu,
tak řešení budeme hledat těžko.
Vít Kavalír, starosta

Nová náves v Hlinsku

Nevzhledné výlepové plochy, zrezivělý přístřešek, hluboké
vyjeté koleje od automobilů plné bláta, to vše je definitivně
minulostí. Nová náves v Hlinsku dostala významný obrys.
V minulých letech jsme dokázali stabilizovat kapličku proti
zřícení a odvést zásadní vlhkost od tohoto objektu. Po té, co
tato dominanta Hlinska dokonale vyschne, bude na pořadu
její celková oprava. Nový chodník, veřejné osvětlení, nově
zasazená lípa, terénní úpravy, to vše tento prostor rozhodně
pozvedlo. I další soukromé objekty v okolí kapličky budou
mít novou fasádu, což celkový dojem také zvedne. Nezbývá
než si přát, aby se přidali i další vlastníci nemovitostí.
Zkrátka celkový dojem Hlinska se také postupně vylepšuje a
to je moc dobře.
Vít Kavalír, starosta

Kritika je třeba, ale nesmí chybět soudnost
a hlavně zdravý rozum

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, sousedi, čtenáři Rudolfovských listů. Je
tady opět poslední číslo letošního roku a proto mi dovolte,
abych i já přispěla svou trochou do mlýna. Tak jako
každoročně bych chtěla jmenovitě poděkovat těm, co šestkrát
do roka obejdou ten svůj rajón a roznesou Vám do Vašich
domovních schránek Rudolfovské listy. Takže paní
Štochlová, paní Pflegerová, paní Pechová, paní Hanusová,
paní Humlová a Ondro Švejdo ml. děkuji. Dále bych chtěla
poděkovat Hance Kuboušků, která si ke své práci, kterou pro
město dělá, vzala ještě na starost roznos několika čísel místo
paní Hodonské, které samozřejmě také děkuji. Hanku
Kuboušků vystřídá „mladá krev“ Iva Brůhová, které jistě
bude zatím pomáhat její maminka☺ . Zároveň děkuji všem,
kteří se přihlásili na naši výzvu, že hledáme doručovatele
listů. Opravdu mě překvapilo, kolik Vás bylo. A aby toho
děkování nebylo málo, tak děkuji Vám všem, kteří jste
zasílali Vaše názory a příspěvky. S klidným svědomím můžu
napsat, že vše, co nám bylo doručeno, jsme v Rudolfovských
listech uveřejnili. Nechceme opravdu nic skrývat a nic také
neskrýváme. Příkladem mého tvrzení je zveřejnění
korespondence mezi mnou a paní Mgr. Interholcovou (viz
níže).
Až budete číst tyto řádky, tak budeme zase o kousek blíž
k vánocům, Vaše domovy už budou možná provoněny vůní
připravovaného vánočního cukroví, přesto věřím, že si
najdete chvilku času na přečtení Rudolfovských listů. Za sebe
a celou redakční radu Vám přeji příjemné a klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku hlavně hodně zdraví.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka

Osobně jsem si již zvykl na opoziční plátek, který nám
přináší spoustu úsměvů z fotek především pana zastupitele
Třebína, v posledním čísle i pana zastupitele Ježka a dalších.
Možná, že je škoda, že tento plátek nevychází jako
dvouměsíčník, tak jak byl zaregistrován. Že by autoři neměli
co psát? Myslím, že před volbami se četnost příspěvků a
„třaskavých témat“ jistě zvýší. Myslím, že i kdybychom
dokázali za jedno volební období opravit veškeré budovy,
chodníky, silnice a vůbec veškerý městský majetek a ještě
jsme Rudolfov „pozlatili“, tak by to pro naši opozici bylo
stejně málo. Určitě by nám vyčítali, že to bylo příliš drahé, že
máme málo peněz na účtech, že by to či ono udělali rozhodně
jinak – lépe. Určitě i dotační příležitosti, které bychom na to
využili, by byly nevhodné, s příliš velkou spoluúčastí a vůbec
by nezapadaly do žádné koncepce… Již ale vážně – dotace,
které vedení města naštěstí tolik dokáže využívat, jsou právě
určeny na cílený rozvoj obcí, měst a jsou součástí státního
rozpočtu, kdy si je stát vědom, že rozpočty, respektive příjmy
některých měst či obcí negenerují dostatek financí ani na
prostou reprodukci obecního majetku. To je právě případ
Rudolfova, který má velmi malou rozlohu jen cca 320 ha a
malý počet obyvatel, vyznačující se malým počtem
podnikatelských subjektů, prakticky bez další doplňkové
daňové výtěžnosti, když většina obyvatel nachází práci,
kulturu, sport a zábavu v Českých Budějovicích a jen
zajištění MHD do Českých Budějovic zatěžuje městskou
kasu částkou 1,7 milionu Kč ročně, přičemž například
sousední Lišov rozpočtuje na hromadnou dopravu pouze
10 tisíc Kč. Rudolfov je prostě město, které bez dotační
pomoci není schopno zajistit ani obnovu majetku, protože na
to prostě nemá z daňové výtěžnosti, ani z pravidelného
příspěvku od státu. Podívejme se na Rudolfov trochu
podrobněji. Vždyť na obnovu vodovodního řadu, kanalizace,
komunikací, veřejného osvětlení, budov nám chybí stovky
miliónů. Tenhle stav, který jsme zdědili a rozhodně
nezavinili, se snažíme ASPOŇ zastavit a dluhy
neprohlubovat. Naší koncepcí je a vždy byl náš volební
program, ovšem i investice zděděné po předchůdcích, byť
velmi diskutabilní, musíme brát jako fakt a musíme i s těmito
investicemi nadále pracovat a smysluplně vhodně upravovat
pro rozvoj města. Nebudu hodnotit, zdali se nám práce pro
Rudolfov daří či nikoliv, to za nás udělají jiní. Rozhodně však
nepracujeme bez koncepce, jak se čtenářům snaží vnutit
opozice. Ostatně pokud některému zastupiteli města něco
v Rudolfově naléhavě chybí, tak má možnost si to vzít za
vlastní, odpracovat si to pro město. Mnohem snazší je však
kritika, ta tolik práce nestojí.
Vít Kavalír, starosta

Nechceme nic skrývat
(neupraveno)

-- ---------- Původní zpráva ---------Od: inteja@seznam.cz
Datum: 16. 11. 2013
Předmět: Re: Jednou větou-prokázaná lež
Vážená paní Švejdová,
můj příspěvek je doplněním příspěvku z minulého čísla
Rudolfovských listů !Mýlíte se tedy ve vašem úsudku, že moje
podání je: "zcela neúplné, nejednoznačné a zcela vytržené
z kontextu."
Protože však Rudolfovské listy jsou vydávány radnicí města
Rudolfova, je zřejmé, že nikoliv obsah mého podání, ale prokázání
nekalé činnosti stavebního odboru je hlavním důvodem, proč
Redakční rada Rudolfovských listů odmítla můj příspěvek.
S pozdravem
Mgr.J.Interholcová
---------- Původní zpráva ---------Od: Zdeňka Švejdová <zdenkasvejdova@seznam.cz>
Datum: 15. 11. 2013
Předmět: Re: Jednou větou-prokázaná lež
Vážená paní Interholcová, z rozhodnutí Redakční rady
Rudolfovských listů nemůže být Váš článek otištěn a to
v souladu s ustanovením bodu 10 a 12 přílohy č. 2 Pravidla
publikování příspěvků v RL, neboť Váš příspěvek je zcela neúplný,
nejednoznačný a je zcela vytržen z kontextu.
S pozdravem
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka Rudolfovských listů
e-mail: zdenkasvejdova@seznam.cz
---------- Původní zpráva ---------Od: inteja@seznam.cz
Datum: 15. 11. 2013
Předmět: Jednou větou-prokázaná lež
Komu: rudolfovskelisty@rudolfov.cz

Především klidné vánoce
vš e m o b yva te lů m
Rudolfova a Hlinska
p řej e vedení města Rudolfov
a
Městský úřad Rudolfov

Jednou větou.....
Kancelář prezidenta republiky svým sdělením ze dne 24.10.2013
:"Vámi zmiňovaná nemovitost je dohledatelná v evidenci
nemovitostí"podala jasný důkaz o lživém tvrzení stavebního odboru
MěÚ Rudolfov v otázce existence mojí nemovitosti.Protože se
prokázala lež, měl by vedoucí stavebního úřadu MěÚ Rudolfov
zvážit svůj díl odpovědnosti za tuto lež /shodně jako hejtman
Jihočeského kraje/ a v závislosti na něm odejít z vedoucí pozice.
Mgr.J.Interholcová
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Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí…

některých zastupitelů při schvalování podání žádosti na
dotaci z ROPu (ze 14 přítomných se 1 zdržel a 4 byli proti),
i k přijetí dotace na tuto rekonstrukci radnice (ze 14
zastupitelů byli proti tři).
Za nesmyslné a populistické lze označit i tvrzení (cituji):
„… že rozvoj města je určován hlavně aktuální nabídkou na
dotačním trhu.“ Naprosto nechápu smysl této věty
v souvislosti s přijatými dotacemi a tedy realizovanými
investičními akcemi na Rudolfově za funkční období této
Rady města. Kdyby se současné vedení města zasadilo např.
o vybudování akvaparku, lanové či bobové dráhy, na které
by mohlo získat dotaci, nekomentoval bych vůbec smysl a
potřebu těchto pro Rudolfov zbytečných podniků. Ale
odmítat, či neusilovat o dotace na základní školu, na
mateřskou školu, na hasičskou zbrojnici, na Perkmistrovský
dům apod., je podle mého názoru trestuhodná nedbalost a
nedodržení volebního programu, tedy patrně by šlo
o podvod na občanech města. Snad všem čtenářům musí být
jasné, že pokud nepožádá o určitou dotaci město Rudolfov,
ostatní okolní obce a města jistě tento ostych mít nebudou.
A my si pak řekneme, že raději odmítneme, počkáme, až si
našetříme, zkontrolujeme, zda na účtu máme pořád stejně a
pak si někdy možná jednou postavíme. Určitě tento systém
bude fungovat minimálně na 100%.
Rozhodně tedy odmítám tvrzení „…že město bude žít
v nejistotě ohledně splatnosti úvěru na 18 mil. Kč.“ A to, že
vedení města dvojcifernou částku asi 13 mil. Kč na počátku
tohoto volebního období (mimochodem získanou prodejem
části obecního majetku!) ponížilo na sumu jednocifernou ke
konci tohoto období, je naprostá dezinformace, vytržená
z kontextu, předložená populisticky občanům.
Nechci vůbec polemizovat s autorem rozhovoru, jistě má
právo na svůj názor, měl by za svůj počin nést i plnou
odpovědnost.
PaedDr. Ondřej Švejda, člen rady města

Po přečtení rozhovoru mezi zastupiteli Václavem Ježkem a
Milanem Třebínem, který byl uveřejněn v občasníku
Centrum 2/2013 pod titulem „Určují rozvoj města dotační
příležitosti?“ jsem byl nejprve přesvědčen, že se jedná
o rozhovor úplně neznámých zastupitelů z úplně neznámého
města. Po druhém přečtení jsem bohužel zjistil, že se mýlím,
protože článek se skutečně týká Rudolfova a napsali ho
zastupitelé tohoto města. Myšlenka jejich rozhovoru by se
dala charakterizovat rčením „Kdo nic nedělá, ten nic
nezkazí…“
Abych se oprostil od prvotních emocí a dokázal článek
alespoň částečně objektivně zhodnotit, vzal jsem si na
pomoc dokumenty, které vám občanům před volbami v roce
2010 předložila KDU-ČSL, jejímiž zastupiteli oba výše
jmenovaní jsou. Zde jsem se mimo jiné dočetl (cituji): „…
že před novým vedením Rudolfova stojí obrovské množství
práce, které není realizovatelné v jednom volebním období.“
Dále je v tomto materiálu zmiňován pojem tzv. „Majetkový
dluh“, který je u Základní školy uváděn ve výši 28 mil. Kč a
u historické budovy radnice dokonce 35 mil. Kč s tím, že
jeho výše stále narůstá jednak pronájmem prostor pro
provoz městského úřadu v budově pošty a jednak vytápěním
původního objektu. Z textu tohoto letáku jsem ale pochopil,
že i KDU-ČSL má jednoznačný zájem na realizaci tzv.
„Integrovaného plánu rozvoje města“, do kterého mimo jiné
zahrnula i rekonstrukci radnice nebo náměstí na Farské
louce. V kontextu tohoto materiálu se mi vyjádření
představitelů této strany v občasníku Centrum zdá
minimálně podivné. Neplatí snad již to, co platilo v roce
2010? Jak mám rozumět větě, že (cituji): „rozvoj města je
určován hlavně nabídkou na dotačním trhu“? Jde skutečně
autorům o rozvoj města, ve kterém žijeme?
V současné době dochází k realizaci rekonstrukce historické
budovy Perkmistrovského domu (bývalé radnice) na
Hornické muzeum v Rudolfově. Firma, která bude tuto akci
provádět je skutečně známá, (jak se píše v rozhovoru
v Centru: „zhotovitel stavby je asi vybrán, i když jeho
jméno jsme se nedozvěděli“), její název nebyl
v Rudolfovských listech, na které se autor odkazuje, uveden
záměrně z důvodu skryté reklamy. Všichni zastupitelé mají
ovšem k dispozici zápisy z Rady města, kde je vše detailně
uvedeno. Že je někteří zastupitelé (autoři článku) evidentně
nečtou, za to už vedení města nemůže.
Mám dojem, že opravit Perkmistrovský dům je v tomto
městě pro některé „nechtěné dítě“. Vždyť i minulé
zastupitelstvo nebylo pro přijetí dotace na jeho opravu,
kterou bylo tehdy třeba odmítnout. Pokud se nyní vyskytla
příležitost na podání žádosti na dotaci do ROPu, musí
vedení města alespoň zkusit tyto prostředky získat. Je to
cesta, která rozhodně není jednoduchá, ale na druhou stranu
je to v současné době jedná možnost jak se k prostředkům
na opravu dostat. Jakým jiným způsoben v současné době
získat cca 20 mil. Kč, když roční rozpočet města činí
v příjmové stránce okolo 30 mil. Kč, opravdu nevím.
A pokud budeme snad čekat na nějakého mecenáše, který se
u historické budovy Perkmistrovského domu zastaví,
úžasem otevře obě oči dokořán a potřebnou sumu vysází na
dřevo, tak to nám tato stavba asi dřív sama spadne a jediné,
co nám zbude, bude hledání peněz na demolici. Od roku
2010, od té doby, kdy pracuji jako člen rady města, jsem
odpovídal i na několik velmi podobných otázek: „Co ta stará
radnice?, To je ale ostuda města, že?“. Jak jsem měl na tyto
otázky odpovídat, když jsem věděl, že na cokoliv
spojeného s opravou staré radnice prostě nemáme, a před
volbami jsem se mimo jiné občanům zavázal (cituji
z volebního programu OPRR): „1. Zajistit dotační
prostředky na záchranu a rekonstrukci historické budovy
radnice města“. I proto je tato koncepce předložená vedením
města jediná možná. Mě osobně pak překvapuje postoj

Reakce SK na kauzu RUDOLFOVSKÝ LOM

Vážení čtenáři, dovolujeme si prostřednictvím Rudolfovských
listů, reagovat na článek uveřejněný v občasníku CENTRUM
2/2013. V příspěvku pana Valevského mladšího pod názvem
„Registrovaný významný krajinný prvek RUDOLFOVSKÝ
LOM v souvislostech“, byl Sportovní klub zmíněn
v souvislosti s neutrálním postojem rudolfovské radnice
k popisované záležitosti a finančnímu napojení klubu na hlavní
aktéry kauzy. Tímto bychom chtěli některé skutečnosti uvést na
správnou míru. V první řadě bychom zmínili fakt, že
zastupitelstvo města je složeno z patnácti zastupitelů, dle
poměrného zastoupení jednotlivých stran a seskupení, na základě
mandátů určených voliči. V zastupitelstvu pracují někteří
členové Sportovního klubu Rudolfov, kteří kandidovali na
společné kandidátce občanů pod názvem „Občané pro rozvoj
Rudolfova“. Sportovní klub dnes registruje přes 130 aktivních
sportovců a více jak 30 aktivních členů, kteří
pomáhají s organizací sportovní činnosti. Dále se ke klubové
příslušnosti hlásí téměř dvě stovky členů z řad bývalých
aktivních sportovců a funkcionářů. Myslíme si, že jsme jednou
z největších organizovaných skupin v Rudolfově a s takto
početnou základnou bychom logicky měli mít ve vedení města
své zastoupení. Jsme přesvědčení, že námi navržení a zvolení
kandidáti odvádí pro město dobrou práci. Za celé volební období
nebyl klub díky svým zástupcům nijak zvýhodňován. Co
můžeme kvitovat je zlepšení komunikace s radnicí, nastolení
oboustranné spolupráce a možnost využít dotační programy
města, které může čerpat jakýkoliv rudolfovský subjekt či občan.
Druhou věcí, která ve zmiňovaném příspěvku je, že firma
LUMOS pana Dvořáka je jedním z nejvýznamnějších sponzorů
klubu. Firma LUMOS již více jak dva roky Sportovní klub
Rudolfov nesponzoruje a bohužel, svou podporu ukončili i další
sponzoři. Zda je to z důvodu této kauzy či z jiných příčin je
osobní věcí vedení jednotlivých firem. Citovaný přechod radnice
do neutrálního postoje k celé záležitosti z důvodu obavy citelné
ztráty významného sponzora sportovního klubu považujeme
z naší strany za absolutně bezpředmětné.
Výkonný výbor Sportovního klubu Rudolfov
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Z redakční pošty...

vůbec neúčastnila výběrového řízení, když stavební společnosti
z okolních obcí nebyly ani osloveny. Navíc tato společnost, s níž
byla uzavřena smlouva o dílo, neměla ani živnostenské oprávnění
k provádění takových prací. Nesmyslné podmínky výběrového
řízení (požadovaný rozsah demoličních prací, uskladnění materiálu
apod.) byly navíc nastaveny tak, že to dnes na ploše, kde dříve stály
stavby, vypadá tak, jak jistě každý ví, o této zátěži se však již nikdo
nezmiňuje. Ing. Milan Třebín navíc jako předseda kontrolního
výboru situaci týkající se demolice považuje za zcela transparentní,
čemuž se já osobně velice podivuji, zvláště pak za situace, že
v souvislosti s projektem fotovoltaické elektrárny bude muset město
Rudolfov v budoucnu hradit ještě nemalé náklady.
BUDOVA ŠKOLY
Účastníci výše uvedeného rozhovoru pak zřejmě opomněli zcela
zásadní informace týkající se budovy základní školy. Ne každému je
známo, že po provedení průzkumů znalci bylo zjištěno, že střecha
budovy základní školy je v havarijním stavu (ostatně jako střecha
budovy bývalé radnice) a že bude nutné provést její opravu. Dotace
z ministerstva financí, kterou se nám podařilo získat, naštěstí
pomohla v tom, že jsme mohli za finanční prostředky, které bychom
stejně museli investovat, kapacitu školy ještě navýšit a jsem
přesvědčen, že ona investice nebyla investicí zbytečnou, ale naopak
prospěšnou.
HISTORICKÁ BUDOVA RADNICE
Střechu historické budovy radnice potkal stejný osud jako v případě
střechy základní školy, když už byla přislíbena dotace právě na
opravu historické budovy radnice, dávalo bývalé vedení města ruce
od projektu pryč s tím, že je taková oprava příliš drahá. Nicméně
výsledek byl takový, že se městský úřad musel vystěhovat a budova
je dnes v neutěšeném stavu. Proto považuji dotaci na rekonstrukci
této budovy za užitečnou a myslím, že i jako muzeum bude tato
budova plnit svou funkci. Vždyť při plánované turistické trase, která
vzniká ve spolupráci s okolními obcemi, bude právě muzeum
žádanou zastávkou.
AREÁL ZÁMEČEK
To je typický projekt, který jsme zdědili od minulého vedení
radnice, a který rozhodně není naším projektem. V tomto projektu se
zhlédli a začali prosazovat v život bývalý starosta Ing. Milan Třebín
a bývalá místostarostka Ing. Eliška Štěpánová. Byl vytvořen projekt
za čtyřicet až padesát miliónů (celkový rozpočet města na veškeré
hospodaření činí okolo třiceti miliónů za rok), který je v poměrech
Rudolfova až nevídaný. Součástí tohoto megalomanského projektu
mělo být vytvoření multifunkčního a kongresového sálu, restaurace,
kuchyně pro kapacitu 500 jídel denně!!! (autoři zadání zapomněli
sdělit, kde by se na Rudolfově našlo tolik strávníků), knihovny,
muzea, letního amfiteátru a komunitního centra. To vše bez
vytvoření jediného parkovacího místa pro tak obrovský kulturní a
společenský komplex. Což je to samé, jako kdybyste postavili
supermarket a zapomněli udělat parkoviště. Je třeba si položit
otázku, kde na to autoři projektu chtěli vzít prostředky. Ano,
samozřejmě z dotace, tentokrát z ROP NUTS II Jihozápad. Není
divu, že tento projekt opakovaně neuspěl s žádostí o dotaci tím, že
nenaplnil potřebná kritéria.
PLÁN ROZVOJE MĚSTA
Plán rozvoje města a koncepce investic je dána zejména prioritami,
které jsme si nastavili již před komunálními volbami v roce 2010.
Osobně jsem nadmíru spokojen s postupem při investičních akcích,
kdy se nám postupně daří realizovat stavby a opravy, které se
v minulých letech nepodařilo ani vyprojektovat, aby byly alespoň
„na papíře“. K čemu byly našetřené finanční prostředky na účtech
města Rudolfov (získané většinou z prodeje již v minulosti tak
rozprodaného majetku města), když téměř všechny budovy města
byly v havarijním stavu, o komunikacích a chodnících nemluvě.
Opravdu se řádný hospodář posuzuje pouze podle toho, kolik má
našetřeno na účtu? Myslím, že pravda je trošku jinde.
Pokud má zaznívat kritika, pak by bylo přinejmenším vhodné, aby
tato byla na základě řádně podložených argumentů, nikoliv na
základě ničím nepodložených a subjektivně založených domněnek.
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta

Jelikož Rudolfovské listy tisknou zpravidla jen články plné
děkovaček a optimistického poplácávání se po ramenou,
rozhodl jsem se tento zvyk narušit a upozornit na
rozhovor s JUDr. Václavem Ježkem v 2. čísle listů
CENTRUM s názvem „Určují rozvoj města dotační
příležitosti?“
Uvedený článek podpořil můj názor, že s koncepcí řízení
našeho města není něco v pořádku, pokud se investuje jen na
základě dotací a neuvažují se skutečné potřeby občanů a
smysluplnost dané investice. Proč by jinak mohla vzniknout
finančně náročná přestavba architektonicky bezcenné stodoly
zámečku na „provizorní“ městský úřad, navíc v půdních
prostorách které k tomuto účelu nejsou koncepčně vhodné.
Další podobnou investicí je oprava radnice pro muzeum,
které svým rozsahem a významem není schopno danou
budovu smysluplně využít, nehledě na nevyřešenou otázku
financování provozu takto rozlehlé budovy. Děsím se, že díky
taktice „postavíme cokoliv, na co jsou dotace“ někdo
z radnice přijde na nápad využít granty EU pro zemědělce na
stavbu prasečáku na rudolfovské louce. Bude to sice trochu
smrdět, ale hlavní je, že to bude skoro zadarmo! Nezájem
města o potřeby obyvatel podtrhává pasivní postoj vedení
k záměru poničení údolí rudolfovského potoka výstavbou,
údajně z obav, aby nedošlo k omezení přílivu peněz pro
sportovce od soukromého sponzora.
Mé deprese se jen prohlubují, když srovnávám jaké veřejné
stavby vznikly v letošním roce v sousedním Úsilném,
nedalekých Borovanech a dalších obcích, zatímco naše město
upadá - díry v silnicích se zvětšují, rudolfovská louka zarůstá,
fasáda školy opadává, zámeček chátrá, problém s chybějícím
parkováním u školy a chodníku u školky nikdo neřeší, a tak
je jen otázkou času, kdy tam někdo přejede dítě...
Omlouvám se za svou nutkavou potřebu vyjádřit, že něco
v Rudolfově smrdí, a není to ten hypotetický prasečák na
farské louce☺ .
Jiří Študlar, Rudolfov

BEZ DOTACÍ TO SKUTEČNĚ NEJDE,
VÁŽENÍ OBČANÉ

Ačkoliv nerad komentuji články, které jsou publikovány
v občasníku Centrum, musím opět udělat jednu z výjimek. Po
přečtení článku „Určují rozvoj města dotační příležitosti?“, který je
rozhovorem bývalého starosty pana Ing. Milana Třebína a
zastupitele JUDr. Václava Ježka, jsem se slušně řečeno zděsil
z toho, co jsem se dozvěděl. I po přečtení tohoto článku jsem
i nadále toho názoru, že při plánovaných investičních výdajích ve
výši dva milióny ročně na všechny investiční akce (včetně silnic,
chodníků, oprav apod.) opravdu nelze bez dotací a úvěrů jakoukoliv
větší investiční akci z rozpočtu města financovat. Již nadále však
nemůžu přihlížet tomu, jak jsou opozičními zastupiteli
interpretovány investice připravované radou města Rudolfov, a již se
nenechám dále dehonestovat za svou činnost ve vedení města
Rudolfov, už vůbec ne od bývalého starosty města Ing. Milana
Třebína.
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Ing. Milan Třebín byl iniciátorem vybudování fotovoltaické
elektrárny v bývalém vojenském areálu, přičemž vybudování této
atrakce mělo stát zhruba sto miliónů korun českých. Nepřesahovala
by snad taková stavba funkční období bývalé rady a bývalého
zastupitelstva města? Spočítal si někdo, jaká měla být
předpokládaná návratnost takové investice a jaká by byla dnes po
zavedení speciální daně postihující právě provozovatele
fotovoltaických elektráren? Zřejmě nikoliv a já osobně jsem velice
rád, že naše okolí nehyzdí právě ona fotovoltaická elektrárna, která
na Rudolfov dle mého názoru vůbec nepatří. Málo kdo ví, že ruku
v ruce se stavbou fotovoltaické elektrárny šly demoliční práce
v bývalých vojenských areálech, které prováděla společnost, jež se
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Každý má právo vyjádřit svůj názor

považuji za lež. Článků na toto téma bylo napsáno dost, já
bych k této problematice pouze dodal, že tato lokalita neleží
na katastru města Rudolfova, ale řeší ji Územní plán obce
Jivno a návrh dohody k tomuto plánu byl zastupitelstvem
Rudolfova v červnu 2012 zamítnut.
Není v Rudolfově vše ideální, práce pro rozvoj města je zde
dostatek, je potřeba si ovšem uvědomit, že všechno nemůže
být realizováno ihned. Zázraky se prostě nedějí.
Ano, každý má jistě právo vyjádřit svůj názor, pokud se o něj
chce podělit s ostatními, měl by referovat pravdivě, korektně,
věcně a ostatní přitom nedezinformovat.
PaedDr. Ondřej Švejda, radní Rudolfova

Po přečtení příspěvku pana Jiřího Študlara do Rudolfovských
listů jsem se rozhodl na tento článek reagovat a pokusit se
uvést věci na pravou míru, i když ctím, že každý má právo na
svůj názor.
V první řadě bych se chtěl zcela rezolutně ohradit z pozice
člena redakční rady Rudolfovských listů i z pozice radního
města proti tvrzení, že: (cituji) „Rudolfovské listy tisknou
zpravidla jen články plné děkovaček a optimistického
poplácávání se po ramenou“. Rudolfovské listy jsou oficiální
noviny rudolfovské radnice, příspěvky, které za mé působení
v redakční radě vždy vyjadřovaly názory všech obyvatel
města a informovaly o dění v našem městě, nikdy nebyly
žádným způsobem ovlivňovány, vybírány či dokonce
cenzurovány. Redakční rada vždy dbala a i nadále dbát bude
na zveřejňování všech příspěvků obyvatel či institucí našeho
města.
To podstatné v článku pana Študlara se ale týká koncepce
současného vedení města a jeho rozvoje za přispění dotací,
které jsou pro tento rozvoj přijímány. Ano, současné vedení
města má jasnou koncepci rozvoje, která jednoznačně reaguje
na aktuální potřeby obyvatel a která byla mimo jiné
prezentována i ve volebním programu hnutí OPRR (Občané
pro rozvoj Rudolfova), které zastupuji. Ve své práci i práci
celého vedení města neshledávám žádné rozpory s tímto
programem. Není bez zajímavosti, že např. za první rok práce
této rady města bylo na dotacích přijato celkem přes 21 mil.
Kč při spoluúčasti města okolo 10 mil. Kč a v povědomí
veřejnosti byla tato koncepce zhodnocení majetku města ve
výši přes 31 mil. Kč vesměs hodnocena kladně (pro
porovnání je potřeba občanům sdělit i fakt, že roční rozpočet
města činí okolo 30 mil. Kč). Proto mi není zcela jasné,
jakým způsobem mám plnit koncepci rozvoje města a moci
se tak podívat občanům do očí, když potřeba financí pro další
akce je tak velká, že přesahuje běžný a možný rámec investic,
který v rozpočtu města činí okolo 2 mil. Kč ročně.
O opravu radnice se současné vedení města zasazovalo hned
od počátku svého mandátu a její rekonstrukce na hornické
muzeum je logickým vyústěním těchto snah. V současné
době není jiná možnost, jak tuto památku nenechat chátrat a
využít objekt pro potřeby města a jeho obyvatel. Odmítnutí
finančních prostředků na rekonstrukci již zažilo minulé
zastupitelstvo města a slovy pana Študlara: „…využít granty
EU pro zemědělce na stavbu prasečáku na rudolfovské louce.
Bude to sice trochu smrdět, ale hlavní je, že to bude skoro
zadarmo!“ bych chtěl dodat, že při odmítnutí dotace i v tomto
případě, nám skutečně nezbude zanedlouho využít případný
grant EU na demolici Perkmistrovského domu a pak to asi
nikomu smrdět nebude.
Srovnávat ovšem tuto rekonstrukci s přestavbou: (cituji)
„architektonicky bezcenné stodoly zámečku na provizorní
městský úřad“ přinejmenším považuji za naprostou
dezinformaci vůči občanům města bez naprosté znalosti
souvislostí. Co by autor asi napsal o skutečném záměru
minulého vedení města, které s touto akcí začalo pod názvem
„Multifunkční centrum Zámeček“, a do jejíž první etapy
investovalo okolo 3 mil. Kč? Co by asi autor poznamenal
k financování
provozu tohoto
megalomansky
vyprojektovaného centra, jehož součástí měla být mimo jiné
i kuchyně s kapacitou přes 500 jídel denně? I proto byla další
etapa rekonstrukce, kterou současné vedení města „zdědilo“,
nutnou, aby město nemuselo již proinvestované finance na
MMR vracet.
A že by vedení města byl lhostejný osud údolí rudolfovského
potoka, jak je interpretováno panem Študlarem, to již

Pana Študlara neznám, ale rád bych to s ním
probral osobně

Je moc dobře pokud mi nějaký obyvatel přijde sdělit na
radnici svůj názor, svůj problém. Sbírám tak podněty, co
obyvatele trápí a snažím se jim pomoct.
Pana Študlara osobně neznám. Pokud vím, nikdy jsem s ním
osobně nejednal, nevím kolik je mu let, jaké má vzdělání a
zaměstnání. Budu moc rád, pokud se to změní. Pokud
se s ním budu moci osobně poznat, probrat vše, co jej
naléhavě trápí. Rád mu vysvětlím, co nás vedlo k tomu či
onomu rozhodnutí při obnově města.
Úplně nechápu, proč pan Študlar zvolil opačný postup
komunikace než ostatní obyvatelé. Přeci nejdřív přijdu za
starostou města, sdělím mu své starosti, které mě ve městě
trápí a názor, jak by se vše dalo změnit. Pokud mě starosta
města, kde žiju, nepřijme nebo mi nevyhoví dle mých
představ, pak se mohu obrátit třeba na redakci RL, vše
zveřejnit a klidně „pořádně rozmáznout“. Nechci oplácet
stejnou mincí, nechci si psát přes Rudolfovské listy. Budu
rád, když se mi pane Študlare ozvete na můj mobil
602 369 655, případně na pevnou linku městského úřadu
387 228 050 a domluvíme se přímo spolu nebo s kolegyní na
schůzce, která, a to jsem si jistý, najde odpovědi na Vaši
kritiku.
Vít Kavalír, starosta

Na světelných přechodech u školy se pokusíme
upravit intervaly na přecházení

Poté, co byl zrušen post městského strážníka, který každé všední
ráno dohlížel na pořádek na přechodech pro chodce u školy, tak
město řešilo, jak lépe či účinněji ochránit hlavně naše nejmenší
bez dospělého doprovodu na přechodech pro chodce. V roce
2011 jsme vybudovali na dvou nejbližších přechodech u školy
světelnou signalizaci, která rozhodně, pokud je správně podle
dopravních předpisů používaná, bezpečnost chodců zvyšuje.
Signalizace je řízena přesně nastaveným programem. Chodec,
který přijde jako první ráno na přechod a zmáčkne tlačítko,
dostane vzápětí bez prodlevy na přechodu zelenou. Poté však,
když chodci projdou, musí mít časový prostor pro průjezd
i automobily. Dost často, hlavně po ránu, se stane, že projde
skupinka chodců a poté další přicházející musí čekat, i když
zrovna žádný automobil nejede. Stává se bohužel, že někteří
neukáznění chodci nechtějí čekat celý interval a přecházejí na
červenou, což je hrubým porušením dopravních předpisů.
O nebezpečnosti tohoto chování se ani bavit nechci. Po několika
upozorněních na tyto neukázněné chodce upravíme projektovou
dokumentaci pro posouzení dotčenými orgány státní správy a
celý interval pro průjezd automobilů zkusíme zkrátit. Do teď je
maximální čas čekání chodců v ranní i odpolední špičce 45
vteřin. Po dohodě s projektantem se pokusíme tento maximální
čas čekání chodců snížit až na 23 vteřin. Někdy je jednání se
státními orgány, které mají danou změnu povolit, složité.
Věříme, že uspějeme a tato změna pomůže odradit neukázněné
chodce od nebezpečného chování. Chci tímto vyzvat rodiče, aby
své děti informovali o nebezpečnosti přecházení na červenou
ještě před tím, než celá úprava časových intervalů bude hotova.
Vít Kavalír, starosta

5

A CO NAŠI HASIČI?
(text a foto Josef Tisoň)

Velká Cena okresu České Budějovice 2013

Muži SDH Rudolfov – 1. místo! Ženy SDH Rudolfov – 2. místo!

Družstvo mužů SDH Rudolfov zvítězilo v letošním ročníku Velké
Ceny okresu České Budějovice. Podařilo se tak obhájit loňské
vítězství a dosáhnout historického úspěchu v požárním sportu.
Družstvo žen SDH Rudolfov v letošním ročníku Velké Ceny okresu
České Budějovice obsadilo celkově 2. místo. Od začátku roku se
soutěžní družstva SDH Rudolfov zúčastnila celkem osmnácti
hasičských soutěží, kde vybojovala 15 prvních míst, 6 druhých míst
a 8 třetích míst. Pouze na jedné soutěži nestálo žádné družstvo SDH
Rudolfov „na bedně“. Soutěžní sezónu v letošním roce uzavře
tradiční hasičská soutěž „O Hlubockého kapra“, která se koná
30. listopadu 2013 v Hluboké nad Vltavou na hlavním parkovišti.

VC Neplachov

Již tradičně se poslední zářijovou sobotu konala hasičská
soutěž, která je předposlední soutěží zařazenou do Velké
Ceny okresu České Budějovice. Družstvo mužů z Rudolfova
zde obsadilo 2. místo, naše družstvo žen zde zvítězilo.

VC České Budějovice

V sobotu 5. října se v areálu
Hasičského záchranného sboru
v Českých Budějovicích
uskutečnila letošní poslední
hasičská soutěž zařazená do
Velké Ceny okresu České
Budějovice.
Naše družstvo mužů, které před
touto poslední soutěží vedlo
průběžné hodnocení Velké
Ceny, zde potvrdilo svoji
letošní formu a zvítězilo.
Družstvo žen, které před touto
poslední soutěží bylo průběžně
na 2. místě v hodnocení Velké
Ceny, obsadilo 4. místo.

GRATULUJEME !!!
Seznámení s činností stavebního úřadu

V letošním roce došlo k novelizaci stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zákonem
č. 350/2012 Sb., tato novela přinesla celou řadu změn v povolování,
umisťování i odstraňování staveb a dalších souvisejících věcí.
Některé kategorie staveb již nevyžadují povolení nebo umístění,
u jiných staveb došlo ke změně v režimu povolování.
V souvislosti s touto skutečností často dochází ke špatnému výkladu
tohoto zákona a občané mnohokrát z nevědomosti umisťují,
provádějí stavbu, nebo stavební úpravy bez potřebného opatření
stavebního úřadu a vystavují se tak možnému finančnímu postihu za
přestupek, případně riziku nařízení odstranění nepovolené stavby.
Bohužel se ukazuje, že těchto případů, způsobených někdy pouze
z nevědomosti, přibývá. Žádáme proto občany, jestliže zamýšlejí
provést stavbu nebo stavební záměr, aby se vždy před provedením
informovali na stavebním úřadu jaké povolení nebo opatření daná
stavba nebo stavební záměr vyžaduje, aby nedošlo k porušení
stavebního zákona. Navštívit stavební úřad je možné v úřední

Odbor výstavby Městského úřadu Rudolfov vykonává státní správu
stavebního úřadu z hlediska stavebního zákona pro město Rudolfov
včetně místní části Hlinsko a sousední obce, kterými jsou Adamov,
Dubičné, Hůry, Libníč včetně místní části Jelmo, Hlincová Hora,
Jivno, Vráto. Do správního území města Rudolfov spadá tedy
celkem 10 katastrálních území (Adamov u Českých Budějovic,
Dubičné, Hlincová Hora, Hlinsko u Vráta, Hůry, Jelmo, Jivno,
Libníč, Vráto, Rudolfov u Českých Budějovic).
V posledních letech došlo k nárůstu celkového počtu podání na
stavební úřad, které činilo např. v roce 2010 – 725 podání, v roce
2011 – 964 podání a v roce 2012 – 1150 podání. Podle dosavadního
vývoje bude rok 2013 z hlediska počtu podání zřejmě podobný jako
rok 2012. Stavební úřad proto musel z důvodu obtížného plnění
zákonných lhůt k vyřízení žádostí přistoupit k navýšení počtu
zaměstnanců o jednoho pracovníka. Z tohoto důvodu může nyní
stavební úřad vykonávat plnohodnotnou činnost, kterou mu ukládá
zákon. Součástí této činnosti je kromě vyřizování žádostí a ostatních
podání také kontrolní činnost staveb ve správním obvodu stavebního
úřadu. Věříme, že navýšení počtu pracovníků stavebního úřadu
ocení všichni současní i budoucí stavebníci a žadatelé.

dny v pondělí nebo ve středu 8 – 11:30 a 12:30 – 17 hod.,
v ostatní dny po předchozí domluvě.

Za stavební úřad MěÚ Rudolfov:
referent odboru Ing. Tomáš Fedur a vedoucí odboru Josef Kopecký
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Cesta kolem hornického města

Závěrem chci pozvat všechny zájemce, kteří se rádi dovědí více o
svém domově, na první vycházku po celé trase naučné stezky
v sobotu 30. listopadu 2013 ve 13 hodin od prvního stanoviště za
kostelem. Stezka bývala vždy tím lepším a příjemnějším, co
Rudolfov nabízel svým návštěvníkům, přál bych si, aby tomu bylo
tak zase a pokud možno ještě o trochu více.
Vratislav Klabouch

Až budete číst tyto řádky, bude existence nové rudolfovské naučné
stezky zpečetěna a snahy o její rekonstrukci završeny. Co to
znamená? Po půlroční práci na scénáři přišla konečně realizace. Na
konci tohoto října bylo definitivně sneseno 11 cedulí 1. trasy
rudolfovské naučné stezky (2. trasa na Adamov a Hůry byla snesena
již v létě 2012) a zároveň byly osazovány betonové patky do nových
poloh podél původní trasy k Mrhalu. Fakticky tak přestala existovat
naučná stezka Rudolfovo město, která sloužila návštěvníkům
Rudolfova od června 1990. Starý mobiliář byl, s výjimkou několika
artefaktů na památku, zlikvidován. Jako jediný svědek zůstalo stát
stanoviště č. 8 pod Šibeničním vrchem v Adamově, které plní funkci
solitéru. V první polovině listopadu pak byly osazeny nové dřevěné
stojany, zasazeny textové tabule a vyznačena trasa nové nástupnické
naučné stezky s názvem Cesta kolem hornického města. Od původní
trasy naučné stezky k Mrhalu se liší počtem 15 infopanelů na
13 stanovištích oproti původním 11. Taktéž značení symbolem
hornických kladiv v bílém poli nahradila normovaná žlutá značka
Klubu českých turistů, trasa zůstala stejná. Pod pojmem
rekonstrukce se zde tedy skrývá kompletní přepsání scénáře,
doplnění o nová stanoviště, objevená témata, vyobrazení, nové
informace a zejména způsob prezentace pomocí nové grafické
technologie. Schválení trasy dotčenými majiteli pozemků, s tím
spojená administrace a zejména realizace fyzicky zcela nové stezky.
Ač se to může leckomu zdát jako událost banální, tvrdím opak,
rozhodující přitom bylo, že vedení města v roce 2012 schválilo
partnertství a finanční spoluúčast k projektu obce Úsilné a převzalo
roli zřizovatele rudolfovské stezky, která tím byla do projektu
začleněna.
Naučná stezka Cesta kolem hornického města je financována
z dotačního programu Intervenčního zemědělského fondu

Pozvánka na 1. výšlap
po nové naučné stezce Cesta kolem hornického
města s výkladem autora, který se uskuteční 30. listopadu 2013,
sraz ve 13 hodin u 1. stanoviště NS za kostelem

Nový přírůstek hornického muzea

Vedle dotace Jihočeského kraje na restaurování exponátů viz RL č. 4
a 5 získalo letos Hornické muzeum také dotaci v grantovém opatření
Úpravy v expozicích ve výši 30 000 Kč se spoluúčastí města 30 %.
Celková částka na expozice a jejich vybavení je tedy 43 000 Kč. Za
tyto prostředky byly pořízeny kromě jiného například
velkoformátové fotografie rudolfovských pohlednic a fotografií
akademického malíře Jiřího Probošta, stojany na renesanční
kostýmy v počtu 7 kusů, pamětní medaile Rudolfa II., repliky
tolarové mince a další drobné exponáty pro expozici mincovnictví a
prubířství. Hlavním letošním přírůstkem Hornického muzea je však
bezesporu model hornického zařízení tzv. koňského žentouru
nahrazující podobný model, který musel být vrácen coby zápůjčka
NTM v Praze pro nově vznikající hornické expozice
ve zrekonstruované budově v Praze na Letné. Koňské žentoury
neboli geply vznikaly na hlubokých šachetních jamách a sloužily
jako primitivní těžní stroje na koňský pohon. Kůň pohybující se
kolem vertikální hřídele s navíjecím bubnem, vždy zároveň
vytahoval a spouštěl dva kožené vaky zavěšené na opačné konce
konopného lana. Protože jsme však chtěli využít možnost a
modelem zobrazit zcela konkrétní situaci v Rudolfově v 16. století,
situovali jsme vyobrazení na historicky doloženou jámu Šalamoun
na někdejší haldě dnešní požární zbrojnice. Vznikla tak fiktivní
situace konkrétního opuštěného dolu v době výstavby současného
objektu Perkmistrovského domu kolem roku 1590. Jako podklad
posloužila stavební dokumentace historické části objektu, stará důlní
mapa a hornická učebnice Kristopha Delia s vyobrazením
konkrétního stroje. Vlastní model vyrobil pan Pavel Böhm
z Rudolfova, který již pro muzeum podobnou práci prováděl v roce
2011. Model má velikost 90 x 70 x 40 cm a je kryt skleněným
poklopem.
Vratislav Klabouch

prostřednictvím MAS Hlubocko-Lišovsko a realizována partnersky
městem Rudolfov s obcí Úsilné. Součástí dotace je i realizace zcela
nové naučné stezky Člověk a krajina z Nemanic přes Úsilné, Hůry,
Adamov do Rudolfova, na jejímž scénáři se podílel uznávaný český
geolog a krajinář Václav Cílek. Právě tato naučná stezka má
v budoucnu symbolicky spojovat největší místní lákadla obou
partnerů Eliášovu štolu v Úsilném a Hornické muzeum v Rudolfově.
Dokončení obou stezek (předpokládaná instalace úsilenské stezky je
do konce listopadu) je významný příspěvek k realizaci projektu
Hornického muzea v Perkmistrovském domě. Součástí záměru je
taktéž vydání tištěného propagačního materiálu a vytvoření
internetových stránek naučných stezek se samostatnou doménou, na
něž bude rovněž přístup prostřednictvím chytrého mobilního
telefonu po sejmutí QR kódu umístěného na každém
z 24 infopanelů. Oboje s předpokládaným spuštěním na začátku
sezony 2014.
I když nelze přinést kompletní výčet, rád bych závěrem zmínil ty,
kteří na projektu pracovali a pracují. Hlavní záštitu a administraci
projektu nese obec Úsilné a společnost Cassia, realizaci zaštiťuje
společnost Fides Populi, partnersky a finančně se podílí město
Rudolfov a obec Hůry. Při realizaci rudolfovské Cesty kolem
hornického města je fér zmínit přínos Víta Kavalíra a Jiřího Šulce,
starosty Rudolfova a místostarosty Úsilného při jednáních ve
zjitřené atmosféře s majiteli pozemků, kteří se stavěli proti naučné
stezce. Rád bych také poděkoval neviditelným, kteří trávili nad
stezkou byť placený čas a snášeli mé požadavky a připomínky,
zejména to platí o panu Jiřím Kutheilovi a Petru Pilařovi z Fides
Populi.
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RUD O L FO VS KÝ Č AS VÁNO Č NÍ 2 0 1 3

28. 11. 2013

• Filmový večer – film Faustyna

30. 11. 2013

Rodinné centrum Rudolfov

• Trio Budvicense – koncert klasické hudby

1. 12. 2013

Sbor smíření CČSH

• Mše svatá – svěcení rodinných adventních věnců

fara

18.00

Sbor smíření CČSH

18.00

Kostel sv. Víta

Římskokatolická farnost Rudolfov
• Sbírka pro Rybku
Rodinné centrum Rudolfov

fara

9.45
15.30 – 16.45

• Rozsvěcení vánočního stromu
Farská louka
– „Kouzlo Vánoc“ betlémský příběh v podání dětí z MŠ Rudolfov
– Vonička vánočních písní: ženský pěvecký sbor

16.00

• Benefiční koncert na podporu opravy věžních hodin

Kostel sv. Víta

17.00

Hasičská zbrojnice

18.00

2. 12. 2013

Město Rudolfov
Rodinné centrum Rudolfov

• „Šikovné ruce“
– výroba skleněných a perníkových svícnů

4. 12. 2013

Sociálně zdravotní komise města Rudolfov

• Barbořino světlo
Farská louka
– tradiční průvod světel s havíři a jejich patronkou
– součástí akce je Nebeská pošta (odeslání dopisu Ježíškovi)

5. 12. 2013

Společnost přátel Rudolfova

• Kdopak by se čerta bál
– mikulášská nadílka pro hodné děti

8. 12. 2013

Rodinné centrum Rudolfov

• Stráníci – folkové duo

11. 12. 2013

Sbor smíření CČSH

fara

17.00

Sbor smíření CČSH

16.00

• Koleda, aneb Těšíme se na Vánoce
Městská knihovna
– netradiční koleda a poezie Pavla Brožky
– posezení s country kytarou Vladimíra Jandy a hostů

15. 12. 2013

Sbor smíření CČSH
24. 12. 2013
• Betlémské světlo Římskokatolická farnost Rudolfov
– možnost zapálit si svíci od světla,
které přivezli skauti přes Vídeň z Betléma
• Rodinná „půlnoční“ Sbor smíření CČSH
• Půlnoční mše svatá při svíčkách

Římskokatolická farnost Rudolfov
• Bohoslužba na Boží hod vánoční Sbor smíření CČSH
• Mše svatá Římskokatolická farnost Rudolfov
26. 12. 2013
• Bohoslužba na Štěpána
Sbor smíření CČSH
• Mše svatá
Římskokatolická farnost Rudolfov
29. 12. 2013

25. 12. 2013

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

9.30
16.00
22.00

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

8.30
9.45

Sbor smíření CČSH
Jivno – kaplička

8.30
16.00
19.00

Město Rudolfov
Římskokatolická farnost Rudolfov

• Děkovná pobožnost na závěr roku

Sbor smíření CČSH

• Novoroční koncert, flétnový koncert „ROSETA“

4. 1. 2014

10.00

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

• J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Kostel sv. Víta
– koncert chrámového sboru Velešín, vstupné dobrovolné

1. 1. 2014

17.00

Město Rudolfov

• „O hvězdě a o pacholátku“ – Viďadlo Pavla Brožky

31. 12. 2013

16.15

Římskokatolická farnost Rudolfov

Sbor smíření CČSH

17.00

Jivno – kaplička

15.00

• Tříkrálová sbírka
Kostel sv. Víta
– slavnostní požehnání koledníků, svěcení kříd, kterými budou
označeny veřeje dveří během Tříkrálové sbírky

Římskokatolická farnost Rudolfov
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Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova informuje

Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova plánuje pořádat
různé akce pro občany města vždy první pondělí v měsíci
v prostorách školící místnosti Požární zbrojnice Rudolfova.

► 2. 12. 2013 v 18 hodin

Téma – výroba skleněných a perníkových svícnů

► 6. 1. 2014 v 18 hodin

Téma – péče o pleť a líčení – kosmetika

► 3. 2. 2014 v 18 hod.

Téma – třetí večer z cyklu HISTORIE RUDOLFOVA

► 3. 3. 2014 v 18 hod.

Téma – cestování v Nepálu

Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova dále chválí
spoluobčany Rudolfova za účast na akci – SBĚR VÍČEK OD
PET LAHVÍ – Vojta PÁBL.
Peníze, které se tímto způsobem získají, pomohou
rodině s financováním pobytu v lázních v Piešťanech. Proto
vás všechny prosíme, o tak banální věc jako je sběr víček.
Víčka se mohou nadále odevzdávat v knihovně Rudolfova
u paní Malšovské. Moc děkujeme.
Jarmila Bíňovcová

Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádala
7. 10. 2013 v prostorách školící místnosti Požární zbrojnice
večer pro šikovné ruce – výroba smaltovaných šperků. Akce
se celkem vydařila, účastnice si pod dohledem paní Petry
Kovářové zkusily tuto metodu a odnesly si zajímavé ozdoby.
Jarmila Bíňovcová

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA RUDOLFOV

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA RUDOLFOV

Pořádá v prostoru školící místnosti

Pořádá v prostoru školící místnosti

POŽÁRNÍ ZBROJNICE RUDOLFOV

POŽÁRNÍ ZBROJNICE RUDOLFOV

Dne 2. 12. 2013 (pondělí) od 18 hod.

Dne 6. 1. 2014 (pondělí) od 18 hod.

VEČER PRO ŠIKOVNÉ RUCE

VÝROBA SKLENĚNÝCH

VEČER PRO ŽENY

A

PERNÍKOVÝCH SVÍCNŮ
NA TÉMA

(HOTOVÉ VÝROBKY MOŽNO ODKOUPIT – NÁKLADY NA MATERIÁL)

KOSMETIKA A LÍČENÍ

Materiál na skleněné svícínky na čajovou svíčku je nutno
předem připravit, proto prosím o předběžné nahlášení
zájmu o jejich výrobu a to na telefonní číslo 603 973 571,
paní Jarmila Bíňovcová. Předběžná cena skleněného
výrobku max do 150 Kč.

PREZENTUJE – NIKOLA BUDÍNOVÁ

Náboženská obec CČSH Rudolfov Vás srdečně zve

na první adventní koncert
Vystoupí budějovický komorní soubor Trio Budvicense ve
složení:
Markéta Týmlová – klavír
Lenka Týmlová – violoncello
Martin Týml – housle
Sobota 30. 11. 2013 v 18:00 hodin,
Sbor Smíření Na Točně 1, Rudolfov

Vstupné dobrovolné
Na programu jsou díla W. A. Mozarta, B. Smetany,
A. Vivaldiho a další
Více informací na webu www.budvicense.cz
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Bramborový den na ZŠ Rudolfov

Děti z 3. A, 3. B, 4. třídy, 5. A a z 5. B v pátek 1. 11. 2013 zažily
projekt – Bramborový den.
V tento den se netradiční formou dozvěděly spoustu informací
o bramboře. Také si vyzkoušely, že brambora nejen dobře chutná,
ale můžeme s ní dělat pokusy, vyrábět tiskátka nebo nejrůznější
zvířátka či postavičky. Celý den si děti užily a těší se na další takto
pojatou formu výuky.

Josef Bartuška 28. 5. 1898 – 9. 10. 1963

V sobotu 9. listopadu 2013 jsem se zúčastnila „Setkání
bývalých žáků rudolfovské školy“. Setkání se týkalo
především žáků Josefa Bartušky u příležitosti vydání a
autogramiády knihy „Dva kluci z Voselna“ od Petra Andrleho.
Kniha vypráví o Josefu Bartuškovi, který působil také
v Úsilném a malíři Františku Hrubém. Setkání se zúčastnili
nejen žáci školy, ale i syn Pavel Bartuška s manželkou, dále
autor knihy Petr Andrle, starosta Úsilného Pavel Kašpárek,
úsilenský kronikář a knihovník Václav Mrázek, ředitel školy
Ludvík Mühlstein a samozřejmě pořadatelé, členové

Společnosti přátel Rudolfova. Ti připravili nejen hezké
prostředí, ale i pohoštění. Ve školní jídelně byla připravena
výstava prací žáků J. Bartušky, tentokrát hlavně z archivu
rodiny Bartušků. Byla jsem mile překvapena účastí hlavně
mužů – žáků, kterých snad bylo více než žen – žákyň. Po
úvodních slovech a seznámení se s knihou následovala
prohlídka školy i nových učeben na II. stupni. Děkuji členům
Společnosti přátel Rudolfova za toto odpoledne a za umožnění
nám, bývalým spolužákům se opět sejít.
B. Suchánková, roz. Fíková, foto: Jiří Hoschna
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Kanalizační sběrač Rudolfov a přístup
k životnímu prostředí

Článek píšu za sebe, nikoliv občanské sdružení, abych nikoho
nevystavoval nepříjemné diskreditaci. V jarním čísle, tuším
v květnu, jsem kritizoval přístup dozorujících orgánů státní
správy k nově vznikajícím územním plánům. Jako příklad
jsem uvedl odlehčovací komoru kanalizačního sběrače.
Z vlastní technické praxe vím, že v kultivovaném světě musí
být vše dopředu matematicky podloženo. Sám počítám
několik set průtoků ročně do osvědčení průmyslových
armatur pro jadernou elektrárnu, průmyslové závody nebo
malé i velké kotelny. Základní výpočet jsem musel uvést
u projektu na odstranění havárie v Mexickém zálivu, který
byl pověřeným odborným týmem servilně pochválen,
přestože vzápětí pominul důvod jej realizovat. Bez důkladné
technické analýzy nelze dle platných norem nic provozovat.
Pana projektanta jsem výslovně žádal o velmi věrohodnou
studii. Vím, že si tím nadělal nepříjemnosti a moc si ho za to
vážím. Uváděl 100 l odpadních vod na obyvatele a den. To je
přibližná současná produkce odpadní vody na obyvatele za
1 den. A však množství znečišťujících látek je zřejmě stejné
jakou dříve uváděných 150 l za 1 den. Nebo snad jíme,
pereme, nebo myjeme se méně? Ani to v neprospěch sběrače
nezohlednil. Základní kritérium znečištění je biochemická
spotřeba kyslíku. Podle platných norem pro Rudolfovský
potok 3,0 mg na 1 l. Podle výpočtu v kritické fázi přetéká
107 mg na 1 l do potoka, což je 35x více než určilo povodí
Vltava. Tento výpočet byl určen pro 5200 obyvatel.
V současné době je napojeno přibližně 4000 obyvatel, což
v konfrontaci s výše uvedeným kritériem ani poměrem ředění
1:9 také neobstojí. Platnými územními plány připojených
obcí je však odsouhlaseno více jak 7300 obyvatel a 100 ha
průmyslová zóna v Hůrách. Jak máme zlepšovat kvalitu
povrchových vod, když v samotném plánování porušujeme
technické předpisy? Na posouzení se povolává zaměstnanec
komerční firmy, která má prakticky monopol na dodávku
vody, diktuje si ceny a jejímž hlavním cílem je zisk. Jednu
pravdu pan technický ředitel ČEVAKu má. Ať odtéká
splašková voda v ředícím poměru s deštěm 4:1 nebo 9:1,
stejně při dešti odtéká odlehčovací komorou 4:1 před
čističkou do Vltavy. V povodí Vltavy jsou splaškové vpustě
do vodních toků také v ředění s deštěm 1:1. Že jsou mnohem
horší případy, nedává důvod zlehčovat situaci. Důsledkem
toho je alarmující znečištění Vltavské kaskády pod Českými
Budějovicemi. V Hněvkovické nádrži se prakticky nedá
koupat, výletní lodička za obrovské finanční prostředky
zprostředkovává pohled, jak špatně se staráme o kvalitu
povrchových vod. V Orlické nádrži je půl milionu tun
fosforu, což je ráj pro zdraví škodlivé druhy mikroflóry.
Řešení je mnohem dražší, než mohlo být, kdyby neprodaly
města a obce své podíly zahraničním i českým komerčním
společnostem. Na modernizaci čistíren, které umí zneškodnit
fosfor, jsme mohli dostávat dotace z Evropské unie, namísto
vývozu zisků z drahé vody do soukromých rukou v zahraničí
i doma. Dalším důležitým krokem v řešení je oddělení
dešťové vody ze střech a zpevněných ploch od splaškové
vody retenčními zdržemi, vsakem nebo oddílnou kanalizací.
Potom by nepřetékaly odlehčovací komory do vodních toků a
v údolních nádržích by se dalo v létě příjemně koupat. Čisté
životní prostředí v údolních nádržích podpořené romantickou
krajinou by mohlo umožnit vznik nových pracovních míst
v turistice. Pokud bude existovat cesta spolupráce při řešení
problémů je konfrontace zbytečná a kontraproduktivní.
Životní prostředí je jedna ze základních hodnot kvality
života. Je velkým darem, že máme za humny dvě zalesněná
údolí s meandrujícími potoky. Je na odpovědnosti každého
z nás, aby odtékaly alespoň v takové kvalitě vody, jako
přitékají z lesa a zůstaly stejně krásné.
Jaroslav Valevský starší

Poplatky 2014

Vážení občané, dovolte mi, abych vám připomněla několik
informací týkajících se poplatků. Nejprve zásadní informace.
Úhrada poplatku za komunální odpad pro rok 2014
bude v období 2. leden až 28. únor. Poplatek za psa je
možno uhradit od 2. ledna do 31. března 2014 . Poplatky se
vybírají v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 – 17.00
hodin s polední pauzou 11.30 – 12.30 hodin v pokladně MěÚ
Rudolfov. Složenky se n e r o z e s í l a j í !!!
V neúředních dnech můžete uhradit poplatek od 8.00 – 14.30
hodin v úterý a čtvrtek opět s polední pauzou. Potěšující
informace je, že cena poplatku se nemění. Poplatky je možno
uhradit též bankovním převodem. Číslo účtu Města Rudolfov
je KB 1921231/0100 VS pro odpad 1339xxx (kdy x je
popisné číslo), VS pro psa 1331xxx (kdy x je popisné číslo),
hřbitov 3632xxx (kdy x je číslo hrobového místa). Pokud
došlo v roce 2013 k jakékoliv změně u poplatníků (úmrtí
v rodině, narození dítěte, stěhování některého člena rodiny),
nahlaste tuto skutečnost osobně, telefonicky (775 742 981 )
nebo e-mailem (poplatky@rudolfov.cz), a to do
15. prosince 2013. Připravuji předpisy a tyto údaje mají vliv
na výši poplatku. Četnost svozů při změně je třeba též
nahlásit do 15. prosince 2013. Od 1. 11. 2013 jsme najeli na
novou verzi programu. Přepisování předpisů v tomto
programu není již možné. Změny se budou řešit dobropisem,
což bude nejen náročnější, ale i zdlouhavější. Před samotnou
úhradou se pouze ujišťuji dotazem, zda předpis je podle
informací, které jste si sami uvedli. Není to otázka na změnu
poplatku. Totéž platí i u psů. Pokud již psa nemáte nebo jste
si pořídili jiného či dalšího psa, je třeba tuto skutečnost
nahlásit formou písemné přihlášky a odhlášky do 15 dnů od
nastalé změny. Jestliže jste držitelem více psů, pak jste
povinni hradit poplatek za každého dalšího psa staršího
3 měsíců.
Vážení občané, pokud máte popelnici, která má již
odslouženo, nelepte na ní novou svozovou známku. Nejprve
si pořiďte novu popelnici a teprve pak použijte známku. Na
rozbité popelnici vám známka neposlouží. Při výměně
popelnice je třeba přinést známku (i poškozenou) ze staré
popelnice. Měl by být, pokud je to možné, čitelný rok
použitelnosti. Pokud se vám nepodaří známku odstranit,
překontroluji na místě výměnu popelnice. Kupujte si však
popelnici s objemem 110 až 120 litrů. Jestliže si pořídíte
popelnici 240 l, pak musíte uhradit dvojnásobek poplatku.
Vaše případné dotazy zodpovím na tel. 775 742 981 nebo
e-mail poplatky@rudolfov.cz
Posekaná Blanka

Vánoční provoz Městský úřad Rudolfov

Vážení občané, oznamujeme Vám, že v době vánočních
svátků bude Městský úřad Rudolfov otevřen takto:

Pondělí
Pátek
Pondělí
Úterý

23. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. 2013
31. 12. 2013

8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
ZAVŘENO

Zároveň upozorňujeme, že v pondělí 30. 12. 2013 budou
přijímány hotovostní platby pouze do 16 hodin s tím, že
agendy, které vyžadují hotovostní platby (ověřování podpisů
a listin, výpisy z Czechpointu, přihlašování k trvalému
pobytu, platby za odpady, psy atd.) budou vykonávány také
pouze do 16 hodin.
Jitka Pöschlová

Oznámení
úřední deska Městského úřadu Rudolfov

Městský úřad Rudolfov oznamuje občanům, že došlo
k přestěhovaní úřední desky a schránky pro občany z adresy
Hornická 11/1 Rudolfov na adresu Ke Strážnici 760/1, kde
nyní sídlí úřad. Ke stěhování úřední desky došlo z důvodu
rekonstrukce Perkmistrovského domu.
Zuzana Vyžrálková Vegešová, podatelna
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STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

SKAUTSKÉ ODPOLEDNE S MÍŠOU

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Dne 4. 9. 2013 za námi přišla skautská vedoucí Míša „Méďa“ Veselá
z 2. dívčího oddílu Fénix. Zahrála si s námi několik zábavných her,
vysvětlila nám, co skauti dělají ve svém volném čase a pozvala nás na
výlet. Vyprávěla nám, co všechno se skauti mohou naučit – rozdělat
oheň, přenocovat ve volné přírodě, hrát divadlo. O prázdninách
organizují skautské tábory. Jednou za měsíc jezdí na víkendové výpravy.

V pondělí 14. 10. za krásného podzimního počasí malovaly děti (1. –
3. třídy) školní družiny, křídami různé pohádkové postavičky, dopravní
prostředky, podzimní dýně, houby… atd. na venkovním betonovém
hřišti. A protože se všem dětem obrázky moc povedly, dostalo všech
78 malířů sladkou odměnu. Děkujeme dětem za krásně vybarvené
odpoledne.

V pátek 27. 9. 2013 se 103 dětí ze školní družiny sešlo na Farské louce
u prvního ročníku „Bramboriády“. Děti postupně prošly pěti
„bramborovými“ disciplínami, například hodem bramborou na
bramborový terč, závody v pytlích na brambory a podobně. Na konci
příjemného odpoledne (sluníčko nám přálo a pěkně hřálo) každé z dětí
dostalo sladkou odměnu.

Podzim je tady v plné síle, listí padá ze stromů a my vyhlížíme vítr,
který vynese naše draky až do oblak. Ve čtvrtek 17. 10. vyzkoušela svoje
pestrobarevné draky a dráčky téměř stovka dětí ze školní družiny.
Nejvýš vyletěl drak „TYGR“ Kačenky Vavříkové, ale i ostatní draci se
nenechali zahanbit a předváděli ve vzduchu přímo akrobatické kousky.

BRAMBORIÁDA – 1. ROČNÍK

PŘÍRODNÍ ZAHRADA – VÍLÍ STEZKA

Výlet do podzimní zahrady v Rudolfově, který jsme absolvovali během
měsíce září v rámci zážitkových akcí školní družiny, se dětem velmi
líbil. Paní Mgr. Irena Kovářová nám dala nahlédnout do netradičního
seskupení zahrady, přiblížila nám přírodní způsoby hospodaření,
fungování ekosystémů a propojení krásy s užitkem. Nejvíce nás zaujalo
příjemné povídání a rozjímání v meditační kapli. Návštěvu zahrady
vřele doporučujeme jako jeden z tipů na výlet. Nyní už víme, které víly
bydlí v přírodní zahradě v Rudolfově. A také víme: lepší je se usmívat,
než se mračit.

DRAKIÁDA

DÝŇOVÁNÍ

A je tu zase podzim, krásný barevný podzim. V naší školní družině
máme takový podzimní zvyk. Ve světě tomu říkají „Halloween“, my
tomu říkáme svátky „světýlek“, zkrátka dýňování. Letos jsme jako
každý rok přeměňovali dýně na světýlka – dne 24. 10. 2013. Dýně jsme
dlabali na Farské louce, vládlo zde přátelské ovzduší a pracovní duch.
Děti mezi sebou soupeřily o nejstrašidelnější dýňové strašidlo. Opět děti
překvapily svou dovedností a fantazií. Všechna dílka jsme si vystavili na
školní chodbě. Takže – nezapomeňte, prosím, na jaře zasadit dostatek
dýní. Bude jich potřeba!
text a foto školní družina
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Zahájená sezóna

V žákovských soutěžích, jako v minulých letech, se naše
družstva ve svých kategoriích propracovala na čelní umístění
tabulek. I nadále vychováváme kvalitní hráčky a spoluurčujeme
trend jihočeského žákovského volejbalu. Největších pozitiv bylo
dosaženo v kategorii starších žákyň. Nejenže dívky vedou soutěž
krajského přeboru, ale především se zlepšil jejich přístup
k tréninku. Děvčata ve své většině pochopila nutnost organizace
osobního života. Rozdělení svého volného času na trénink,
přípravu, zápasy a čas na učení, ošetření u lékaře i oslavy
v rodinném kruhu. Pokud vydrží poctivě trénovat a bude jim
dopřáno, to nejdůležitější – zdraví, dají se očekávat úspěchy na
hřištích Českého poháru a na Mistrovství České republiky.
Z důvodu, že se počtem hráček nevejdeme do časů využití
sportovní haly MěÚ Rudolfov a také z ekonomických důvodů
jsme tréninkovou činnost rozšířili i na město Lišov.
Zároveň s předpokladem rozšířit členskou základnu. Máme za
to, že Lišov byl v minulosti městem volejbalu, protože se zde
hrála i 2. liga mužů. V dorosteneckých kategoriích pečlivě
sledujeme výkony v 1. lize juniorek a především pak, v extralize
kadetek. V první části soutěže hrajeme s šesti nejlepšími
družstvy v Čechách, poté budeme spojeni se skupinou Morava.
Soutěž hrajeme pouze s vlastními odchovankyněmi. Tím jsme
sice raritou v republice, ale pro nás z toho vyplývá velice složitý
úkol. A tím je motivace hráček k hraní nejvyšší soutěže. Ne
všechna děvčata, ač měla zájem soutěž hrát, má jasno, že hrají
vrcholovou soutěž. A tedy co si musí proto odřeknout.
Nechceme srostlý kolektiv doplňovat o ambiciózní hráčky
z jiných oddílů. Potřebujeme posilovat odpovědnost, nasazení,
volejbalovou aktivitu i aktivní komunikaci. A tlumit jevy jako je
např. neúčast na tréninku z polemického důvodu „musím se
učit“, nebo den před zápasem účast na noční společenské akci,
plese, či diskárně. Odmítnout musíme také slova k výměně
trenéra s odůvodněním „on nás tolik nechválí, on na nás zvyšuje
hlas“. V dorostenecké kategorii je více práce po stránce lidské,
než herní. Řada hráček si neuvědomuje jedinečnost okamžiku, a
to, že tento kolektiv má šanci velkých zážitků z velké soutěže,
které se již pro něho, v budoucnu nebudou opakovat. Myšlenka
chtít hrát, bez pravidelné účasti na tréninku, hrát, aniž umím
základní herní činnosti, není možná. Chtít trenéra, který nebude
náročný, povede odpočinkový trénink, ale zároveň chtít ranaře,
který by přivedl kolektiv k vítězství, je v oblasti snů. V ženské
kategorii hrajeme tři soutěže, okres, kraj, 2. ligu ČVS. V okresní
soutěži po první polovině máme obsazenu druhou příčku
soutěže. Krajský přebor a 2. liga jsou na počátku soutěže,
odehrány jsou zatím úvodní zápasy. Děvčatům hrajícím krajský
přebor se zatím nedaří, jak by chtěly. Odehrávají vyrovnané
zápasy, avšak bez vítězných konců. A tak jsou v tabulce na
předposlední deváté příčce. Ve druhé lize žen, zatím po
odehraných 10 zápasech, jsme na 8. místě. Více o výsledcích
našich družstev v roletě „Výsledky“ na www.skhlincovka.cz
Jan Havelka

Foto žákyně: družstvo po 1. kole vede soutěž Českého poháru.
Stojící trenér J. Havelka, N. Ruzhová, K. Větrovcová,
E. Matochová, M. Kurzová, trenér R. Trmal, sedící: T. Vandasová,
A. Marková, T. Maternová, L. Knorová, A. Slámová, K. Lexová

Vánoční zamyšlení

Je čas adventní, čas sváteční, a ten vybízí k zamyšlení. I já tomuto
pocitu podléhám. Jsme v mnoha ohledech pozoruhodný národ.
Máme své silné i slabé stránky. Ty nás charakterizují, ovlivňují a
provázejí celým životem. Někde hluboko v sobě máme smysl pro
ušlechtilé a vznešené hodnoty. Na druhé straně, ale také brečíme,
pomlouváme, závidíme. Místo toho, abychom se soustředili na svou
práci, přejeme sousedovi, aby mu ,,chcípla koza“. Zajímavě také
rozumíme tomu, jaká máme práva a jaké povinnosti. Respektive, jak
spolu práva a povinnosti souvisejí. Jedinci, či zájmové skupiny
chtějí brát a mít práva a neuvědomují si, že musejí také dávat a mít
povinnosti. Každé právo je přeci spojeno s povinností. Povinnost
právu dokonce často předchází. Jsme rovněž národem kritiků,
Hujerů a Švejků. Ti, kteří něco umí a jsou schopní, jsou vystaveni
drobnohledu druhých. Jakékoliv jejich selhání je okamžitě
rozebíráno. Umíme dobře kritizovat, vše a všechno. Ale když máme
přijít s vlastní alternativou, slyšíme falešné fráze o nedostatku času,
či o marnosti boje s větrnými mlýny. Ani já nejsem bezúhonný.
Moje životní cesta se skládá z nepřeberného množství omylů a chyb.
Někdy dokonce obrovských. Za spoustu věcí, které jsem kdy
vykonal a řekl, se dokonce hluboce stydím. Asi se stydět budu vždy.
Nejsem kazatel, i já jsem občas Švejk a také občas mudruju u piva.
Ale držím se však slov klasika: „Člověk žije jen tu část života, kdy
dělá něco pro druhé.“ Doufám, že mi ta moudrost dlouho vydrží, a
že budu apatický k myšlení těch druhých. Do nového roku si
přejme, ať neděláme opětovné chyby. Neumetáme cestičku
nastupující generaci. Ba naopak. Od malička jí stavme úměrné
překážky – povinnosti a buďme důslední. Učme jí vážit si hodnot,
které jim poskytují ostatní.
Jako pravidelný přispívatel do RL přeji čtenářům za SK Hlincovka
do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Všem sportovcům
pak ono sportovní štěstíčko, a bez zranění, které je limitující pro
sportovní výkon.
Jan Havelka

Krátce o historii
České asociace sportu pro všechny v Rudolfově

V říjnu roku 2013 uplynulo již 30 let od založení odboru Základní a
rekreační tělesné výchovy při Sokole Rudolfov. V září roku 1983 na
schůzi Sokola Rudolfov, tehdy byly jen oddíly kopané, bylo
dohodnuto, že pro náš odbor budou k dispozici hodiny na cvičení
v tělovýchovné hale v Rudolfově. Naši činnost jsme zahájili s pěti
oddíly a to s oddílem pro předškolní děti, mladší žákyně,
dorostenky, mladší ženy a cvičení pro starší ženy. Oddíl starších žen
cvičil již několik let před založením našeho odboru ZRTV a to pod
vedením paní Jindry Sýkorové. Další cvičitelky, které zahájily
cvičení, byly Marie Růžičková, Petra Franková, Radka Franková,
Věra Reindlová, Slávka Bezová, Vendulka Skalová a Ladislava
Skalová. Zapojovali jsme se do různých soutěží, které vypisoval
okresní výbor Základní a rekreační tělesné výchovy. Hned
v listopadu 1983 jsme se zúčastnili okresní soutěže v odbíjené, pak
následovala soutěž v gymnastice, které se zúčastnilo i družstvo
dorostenek, další soutěží byla okresní soutěž v lehké atletice žactva
i předškolních dětí. Nacvičovali jsme i spartakiádní skladby. Ve
školním roce 1985 – 1986 jsme získali cvičitelku paní Zdeňku
Moravcovou, která pracuje jako cvičitelka ještě v současnosti.
V tomto školním roce se naše cvičení ještě rozšířilo o oddíl atletiky
žactva pod vedením pana Františka Reindla a o oddíl mužů, který
vedl pan Vlastimil Fiala. V březnu 1987 byla hala v Rudolfově
provizorně předělána na třídy, protože se opravovala budova ZŠ,
přesto jsme se cvičením za zhoršených podmínek nepřestali. Cvičilo
se v prostorách před třídami a ženy cvičily v ZŠ Vráto. V roce 1992
se ZRTV osamostatnilo a přejmenovali jsme se na Českou asociaci
sportu pro všechny a stále jsme odborem již SK Rudolfov. Ve
školním roce 1994 – 1995 se náš odbor zmenšil jen na tři oddíly a to
jeden oddíl dětí a dva oddíly žen. Ve školním roce 1996 – 1997
převzala cvičení mladších žen paní Iva Makrlíková, která také
v současné době vede aerobik pro dorostenky a ženy. V roce 1994,
kdy se po letech obnovil Všesokolský slet jsme se zúčastnili cvičení
ve skladbě pro rodiče a děti a cvičili jsme i na dalších Sletech,
kromě posledního. V současné době máme oddíl rodičů a dětí, které
vede Ladislava Skalová, dětí předškolního a školního věku, které
vedou Z. Moravcová, R. Márovcová, V. Márovcová, H. Dufková a
L. Skalová, aerobik žen pak vede I. Makrlíková a E. Jašarová. Stále
se děti zúčastňují soutěží v gymnastice a v atletice, pořádáme pro ně
každoročně vánoční besídku a na závěr cvičebního roku cvičení na
hřišti s různou tématikou. Snažíme se všechny události a
aktivity našeho odboru zveřejňovat v Rudolfovském zpravodaji, aby
veřejnost měla přehled o možnostech sportovních aktivit ve městě.
Přeji našemu odboru do dalších let spokojené cvičence i cvičitele.
Ladislava Skalová – předseda odboru ČASPV SK Rudolfov
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Zhodnocení podzimní části fotbalové sezony

Sportovní klub Rudolfov víkendovými zápasy
16.–17. listopadu uzavřel podzimní část sezony 2013/2014.
V tomto ročníku bylo přihlášeno do soutěží osm družstev od
přípravky, žáků, dorostenců až po dvě kategorie mužů.
U nejmladší přípravky se tabulky s umístěním nezveřejňují,
z důvodu aby trenéři „nehráli na výsledky“ a zapojovali
všechny i méně schopné hráče. Z dosažených výsledků 5
výher, 1 remíza a 3 prohry se dá usuzovat, že by skončili
v první polovině tabulky. Zajímavostí je, že v devíti kolech
dokázali hráči všech zúčastněných družstev nastřílet 444
gólů. Hráči starší přípravky si vedou velice dobře a po
podzimní části vévodí na 1. místě s devíti vítězstvími bez
jediné prohry. Celkem dokázali nastřílet 102 branek, díky
čemuž máme v celkové tabulce střelců na předních místech
dva zástupce (Kryeziu Erik – 40 gólů, 1. místo; Kešnerová
Tereza – 37 gólů, 3. místo). Dobře si vede i kategorie
mladších žáků, kteří se v krajské soutěži I. A umístili na
5. příčce. Družstvo starších žáků skončilo na 10. místě se
ztrátou tří bodů na střed tabulky. O poznání hůře jsou na tom
dorostenecká družstva, která se potýkají s nedostatkem hráčů
a také velkou marodkou. Přejeme jim do jarní části uzdravení
hráčů a více fotbalového štěstí. Velkým překvapení je
družstvo mužů B, které vévodí okresnímu přeboru
a s 9 výhrami, 3 remízami a pouze jedinou prohrou obsadili
první příčku. Prozatím největším zklamáním podzimu je
kategorie muži A. Hráči hrají třetím rokem prestižní soutěž
v kraji – Krajský přebor. Prozatím jsou na chvostu tabulky,
ale pevně věříme, že do jarních bojů vstoupí s lepšími
výsledky.
Krajský a Okresní fotbalový svaz nařídil z důvodu příznivého
počasí předehrávku jarních kol pro kategorie mužů a dorostu.
Ačkoliv nejsme příznivci tohoto počinu, nezbývá nám než se
nařízení podřídit. Všechny jarní předehrávky musíme odehrát
na domácí půdě, takže nám zřejmě nezbyde prostor pro
potřebnou podzimní údržbu hrací plochy. Aktuální rozpis
zápasů a průběžné výsledky najdete na webových stránkách

http://sk.rudolfov.cz

Roman Hajný

Vánoční turnaj SK Rudolfov
Sportovní klub Rudolfov pořádá každoroční

vánoční turnaj v sálové kopané.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. prosince 2013
v tělocvičně Rudolfov. Začátek je od 15:00 hodin.
Srdečně zveme všechny sportovní příznivce.
Roman Hajný

Tabulky SK Rudolfov – podzim 2013/14

Kategorie

Muži "A"
Muži "B"
St. dorost
Ml. dorost
Starší žáci
Mladší žáci
St. přípravka
Ml. přípravka

Soutěž

Krajský přebor
Okresní přebor
Krajský přebor
Krajský přebor
I. A
I. A
Okresní soutěž
Okresní soutěž

Umístění

14.
1.
10.
16.
10.
5.
1.
nezveřejněno
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PRODEJNA ŽIVÝCH RYB
Rudolfov, Pod Zámkem 574/21

V nabídce jsou běžné druhy sladkovodních ryb chované v čistých,
pramenitých šumavských vodách Českokrumlovska. Zakoupené ryby
možno na přání zákazníka usmrtit, zbavit šupin i vykuchat.
V prodeji též různé druhy kvalitního míchaného koření nejen na ryby.

Provozní doba: pondělí - pátek 13.00 - 17.00
sobota 9.00 - 11.00, neděle zavřeno
Vánoční prodej ryb: 21. - 23. prosince 9.00 - 18.00
24. prosince 9.00 - 11.00

Rádi vás obsloužíme po předchozí dohodě i mimo pracovní dobu.

Kontakt: Dana Chruňáková - tel: 602 224 853
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