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Vážení spoluobčané,
tradičně na tomto místě s přáním do nového roku
bilancujeme právě uplynulý rok a již poodkrýváme,
jaké výzvy na nás budou čekat v roce 2014.
Pojďme se tedy nejprve ohlédnout a zavzpomínat na
důležité události roku 2013 v našem městě. Určitě
významným počinem je získání dvacetimiliónové
dotace na opravu téměř nepoužívané, zchátralé budovy
historické radnice, obnovili jsme díky původnímu
autorovi Vratislavu Klabouchovi letitou naučnou
stezku „Cesta kolem hornického města“, která navíc
bude součástí další naučné stezky vedoucí z Úsilného až
na Rudolfov, na Třeboňské ulici máme nově opravená
boží muka, na hřbitově nové chodníky, podařilo se nám
zkolaudovat po šesti letech přestaveb Hasičskou
zbrojnici, v Hlinsku máme nový důstojný centrální
prostor kolem kapličky. Farnosti se podařilo zavěsit na
věž kostela sv. Víta dva nové zvony – sv. Františka a
sv. Barboru. Uskutečnily se nově dvě sportovní akce –
Rudolfovská pětka – běh pro děti a mládež na farské
louce a pro dospělé 5 kilometrů údolím Rudolfovského
potoka a Pohár města Rudolfova – tři turnaje
nejmladších věkových kategorií v sálovém fotbale.
Ničivé povodně v červnu 2013 bohužel pustošily
městský i soukromý majetek i „u nás na kopci“. Těch
událostí bylo tolik, že jsem určitě všechny důležité
nezmínil…

PF 2014

Rok 2014 bude specifický. Nejpozději v říjnu tohoto
roku nás čekají i v Rudolfově volby do městského
zastupitelstva. Bude to rok, ve kterém je potřeba
dokončit započatou práci. V Rudolfově otevřeme nové
Hornické muzeum v historické budově
Perkmistrovkého domu, obyvatelé Jivenské ulice se
dočkají významné části chodníku, máme v plánu
opravit jednu místní komunikaci s největším
množstvím dopravních závad. Neustále budeme
připravovat další a další projekty pro naše město.
Každodenní práce pro naše město je velmi zajímavá a
velmi mě obohacuje. Je úžasné vidět, když se něco
nového podaří vybudovat. Za tři roky se toho tolik
podařilo, a přesto nikdy nejste hotovi. Vždy je před
vámi spoustu nových výzev, inspirací co dalšího
v našem městě zlepšit a to mě na této práci láká
nejvíce.
Vážení spoluobčané,
S počátkem nového roku si přeji, abychom my ve
vedení města byli nadále úspěšní v rozvoji Rudolfova, a
vy obyvatelé jste tuto naší práci dokázali ocenit.
Přeji vám všem pevné zdraví, co nejvíce štěstí a hodně
sil při zdolávání nových výzev.
Děkuji všem za upřímnou přízeň. Zachovejte nám jí i
nadále!
Vít Kavalír, starosta

Perkmistrovský dům – rekonstrukce zahájena

D ŮLE ŽITÉ UPOZORNĚ NÍ

Po dokončení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum
Rudolfov“ byla dne 15. 10. 2013 uzavřena s jeho vítězem
smlouva o dílo s termínem předání a převzetí předmětu
smlouvy do 30. 6. 2014. Stavební společnost zahájila
v dohodnutém termínu stavební práce dle projektové
dokumentace zpracované Ateliérem Kročák. V současné době
jsou z větší části dokončeny bourací práce a postupně je
upravována vnitřní dispozice objektu pro potřeby Hornického
muzea. Vzhledem ke skutečnosti, že východní část objektu je
zapsána v ústředním seznamu kulturních památek České
republiky, probíhají stavební práce za pravidelného dozoru
zaměstnanců Národního památkového ústavu a Odboru
památkové péče Magistrátu města České Budějovice.
Pokud vše dopadne podle smluvních předpokladů, což není
vždy úplně jasné při rekonstrukci historické budovy, tak
bychom chtěli naše nové Hornické muzeum otevřít na konci
léta nebo během podzimu. Již teď se těším na nově
opravenou budovu bývalého sídla Báňského úřadu,
dominanty Rudolfova, která si již tolik zasloužila
rekonstrukci. Zkrátka ta myšlenka povznést tento dům, kam
patří, mě velmi láká. A je to již velmi blízko!
Vít Kavalír, starosta města

Změna provozní doby Pošty Rudolfov

Pošta mění provozní hodiny – už po několikáté!

Navštívila mě paní Hromádková, vedoucí naší pošty
v Rudolfově. To by nebylo nic zvláštního. Město s naší
poštou poměrně často komunikuje a spolupracuje, myslím
k oboustranné spokojenosti.
Jenže tentokrát to bylo o něco vážnější. Již podruhé v tomto
volebním období naše pošta mění provozní hodiny. Bohužel
v obou případech v neprospěch jejích zákazníků, tedy našich
obyvatel. Důvod je jasný – snížení počtu pracovních
úvazků. Od 1. března 2014 budou provoz naší pošty
zajišťovat pouze dvě pracovnice za přepážkami.
V praxi to bude znamenat, že všichni přijdeme o sobotní
provoz, dopoledne bude pošta zavírat v 10:30 místo
dosavadních 11:00 a v pondělí odpoledne bude otevřeno až
od 14:00, místo dosavadních 13:00. Především sobotní
provoz pro ty, kteří pracují přes týden mimo Rudolfov, bude
hodně chybět.
Nepamatuji si přesně, jak bylo otevřeno před pěti, deseti
lety, ale takovéto „plíživé“ omezování provozní doby je pro
vedení města alarmující, navíc podruhé, co jsem ve funkci
starosty. Letos vynecháme soboty, okleštíme všední den, a
když to přeženu, za pět, deset let vedení České pošty
rozhodne, že je vlastně pobočka Rudolfov zbytečná…
Paní Hromádková říká, že má jednoznačné informace, že
úplné uzavření naší pošty nehrozí. Já jsem za tuto informaci
velmi rád, ale přesto je nutné být ve bdělém stavu.
Před vánoci jsem dostal elektronickou formou výzvu
k uspořádání petice za záchranu pošt na venkově. Sice nám
přímé uzavření pošty nehrozí, ale podpořili bychom tím jiné
obce, kde takové štěstí, jako máme zatím my v Rudolfově,
nemají. A zároveň by tento akt mohl být symbolem, že
o svou poštu stojíme, že kdyby nám ji chtěl někdo
v budoucnu vzít, tak ji jen tak nedáme.
Napadlo mě, že všechny domácnosti v těchto týdnech chodí
platit za svoz komunálního odpadu, případně za pejska.
Pokud byste tedy, vážení čtenáři, uznali za vhodné touto
peticí podpořit dobrou věc, tak petiční archy budou
připraveny k podpisu na podatelně městského úřadu. Text
petice přikládáme.
Myslím, že boj za základní vybavenost města je důležitá,
každý podpis může pomoci dobré věci…
Vít Kavalír, starosta města

Zápis do MŠ Rudolfov
Zápis do mateřské školy
a zároveň Den otevřených dveří
se uskuteční ve dnech
3. 4. 2014 a 4. 4. 2014
od 9:00 do 16:00 hodin v budově MŠ
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Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Reakce na novoroční přání Pavla Česala

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme
Vládu ČR, aby nečinila kroky vedoucí k rušení provozoven České
pošty, s. p. a naopak umožnila zachování stávajícího počtu
i rozmístění těchto provozoven. Dále vyzýváme Vládu ČR, aby
zajistila vypracování systému, který by zajišťoval fungování celé
stávající sítě poštovních poboček a provozoven i do budoucnosti.
Obáváme se, že zrušení provozoven České pošty, s. p. povede
k prohloubení úpadku života na venkově a k další diskriminaci
občanů zde žijících. Likvidací sítě provozoven České pošty by
venkov obdržel další ránu. Je nutné si uvědomit, že zvláště
v menších obcích se neustále zvyšuje podíl sociálně slabých skupin
obyvatel, hlavně seniorů. Zrušené provozovny však způsobí
problémy i dalším – matkám s dětmi, zdravotně postiženým či
nezaměstnaným. Důsledky likvidace sítě provozoven České pošty
na venkově je proto nutné hodnotit nejen z hlediska ekonomického,
ale také z hlediska sociálního. Nepovažujeme za dlouhodobě
udržitelné řešení přesunutí části služeb zrušené provozovny na třetí
subjekt. Dosavadní zkušenosti nás opravňují k přesvědčení, že
změny povedou nejen k degradaci poštou nabízených služeb, ale
také neposkytují záruku, že dané služby zůstanou v obci zachovány i
do budoucnosti. Problematika rušení stávajícího rozsahu
provozoven České pošty, s. p. je často účelově zlehčována. Pro náš
venkov, který je velkým množstvím malých obcí v evropských
podmínkách naprosto unikátní, je přitom tento problém zásadní a
jako takový je i vnímán mezi venkovskými občany. Co bylo
impulsem naší petice? Český telekomunikační úřad vládě v demisi v
závěru roku 2013 předkládá návrh nařízení, které občanům
garantuje zachování pouze 2100 pošt. Zbylých 1100 venkovských
poboček odsuzuje k postupnému zániku nebo transformaci, která se
ukazuje být nevhodná. Takto si dostupnost poštovních služeb
rozhodně nepředstavujeme! Z těchto důvodů požadujeme, aby Vláda
ČR nečinila takové kroky, které by umožnily rušení pošt a poboček
České pošty na venkově a uskutečnila naopak taková opatření, která
by garantovala existenci stávající sítě provozoven České pošty i do
budoucnosti. Děkujeme.
Za petiční výbor:
Ing. Jana Juřenčáková, Rokytnice 181, 763 21 Slavičín, Mgr. Tomáš
Chmela, Dlouhá 786, 763 21 Slavičín, Ing. Mgr. Jan Sedláček,
Moravské Křižánky 160, 592 02 Křižánky, Josef Čamra, Křeč 101,
394 95 Křeč

Ač má představa o přání do nového roku je úplně jiná než u pana
Česala, tak mě nepřekvapuje jak jej „opoziční zastupitel“ podal.
Opravdu nejsem zastáncem si dopisovat takto přes místní média, ale
na kritiku mé práce musím reagovat. Nehodlám svou práci nijak
obhajovat, protože si za ní stojím. Jen shrnu práci pana inženýra ve
finančním výboru (dále jen FV). A opravdu nepůjde o můj
subjektivní názor, ale o čísla a jasná fakta.
Na konci roku 2010 se pan Česal stal novým členem FV. Já jako
předsedkyně FV jsem od tohoto člena očekávala, že jeho zapojení a
práce pro FV bude 100%, tak jako jeho práce ve funkci VAŠEHO
RADNÍHO v minulém volebním obdobím. Cituji jeho slova.
S přibývajícím časem jsem byla nepříjemně překvapena, jak se
k funkci člena FV postavil.
A teď něco k číslům a faktům. Od roku 2011 do roku 2013 se FV
sešel 10 krát a pan Česal se zúčastnil 6 krát, což je 60%. Bylo
provedeno více jak 34 kontrol, z toho pan Česal provedl 18. Což je
v pozici s ostatními členy krásné 3 místo z 5. Třikrát se FV mohl
podílel na tvorbě rozpočtu. Ani v jednom případě neměl pan inženýr
žádný návrh či připomínku. Měsíc co měsíc dostával plnění
rozpočtu. Nikdy jsem od něj neobdržela žádný dotaz či poznatek.
Proto jsem předpokládala, že všemu rozumí a s ničím nemá
problém.
Během prvních dvou let jsem byla vždy iniciátorem a plánovačem
kontrol. V praxi to probíhalo tak, že jsem vždy určila, kdo provede
kontrolu určité pokladny za určité období. V roce 2013 jsem se
rozhodla tuto praxi změnit. Členové FV byli rozděleni do dvojic a
byly jim přiděleny jednotlivé pokladny a každá dvojice měla během
roku provést 2 – 3 kontroly na určené pokladny. Bylo pouze na nich
a jejich zodpovědnosti, jak si kontroly naplánují. Když jsem v září
od pana Česala neobdržela ani jednu kontrolu pokladny HSO a
vznesla jsem dotaz, byl pan inženýr velice překvapen. Takto si práci
na 100% nepředstavuji.
A tímto jsem se ujistila, že pokud pana Česala nevedu za ručičku jak
malé dítě, tak si nemohu být jistá, že jemu přidělená práce bude
udělána.
Předsedkyni finančního výboru vykonávám již sedm let v řadě.
Někteří členové svou aktivitou a vstřícným přístupem byli vždy
přínosem. O Ing. Česalovi se to objektivně říci nedá. Takže pro práci
finančního výboru jeho rezignace není opravdu ztrátou, spíše
naopak.
Kateřina Nováková Lukáčová

V minulém čísle RL v článku „Proč nefungují hodiny na věži
kostela sv. Víta v Rudolfově“ starosta města mimo jiné jasně
uvedl, že město jako vlastník hodin na věži kostela, chce od
začátku této kauzy hodiny opravit.
Jako člen rady města vím, že po celou dobu, kdy se o opravě
hodin diskutuje, požaduje vedení města Rudolfov pouze uvést
věci do náležitého právního stavu a darovat věžní hodiny
z majetku města bezúplatně římskokatolické farnosti do jejího
majetku.
Proto naprosto nechápu, jak mohlo Rodinné centrum, či nějaký
jiný subjekt objednat opravu věžních hodin samostatně bez
vědomí jejich majitele města Rudolfov, jak je uvedeno
v článku „Oprava věžních hodin“ v občasníku Centrum
1/2014, který podepsal Milan Třebín. Nevím, co by mělo být
tedy překvapivého na skutečnosti, že objednávku na opravu
zaslalo odborné firmě i město Rudolfov jako vlastník hodin!
Celý článek pana Milana Třebína v Centru 1/2014 je jasným
důkazem toho, že současná situace, kdy na věži církevního
kostela jsou hodiny v majetku města Rudolfova, je
neudržitelná.
A pokud se farnost snaží být pro město vstřícným partnerem
jako v minulosti (jak je v článku rovněž uvedeno), a přeje si,
aby tento stav trval i nadále, myslím si tedy, že nic nebrání
vstřícnému kroku ze strany farnosti k přijetí daru od města
Rudolfov týkajícího se právě těchto věžních hodin i proto, aby
již nikdo nemusel v budoucnu psát články o opravě věžních
hodin, které popisují problém s objednáním opravy hodin,
protože případnou opravu by vždy objednával jejich vlastník,
v tomto případě zřejmě římskokatolická farnost bez jakýchkoli
problémů.
Ondřej Švejda, člen rady města Rudolfov

Rádi bychom prostřednictvím Rudolfovských listů reagovali
na článek zveřejněný v „občasníku“ CENTRUM nesoucí
název PARKOVIŠTĚ NA FARSKÉ LOUCE. Díky tomuto
článku, jsme se dozvěděli o zbudování parkoviště na Farské
louce a jsme rádi za toto moudré rozhodnutí Rady města.
Konečně zmizí auta z bezprostřední blízkosti školní budovy.
Nebude se parkovat na chodníku okolo oken školní jídelny a
kuchyně, přímo před vstupem do školní jídelny a samozřejmě
také přímo před vchodem do školní budovy. A tím se zvýší
bezpečnost v okolí školy. Pochybuji o tom, že ráno, když „je
každá minuta dobrá“ by rodiče běželi do školy z parkoviště
u hřbitova, u hasičárny, u mateřské školy, či z parkoviště od
hřiště SK Rudolfov. Někteří rodiče by nejraději své dítě
odvezli přímo až do školní lavice, pokud by to bylo možné.
Z tohoto důvodu je také pro nás umístění parkoviště na
Farské louce nejpřijatelnějším řešením. Tento krok rady
města uvítají určitě s nadšením i řidiči autobusu č. 21, kteří
v ranní a odpolední špičce musejí i několik minut čekat, než
odjedou auta bránící v jízdě autobusu. Pokud bychom
vykázali obyvatele okolních obcí z „našeho“ parkoviště,
mohlo by se časem stát, že po vzoru Rudolfova, by obyvatelé
Českých Budějovic vykázali nás ze „svých“ parkovišť.
Dlouhodobému odstavení aut je možné zamezit omezením
parkovací doby např. dopravní značkou. Děkujeme Radě
města za toto rozhodnutí!
Brůhovi

Za záchranu pošt na venkově

Hodiny na věži kostela opět ukazují čas

Parkoviště

3

muzejní knihovnu s odbornou a historickou literaturou
zaměřenou k problematice muzea, počítáme, že
v budoucnosti po uplynutí doby povinné udržitelnosti
projektu, prostor vybavený novým nábytkem,
počítačovým pracovištěm, výdejním pultem a čítárnou pro
návštěvníky převezme rudolfovská knihovna. Patro,
v němž se nacházela obřadní síň se zázemím bude po
rekonstrukci komfortně vybaveným víceúčelovým
konferenčním sálem s možností pořádání menších
kulturních akcí, putovních a krátkodobých výstav,
přednášek pro veřejnost a běžných městských aktivit
včetně schůzí zastupitelstva. Konferenční sál
spojený s přízemím povinným bezbariérovým výtahem
bude mít zázemí v podobě minibaru s možností přípravy
základního občerstvení, přípravy nápojů apod. Toto
předsálí může být také využitelné například pro menší
veřejné akce komisí města či spolky, které nemají pro tyto
účely své vlastní prostory. To, že využívání městských
prostor je spojeno s respektováním určitého režimu, snad
nemusím připomínat.

Co se děje v Perkmistrovském domě?

V říjnu bylo předáno staveniště Perkmistrovského domu
dodavatelské firmě Metrostav, která zahájila bourací a
stavební práce, takže dnes by vnitřek budovy už nikdo
nepoznal. Mimo jiné byly odstraněny všechny účelově
dobudované dělící příčky v přízemí i v podlaží a odkryty
podlahové konstrukce. Tím se obnažilo nosné zdivo, řada
přezděných otvorů, průchozí chodba v přízemí i staré
trámové konstrukce. Ukazuje se, že původní objekt nebyl
takovou perlou, jak by vyplývalo z podstaty královského
úřadu a jeho stavitelé nemuseli být vždy až tak poctiví
řemeslníci, jaké bychom předpokládali. Interiér však spíš
poznamenalo
množství
pozdějších
laciných
úprav s každou změnou účelu domu a nosné konstrukce
nebyly před rokem 2009 v tak špatném statickém stavu,
jak se uvádělo. Zřejmě „nejhonosnější“ místnosti se
nacházejí nad sebou v prostoru někdejšího stavebního
úřadu a starostovny v jihovýchodním rohu objektu. Zde
byly odkryty původní pohledové stropní trámové
konstrukce zaklopené masivními fošnami upravenými
z pohledové strany. Dalším výrazným prvkem se ukázala
černá kuchyně uprostřed objektu navazující na masivní
komín na půdě. Překvapením bylo i množství a povaha
suti pod jižní stranou objektu a jí odpovídající hloubka
základů v nepodsklepené části domu, což by nasvědčovalo
o navýšení terénu a utopení domu pod příjezdovou
komunikaci do dvora minimálně o 1 metr. Naopak bez
překvapení je o 200 let mladší přístavba hospodářského
stavení, v němž byly později upraveny prostory pro
holičství a kadeřnictví a nad níž před třiceti lety vyrostla
obřadní síň městského úřadu.

O čem bude muzeum?

Především je třeba říci, k čemu má muzeum sloužit. Jak už
jsem jednou uvedl, muzeum je instituce paměti místa.
V tomto smyslu vytváří identitu místa a jeho obyvatel a je
ideální, pokud jej tito dotvářejí sami a cítí jej jako své
dědictví. Muzeum v Rudolfově bude z větší části obráceno
na návštěvníka, jako naše výkladní skříň, protože
podstatným měřítkem muzeí je jejich návštěvnost. Velká
část jeho expozic bude logicky věnována historii dolování
stříbra v kontextu českého království a všemu co s tím
souvisí. Vzhledem k symbolickému umístění muzea
v objektu báňského úřadu, který sloužil pro širší území, je
však i jeho ambice větší a částečně zasahuje i hornictví
jihočeské. Hornické expozice budou umístěny v přízemí
domu. Navazující expozice ve dvou místnostech v patře
jsou o renesanční době a jejích protagonistech, kdy
Rudolfovem skutečně kráčely dějiny. Expozice
Rudolfínská a Rudolfovská je o historii neznámého
Rudolfova v souvislosti s vládou panovníka známého po
celé Evropě. Muzeum si přisvojuje senzační téma tohoto
císaře, kterému nikde jinde stálá expozice věnována není.
Vnímavý návštěvník si možná odnese odpovědi na otázky,
které by měly zajímat hlavně našince. Proč se v Rudolfově
nikdy neuchytilo podnikání, jaké chyby se vinou jako
červená nit našimi dějinami dodnes a co z toho všeho
vyplývá pro budoucnost? Poslední pátá místnost v patře
obrácená do ulice bude věnována moderním dějinám
Rudolfova a událostem, které překročily jeho mikrosvět,
dále duchovní, městské a školní správě a vedle místních
typických živností zejména významným osobnostem a
spolkům městečka za posledních 200 let. Tato
expozice s instalací na panelech bude vybavena i LCD
monitorem s možností volitelné a doplňovatelné obrazové
projekce. A právě v této souvislosti, bych rád přizval
představitele spolků, sdružení, komunit, institucí a firem
v Rudolfově ke spolupráci s možností prezentace jejich
historie a osobností veřejného života. Na expozici
moderních dějin, byť bude menší, spoléhám právě v tom,
že bude Rudolfov nejen spojovat, ale že vytvoří pozitivní
vztah obyvatel Rudolfova a jeho okolí ke svému místu pro
život i ke svému muzeu, které přijmou jako své a přispějí
k jeho budoucímu růstu.

Jaký bude Perkmistrovský dům z pohledu
návštěvníka?

Stavební ruch není to jediné, co se kolem projektu
rekonstrukce Perkmistrovského domu v současné době
děje. V září minulého roku bylo na společné schůzce
zainteresovaných dohodnuto, že expozice budou
nainstalovány a muzeum slavnostně otevřeno o rok
později tedy na konci září 2014. Z pohledu zavedené
profesionální instituce jasný úkol s dostatečným časem na
realizaci, z pohledu trpěného outsidera bez stálých
zaměstnanců, statutu i jakéhokoli institucionálního
ukotvení, jakým muzeum v Rudolfově od svého založení
léta je, nelehký úkol. Má-li být muzeum skutečně
kvalitním kulturním stánkem hodným svého názvu, bude
realizace vyžadovat ještě nemálo obětavosti i stresů.
Chtělo by se říci, držte nám palce, děláme to především
pro Rudolfov. To, že se něco podobného v Rudolfově
realizuje, není zdaleka samozřejmost a brát si takové věci
na mušku kvůli krátkodobým osobním ziskům v začínající
předvolební kampani, je slušně řečeno nevkus. Budoucí
Hornické muzeum poskytne svým návštěvníkům širší a
univerzálnější využití než vyplývá z jeho názvu. Zatímco
historická část domu bude s pěti místnostmi sloužit pro
muzejní expozice, nová část – mladší západní křídlo
souběžné s Třeboňskou ulicí – bude kromě vstupní
recepce s infocentrem a zázemím pro návštěvníky, sloužit
pro doplňkové aktivity, pro něž nám v Rudolfově dlouho
chybělo zázemí. Není přitom tajemstvím, že vzhledem
k povaze grantového projektu s jejich naplňováním
musíme postupovat obezřetně, abychom nepřekročili
smysl dotace, která je pro investici určena.
Zatímco přízemí tohoto křídla je určeno pro badatelnu a

Autorem článků na této straně je Vratislav Klabouch
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úřad a základní škola
▪Konec JZD – farma Hůry
Panel 3/210
Městská a duchovní správa, Školství
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Seznam rudolfovských farářů až po dnešek
▪Osobnosti mezi faráři Jakub Achart, Josef Plojhar, Josef
Vandas, František Sobíšek
▪Zvony, rekvírování, nové
▪Stavba modlitebny československé církve husitské a její
faráři
▪1850 volba prvního starosty – seznam starostů, předsedů NV
dodnes
▪Vývoj školství dodnes, jednotlivé školy a jejich ředitelé
v Rudolfově, neuskutečněný projekt společné školy
Panel 4/210
Spolky a rudolfovské osobnosti
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Hasičský sbor, český hasičský sbor, NJP, Občanská beseda,
Ovocnářský spolek, německý učitel Felbinger památná
lípa s besídkou v koruně, Okrašlovací spolek, výsadba
ovocných sadů, ČZS, Kodetovy sady na Hlincové Hoře
▪Rudolfov a palírna slivovice, moštárna, Chovatelé, Citrusáři,
ČSOP, Svaz žen
▪Sportovní spolky Sokol, DTJ, FC a AC Rudolfov, Adamov,
Vráto, Sportovní klub
▪Josef Bartuška a Jitka Samková, Pohlednice Unicef
z Rudolfova
▪Osobnosti:
▪Skladba obyvatel vůbec
Kultura a umění: filmový herci Jan Šperger, Jiří Vančura,
básník, malíř, fotograf Josef Bartuška, akademičtí malíři Jiří
Probošt, Jiří Zeman, Alfréd Kindler, Josef Kříž, spisovatel
Bedřich Böhnel, televizní estrádní komik Miloš Knor.
▪Sport: plochodrážní jezdci Holub, Smrž, Kubíček, Peterka,
Irmiš, letecký akrobat Martin Stáhalík, fotbalista Procházka
▪Politici: říšský poslanec Vojtěch Krž, legionář, diplomat,
majordomus prezidenta Beneše Leopold Matouš, ministr
zdravotnictví komunistických vlád Josef Plojhar
Panel 5/210
Doprava a komunikace
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Stará moravská trasa Jižní Čechy – Morava
▪Zemská silnice Budějovice – Rudolfov – Třeboň –
Vitorazsko (1720)
▪Vybudování nové císařské silnice – nová trasa v Rudolfově
odkloněna kolem kostela 1801 - 1827
▪Úprava trasy z rozcestí k zámku 20. léta 20. století
▪Poslední úprava trasy kolem Hůr mimo Rudolfovský kopec
a Babu 90. léta
▪Místní silnice a spojnice do Hlincové Hory, do Jivna, do
Libniče, Hlinsko – Dubičné, Rudolfov – Dubičné
▪Výstaba vojenské dráhy v roce 1888
▪Neuskutečněné projekty železničních tratí Vídeň – Plzeň,
Českomoravská transversálka 80. léta, Budějovice – Třeboň
1892 - 1908, Českomoravská pohraniční dráha 20. léta
▪Tramvaj do Rudolfova, Trolejbus, MHD
Panel 6/210
Rudolfovské události, které přesahovaly Rudolfov
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Dělostřelecká škola, první v monarchii
▪Černý prapor proti válce 1914
▪Výbuch v továrně na výbušné látky 20. léta
▪Vichřice 1956
▪Automobilové a motocyklové závody do vrchu, Motokros
30. až 60. léta
▪Větroně, rogala a paragliding na Dlouhém vrchu
▪Koncert skupiny Plastic People na Americe 1974
Vratislav Klabouch

Námět a scénář expozice moderních dějin
Rudolfova

Pro všechny zájemce touto cestou otiskujeme autorův
předběžný scénář, který je součástí výzvy k shromažďování
materiálů i exponátů. Scénář bude upravován a doplněn podle
dostupnosti použitelných materiálů. Expozice moderních
dějin bude instalována prostřednictvím panelů, předpokládá
se vystavení jen skutečně nejlepších exponátů, ostatní však
budou postupně shromažďovány pro budoucí instalace či
dočasné výstavy.
Své připomínky a nápady prosím zasílejte prostřednictvím
e-mailu: vratislav.klabouch@seznam.cz
Místnost nahoře 210 expozice Nový Rudolfov
Atypická paneláž 26 m2
LCD monitor na nosiči na zdi
Panel 1/210
Dějiny nového Rudolfova od Napoleonských válek po
dnešek
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Chronologický přehled nejdůležitějších událostí, které
ovlivnily městečko a jeho okolí
▪Císařský otisk katastru Rudolfova, Adamova a Hůr 1828
▪Rozsáhlé dělostřelecké depositorium, Hyldebrantův plán,
veduta Jiří Zorn
▪Založení chudobince s chorobincem
▪Městský nadační fond – první místní záložna a půjčky 1844
▪Poslední pokus o obnovu pivovaru 1849, 1863
▪Ovocnářství, německý učitel Felbinger, památná
lípa s besídkou v koruně
▪Nacionální vášně boj o národní školy, četnická stanice 1896
▪Stavby nové školní budovy těsně před velkou válkou
▪1. republika stavba pomníků, stavba vodovodu, elektrizace
městečka
▪2. světová válka a její důsledky
▪Období vlády KSČ úpadek a zánik místního podnikání a
řemesel a růst závislosti práce na krajském městě – urychlení
vybudováním trolejbusové tratě
▪Tlaky na centralizaci a připojení Rudolfova k Budějovicím
50. léta, 70. léta
▪Rudolfovský masopust
▪Městské stavby v době budování socialismu divadlo kulturák, škola, školka, TV hala, Pošta, přestavba MěstNV,
Pečovatelák
▪Neúspěšná snaha o obnovu živností a místních podniků po
roce 1990
Panel 2/210
Rudolfovské podniky a živnosti
Časové rozmezí: 1820 – 2014
▪Klaudiho přádelna ovčí vlny – největší průmyslový podnik
v dějinách Rudolfova 1799 – 1841
▪Ráz hornického města se vytrácí s uzavřením posledních
dolů přímo v Rudolfově, domácký průmysl, kudly, krajky.
oceněný domácký průmysl rudolfovský, krajkářky stříbrná
medaile 1884 ČB, nožíři bronzová medaile 1885 Praha,
košíkáři, pláteníci
▪Poslední stříbrné a antracitové doly u Rudolfova a místní
havíři – akcie čb archiv
▪Hostince, hospody, kořalny a výčepy – prvorepublikové
reklamy
▪Místní mlynáři – 3 mlýny
▪Povoznictví Frůněk a kovářství Strnad – foto i s kapličkou
Pekař Dobal a cech řezníků, hokynářství, koloniály a
konzumy - foto
▪Pohřebák a truhlář Kobylka - foto
▪Socialistické služby namísto živností a řemesel za
socialismu a jejich scelování, nové prodejny
▪Nové instituce a firmy v Rudolfově po roce 1990 živnosti a
obchod - Severka, Aspera, stavební firmy Jihogaz, Výstavba
Plynovodů, Kašparů Koller, instituce Lesprojekt, AČR
v zámku, mezi největšími zaměstnavateli Město Rudolfov –
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Pozvánka k novému veřejnému projednání
územního plánu Jivno

„Místa, jako je údolí Rudolfovského potoka, bychom
měli ponechat přírodě a odpočinku lidí všech generací,
ne je zastavět a oplotit.“ S tímto vzkazem od signatářů
petice a mnoha dalších občanů půjdeme na veřejné
projednávání.
Za občanské sdružení Náš domov
Jaroslav Valevský mladší

Vážení občané,
chtěl bych Vás za občanská sdružení Náš domov,
Calla a Jihočeské matky zabývající se ochranou
životního prostředí pozvat na nové projednání
návrhu územního plánu Jivna, které se koná
v jivenském hostinci v pondělí 20. ledna v 9:30 hodin
dopoledne.
Již třetím rokem usilujeme o zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu. Klíčovým
úspěchem bylo prosazení registrovaného významného
krajinného prvku (rVKP) „Rudolfovský lom“. Není
však vyhráno, protože koncem loňského roku byly
podány tři žaloby (obec Jivno, firma LUMOS,
Ing. Dana Chytilová) proti Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, jenž potvrdil rozhodnutí Magistrátu
města České Budějovice o vyhlášení rVKP
Rudolfovský lom. Cílem žaloby je zrušení této
registrace. Všechna výše uvedená občanská sdružení
vůči těmto žalobám uplatnila právo osoby na řízení
zúčastněné a podají písemná vyjádření, že s žalobou
nesouhlasí.
I přes naše připomínky při předchozím veřejném
projednání došlo v návrhu územního plánu pouze ke
kosmetickým změnám. V současné podobě sice návrh
počítá s rVKP Rudolfovský lom, který je zakreslen
v koordinačním výkresu, ale bohužel jsou zde stále
navrženy plochy pro stavební využití v jeho dosud
zalesněných částech. Celým údolím se navíc má
otevřít cesta pro automobilovou dopravu směrem od
rybníku Mrhal k navrhovaným rekreačním objektům,
což by znamenalo naprosté znehodnocení této klidové a
odpočinkové lokality, kde navíc vede turistická trasa,
cyklotrasa a nově vybudovaná naučná stezka „Cesta
kolem hornického města“. Navrhovaný územní plán
počítá také s vybudováním čističky odpadních vod se
zemním filtrem poblíž potoka pod sádkami u Malého
Mrhalu, kde se také nachází jedna ze studánek v údolí
Rudolfovského potoka, retenční nádrže o rozloze
skoro třetiny českobudějovického náměstí (0,29 ha)
v nivě potoka pod Rudolfovským lomem, zástavbou
mnoha parcel v ochranném pásmu lesa nad údolím a
řadu dalších změn, které se negativně dotknou údolí
Rudolfovského potoka. Všechny tyto změny naleznete
v dokumentech na webových stránkách obce Jivno.
Měli bychom si vážit toho, jaký nádherný kousek
přírody máme takřka za humny. Taková místa budou
stále vzácnější a vzácnější. Nedopusťme, aby bylo vše
nenávratně zničeno! Pravděpodobně máme poslední
šanci, jak vyjádřit nesouhlas s navrhovanými změnami.
Proto VYZÝVÁME OBČANY, KTERÝM ZÁLEŽÍ
NA TOM, ABY KLIDNÉ PROSTŘEDÍ
A
PŘÍRODNÍ
KRÁSY
ÚDOLÍ
RUDOLFOVSKÉHO
POTOKA
ZŮSTALY
ALESPOŇ TAK ZACHOVALÉ JAKO DOPOSUD
A JSOU OCHOTNI SI UDĚLAT ČAS, AŤ
PŘIJDOU V DANÝ ČAS NA PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU. Také je možné písemně
připomínkovat územní plán do 7 dní od veřejného
projednání.

návrh plochy pro občanskou
sportovně-relaxační (OVRS)

vybavenost

návrh plochy pro rodinnou rekreaci (RR3)
nacházející se v ochranném pásmu lesa

po levé straně návrh
plochy pro čističku
odpadních vod (ČOV)
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v nivě potoka návrh
plochy pro retenční
nádrž o rozloze 0,29 ha
(PV1)

B LAH O PŘ E J E M E . . .

Paní Marie Cvachová oslavila v neděli 5. 1. 2014 devadesát let. K tomuto jubileu ji popřál mimo jiné pan
starosta Vít Kavalír se zástupci sociálně zdravotní komise. S přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví se
připojuje i celá redakční rada Rudolfovských listů.

Pohádkový sen dětí z MŠ u vánočního stromu

Dne 1. 12. 2013 jsme při příležitosti rozsvícení vánočního
stromu na Rudolfově zahráli s dětmi z MŠ Rudolfov, ze třídy
Žabiček, vánoční hru „Kouzlo Vánoc”. Hra pojednávala
o putování Marie a Josefa do Betléma a o narození Ježíška.
Celou hru doprovázel zpěv koled. I přes nepřízeň počasí se
hra dětem povedla a bavila je. Poděkování patří i rodičům,
kteří pro děti připravili krásné kostýmy.
Radka Mojhová a Kristina Opltová

Vánoční koncert žáků ZŠ a MŠ Rudolfov

Dne 19. 12. 2013 se uskutečnil vánoční koncert žáků ZŠ a
MŠ Rudolfov.
Na koncertě vystupovali někteří žáci 4. ročníku, hudební
dílny 7. a 8. ročníků, 9. A, 9. B a bývalá žákyně naší školy
Veronika Gregorová.
Na klavír doprovázela studentka 1. ročníku konzervatoře
Klára Žižková. Koncert moderovaly žákyně 9. ročníku Tereza
Makovcová a Blanka Vlková.
Děti si společně zazpívaly vánoční písně, písně z pohádek,
ale i moderní populární písně. Některé zpívaly sólově nebo
Advent v MŠ
hrály na hudební nástroje.
Koncert se dětem moc povedl a už se těší na další, který se Adventní doba? Nuda při čekání na Vánoce? ...tak to je
naprosto vyloučené. Děti z mateřské školy Rudolfov si
uskuteční v závěru roku.
Mgr. Vladislava Jiranová zkrátily dobu, kdy netrpělivě čekaly na Ježíška, různými
způsoby. Nejdříve děti navštívil ve školce Mikuláš. Během
vyprávění o tom, kdo vlastně Mikuláš je a proč děti
navštěvuje, rozdal za pomoci čerta všem dětem
balíčky s překvapením. Další nemalou událostí v tomto
období, byla „vánoční besídka“. V odpoledních hodinách se
všechny děti ze školky sešly na zahradě a předvedly rodičům,
babičkám, dědečkům, tetičkám a v neposlední řadě
sourozencům svá nacvičená pásma plná básniček, písniček a
tanečků. Účast byla opravdu velká, nálada vánoční, počasí
příznivé a všichni zúčastnění se příjemně pobavili a naladili
se na přicházející Vánoce. Touto cestou ještě jednou
děkujeme rodičům za přípravu občerstvení a podporu dětí
i učitelek.
Martina Ambrožová
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Pomoc pro Michalku

Michalka Láníková žije v Holešově na Moravě. Ve dvou
letech se u ní projevilo závažné genetické onemocnění, které
ji postupně odkázalo zcela na pomoc jejích blízkých.
Michalka potřebuje speciální zdravotní pomůcky, které jí
v její nemoci pomáhají a zmírňují bolesti a křeče, kterými
trpí.
Děkujeme všem žákům naší školy a dětem MŠ v Adamově,
kteří se spolu s rodiči zapojili do sbírky PET víček, jejíž
výtěžek by pomohl při nákupu autosedačky, speciálního
kočárku a dalších zdravotních pomůcek.
Do sbírky se postupně zapojovalo mnoho škol, nejrůznějších
organizací i soukromých osob. Podařilo se nasbírat
neuvěřitelných 45 400 kg! Víčka byla odvezena do firmy
v Křelově u Olomouce, kde se třídí podle barev, drtí na
granulát a následně vyváží k dalšímu zpracování na plastové
kontejnery nebo zahradní nábytek.
Děkujeme paní Zdence Matochové, z jejíž iniciativy celá
akce vznikla a rodičům Jirky a Tomáše Vojčů, kteří přiváželi
víčka ze ZŠ v Brlohu.
Michalce a celé její rodině přejeme i nadále hodně sil a
optimismu při zdolávání nelehké životní situace.
www.michalka-lanikova.cz
K. Žemličková
ZŠ a MŠ Rudolfov

Odstavná plocha pro automobily na Farské louce

Věžní hodiny podruhé

Již celá léta je velmi neutěšená situace s parkováním u školy. Na
chodníku u výstupní zastávky stojí ve všední dny možná
i desítky automobilů. Cestující, kteří vystupují na konečné
U kostela, se musí proplétat při výstupu mezi automobily,
mnohdy si neukázněný řidič stoupne až před vchod do školy,
jindy zatarasí průjezd autobusům MHD. Bavil jsem se
o tom s několika rodiči, kteří vozí své děti každodenně do školy
a tuto problematiku denně vidí.
Rodiče dětí školou povinných, se kterými jsem se bavil, navrhují
vedení města, aby mohli své děti bezpečně odvést bez větší
časové náročnosti do školy a mohli legálně zaparkovat, možnost
zřízení odstavné plochy vedle kontejnerů na tříděný odpad, kde
by se podle pravidel dalo beztrestně zaparkovat, odvést své dítě
do družiny a během pár minut zase odjet. Pokud vezou větší děti,
tak by se nemuseli bát pustit je přes Svážnou ulici samotné, na
rozdíl od již zřízených odstavných parkovišť, které jsou
umístěny na druhé straně velmi frekventované Třeboňské silnice.
Na jednání rady města jsme tento problém s divokým
parkováním několikrát řešili. S kolegy jsme se shodli, že
odstavené automobily na chodníku u výstupní zastávky nemají
co dělat. Aby tam nestály, tak je potřeba zvolit nějakou koncepci.
Ano, mohou se na Farskou louku osadit sklopné sloupky, jak
nám navrhovala paní zastupitelka Štěpánová, aby nám auta
nezajížděla ani ve výjimečných případech na zelené plochy, ale
to není moc koncepční řešení a zaparkovaná auta už z toho
zmiňovaného chodníku nedostaneme vůbec.
Rada města se přiklání k návrhu rodičů a navrhuje zřídit
ohraničenou odstavnou plochu pro osobní auta o kapacitě cca
25 aut. Předpokládáme, že tato plocha bude jako stavba dočasná.
Povrch této plochy by mohl být z asfaltového recyklátu, a tudíž
by celá akce neměla být finančně náročná. Za pomoci dopravní
policie, která tam však nemůže být denně a případně dalších
dopravních zábran, bychom výstupní chodník od aut „vyčistit“
mohli.
Nemáme automaticky patent na rozum. Celou situaci plánujeme
diskutovat s vedením školy. Můžeme vypsat anketu, kde si názor
rodičů a obyvatel můžeme ještě dále ověřit a diskutovat. Ovšem,
že z této lokality odstraníme dopravu do posledního auta, je
utopie. Především se nechceme tvářit, že dopravní situace v této
lokalitě je takto v pořádku, ale chceme jí konstruktivně řešit.
Věřím, že se nám to ke spokojenosti většiny podaří.
Vít Kavalír, starosta města

V článku o věžních hodinách v minulém čísle Rudolfovských
listů jsem se dopustil jednoho omylu. Označil jsem
organizátora koncertu za záchranu hodin farnost Rudolfov,
přičemž pravým a jediným organizátorem této akce bylo
Rodinné centrum Rudolfov. Telefonicky mě na tuto skutečnost
upozornil páter Chmielewski. Tímto se jemu i celé
Rudolfovské farnosti za svůj omyl omlouvám.
Město Rudolfov je sice vlastníkem hodin v cizím objektu, ale
jeho vlastnictví je nadále velmi problematické. S panem
Hrdou, pracovníkem firmy, která provedla opravu, jsem se
předběžně domlouval na přibližné ceně opravy. Částka za
opravu měla být cca 4000 Kč, když nebudou výrazné
problémy. Ráno před opravou si pan Hrda vyzvedl
objednávku s touto předběžnou částkou na městském úřadu.
O pár hodin později jsme se viděli znovu. Bohužel mi
nepřinesl dobré zprávy.
Na hodinovém stroji byla zanedbána běžná údržba. Jednotlivá
soukolí potřebná k pohonu hodin byla zkrátka dle vyjádření
odborného pracovníka zadřená. Prevence proti tomuto stavu je
jednoduchá. Jednotlivá soukolí je nutné pravidelně
promazávat, čistit, udržovat. Výsledkem je, že celková částka
za opravu najednou byla přes 10000 Kč.
A tady je ten paradox. Město vlastní věžní hodiny na cizím
objektu a přitom nemá faktickou možnost, jak se o svůj
majetek starat, protože k němu nemá přístup. Alespoň v tomto
volebním období, kdy jsem starosta, je to takto nastaveno.
Tento argument je jeden z důvodů, proč chtělo vedení města
po zaplacení opravy bezplatně hodiny převést na farnost.
Zkrátka, pokud má město věžní hodiny na objektu farnosti
nadále vlastnit, musí být daná jasná smluvní pravidla pro tento
vztah – na jedné straně farnost, vlastník objektu a na druhé
město, vlastník hodin. Kdo až do teď prováděl údržbu
hodinového stroje? Z městských pracovníků jednoznačně
nikdo. Kdo má mít zodpovědnost za údržbu hodinového
stroje? Jednoznačně jeho vlastník. Je tudíž nutné pro provoz,
údržbu, případné opravy věžních hodin vytvořit smlouvu, která
nám jednou pro vždy vytvoří jasná pravidla pro tak specifický
způsob vlastnictví. To je jediná možnost, jak zamezit dohadům
do budoucna a přitom zůstat vlastníkem.
Vít Kavalír, starosta města
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Český zahrádkářský svaz, Místní organizace Rudolfov
Mlýnské údolí 1, 373 71 Rudolfov

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Rudolfovská pálenka 2013
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonický kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhlasím s podmínkami soutěže,
do pátku 7. 3. 2014 předám 0,2 litru mojí pálenky k hodnocení,
v případě výběru komisí předám do čtvrtka 27. 3. 2014
1 litr pálenky pro veřejnou degustaci.
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pravidla soutěže Rudolfovská pálenka 2013

Přihlásit se může každý, kdo v rudolfovské palírně
(tel. 387 228 359) v sezonách 2011/2012 a 2012/2013 vypálil
alespoň 5 litrů ovocné pálenky s obsahem minimálně
52% alkoholu.
Podmínky soutěže:
• Soutěžící je osoba starší 18 let
• Poskytne pro hodnotící komisi alespoň 0,2 litru pálenky,
kterou si přeje hodnotit, zdarma
• Hodnoceny budou vzorky, které se odevzdají v palírně
do pátku 7. března 2014
Hodnotící komise vybere z předložených vzorků 10 vzorků,
jejichž majitelé získávají cenu hodnotící komise – dárkovou
poukázku na 300 Kč.
Soutěžící, jehož vzorek získá od hodnotící komise nejvíce
bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Rudolfovská
pálenka 2013“
• certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov
Vítězní soutěžící se přihlášením do soutěže zavazují předat
proti dárkovému poukazu do palírny
do čtvrtka 27. 3. 2014 láhev o objemu alespoň 1 litr pálenky
přihlášené do soutěže.
Tyto vzorky budou hodnoceny při Veřejné ochutnávce, která
proběhne v sobotu 29. března 2014 od 16 hodin ve školní
jídelně ZŠ Rudolfov.
Na Veřejné ochutnávce proběhne:
• zveřejnění pořadí, které určila hodnotící komise
• soutěžící, kteří se probojovali do finále, převezmou diplom
• hlasováním z publika bude vyhlášena „Pálenka
Rudolfovských roku 2013“
Soutěžící, jehož vzorek získá od publika nejvíce bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Pálenka
Rudolfovských roku 2013“
• certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov

Adventní čas ve školní družině

Silácké odpoledne aneb jednou z nás mohou být „železní muži a ženy“
V pondělí 9. 12. jste nás „siláky“ mohli vidět na našem oblíbeném hřišti
nedaleko Kodetky. Zúčastnilo se celkem 46 dětí – z prvních, čtvrtých a
pátých tříd. Soutěžili jsme v přetahování lanem, kohoutích zápasech a
zápasech sumo. Aby to bylo spravedlivé, závodili chlapci a dívky zvlášť.
No a jak už to po namáhavém výkonu, který podal každý z nás, bývá,
nakonec jsme se odměnili sladkou odměnou.
Dne 11. 12. se konalo první kolo turnaje v odbíjené mezi 1. A a 1. B.
Děti se velice snažily, aby vyhrály, ale bohužel nám čas nepřál turnaj
dokončit, výsledek skončil nerozhodně 6:6. Hned jsme se rozhodli
uskutečnit další kolo začátkem února. Už teď se všichni těšíme, jak si
protáhneme těla. „BUĎ FIT A BUDE TI LÍP!“
K adventnímu času neodmyslitelně patří divadelní pohádky, zpívání
koled, vyprávění si o vánočních zvycích, pečení perníčků, ale
i „Vánoční florbalový turnaj“. Letos poprvé se ho zúčastnili jen
chlapci z florbalového kroužku. Měli jsme čtyři týmy po šesti hráčích –
herní nasazení bylo vskutku bojové. Na 1. místě skončil tým A.
Nádvorníka: Šimek M., Šebesta M., Pouzar J.,Beránek M., Štekl V.,
Buchal P., na 2. místě tým T. Dvořáka: Winzig P., Dvořák D., Koupal P.,
Kandl D., na 3. místě tým J. Daniela: Nádvorník V., Vojč J., Herman P.,
Bláha J., Hanák J., Masopust J. a na krásném 4. místě tým R. Lisů:
Hanák M., Bohuš A., Bumba F., Holík M., Pham D. Všem moc
gratulujeme za krásně strávené odpoledne a těšíme se na červnový
turnájek. „SPORTU ZDAR A FLORBALU ZVLÁŠŤ!“
Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se děti z 1. A a 1. B přesunuly školním kouzlem
o několik tisíciletí zpět do doby ledové. Ne, že by se z dětí stali pravěcí
lidé, ale jeli jsme na Výstaviště, kde jsme mohli vidět zajímavou výstavu
dávno vyhynulých zvířat. Viděli jsme pravěké tygry a samozřejmě
mamuta. Pan průvodce nám pověděl spousty zajímavostí o tom, jak se
v době ledové žilo (těm musela být ale zima ☺ ). Před cestou zpět jsme
si „ulovili“ nějaké suvenýry. Bylo to zajímavé odpoledne.
18. 12. 2013 navštívila děvčata z Klubíčka seniory v „Pečovatelském
domě v Rudolfově“, zde jim zazpívala a zahrála vánoční písně a koledy
a podle potlesku se naše vystoupení líbilo.
19. 12. 2013 se na „Farské louce“ u školy konalo „Vánoční
koledování“. Společně jsme si zazpívali Vánoční koledy v doprovodu
kytar, popili Vánoční punč a ochutnali výborné cukroví.
Také jsme Vás chtěli pozvat na keramický betlém, který vyráběly děti
ze školní družiny. Je vystavený v místním kostele na Rudolfově.
Pohodový nový rok 2014 přeje kolektiv ŠD Rudolfov
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Vánoční besídka odboru ČASPV SK Rudolfova

Jako každý předcházející rok, tak i v roce 2013 jsme
uspořádali pro oddíl Rodičů a dětí a pro oddíl Předškolních
dětí dne 17. 12. 2013 od 16:00 hod. i od 17:00 hod. Vánoční
besídku.
Vánoční besídka pro oddíl Rodičů a dětí byla s pohádkou
„O dvanácti měsíčkách“. Děti cvičily s každým měsícem
v roce a nakonec v měsíci prosinec jim Ježíšek přinesl
stromeček, zazpívaly si koledy a dostaly od Ježíška drobné
dárky.
Oddíl dětí od 17:00 hod. předvedl nejprve rodičům
cvičení s padákem jako s vánočním slavnostním stolem,
cvičení na lavičkách, na žíněnkách a na bedně. Rodiče děti
odměnili potleskem za jejich výkony. Ježíšek nám přinesl do
tělocvičny stromeček s dárečky. Pod stromečkem nám koledy
zahrál pan Brcko na violončelo a Barunka Brcková na housle.
Byl to krásný zážitek, za který jim velice děkuji. Děti také
zazpívaly a přednesly koledy a za to si odnesly drobné
dárečky.
Na závěr podvečera a cvičení jsem popřála rodičům, dětem,
cvičitelkám i ostatním přítomným krásné Vánoce, hodně
zdraví, štěstí a mnoho jak osobních, tak sportovních úspěchů
v roce 2014.
Toto bych chtěla ze srdce popřát i všem občanům Rudolfova.
Ladislava Skalová – cvičitelka

Sportovní hala Rudolfov

ZUMBA 2014
cvičíme každou neděli od 17.50
těší se na vás Michal

6. 1. 2014 byla uskutečněna plánovaná beseda na téma – kosmetika, líčení.
Přednášela a předváděla líčenípaníNikola Budínová.
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Žákyně v Českém poháru

SK RUDOLFOV
POHÁR MĚSTA RUDOLFOVA
2. ročník

Velikého úspěchu zaznamenává naše družstvo starších žákyň
v soutěži Českého poháru. Po úspěšné kvalifikaci do této
soutěže se v prvním i druhém kole děvčata umístila na prvém
místě. Nyní bude Český pohár pokračovat dalšími turnaji ve
spojení s moravskou částí soutěžících družstev.
A jak jsme na tom v polovině halové volejbalové sezóny?
okresní přebor – hrají mladší žákyně – 1. místo
krajský přebor trojic – hraje přípravka – 1., 5. a 7. místo
krajský přebor mladších žákyň – 1. místo
krajský přebor žákyň – starší žákyně na 1. místě (to znamená
postup do kvalifikace na Mistrovství ČR)
v této soutěži rovněž mladší žákyně na 9. místě
krajský přebor kadetek – hrají žákyně – 1. místo
krajský přebor juniorek – hrají žákyně s kadetkami – 3. místo
Republikové soutěže:
Extraliga kadetek – ve skupině o záchranu v soutěži na
4. místě
1. liga juniorek – ve skupině o 1. až 6. místo v soutěži na
5. místě
2. liga žen družstvo „A“ – 4. místo
Dále v kategorii žen družstvo „B“ v krajském přeboru –
8. místo a družstvo „C“ v okresním přeboru – 2. místo.
Jan Havelka

Oddíl kopané pořádá turnaje pro mini, mladší a starší
přípravku a mladší žáky, v tělocvičně města Rudolfova.
Mladší žáci ročník 2001 a mladší
2014

23. 2.

Starší přípravka ročník 2003 a mladší

2. 3. 2014

Mladší přípravka ročník 2005 a mladší

9. 3. 2014

Mini přípravka ročník 2007 a mladší

16. 3. 2014

Město Rudolfov podpoří tyto akce pro naše nejmenší
fotbalisty bezplatným pronájmem sportovní haly na
všechny čtyři akce.
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