Rudolfovské listy
■ ČÍSLO 2/2014 ■ BŘEZEN – DUBEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Debata o náměstí

Na pozvání organizátorů jsme přijali s doktorem Švejdou,
členem rady města, pozvání na debatu o vyřešení centrálního
prostoru, dnešní Farské louky. Pro mě osobně celá debata, tak
jak probíhala, vyvolávala spíše další a další otázky. Shrnul
bych to do několika bodů:
▪ Chceme opravdu, aby v centrálním prostoru Rudolfova
vzniklo cca 80 nových bytů? Rozumím tomu, pokud by měl
být projekt samofinancovatelný, tak je potřeba lokalitu velmi
dobře zpeněžit, prodat jako velmi výhodný developerský
projekt. Potud tomu rozumím. Chceme ale většinově, aby
v centrálním prostoru vyrostlo takovéto sídliště? 80 bytů
znamená cca 240 obyvatel, 150 až 200 nových aut. Myslím
si, že takovéto rozvojové lokality patří spíše na okraje měst a
přesně tak to cítím i u nás v Rudolfově a to se v tuto chvíli
vůbec nebavíme o architektuře navrhovaných bytových
domů.
▪ Projekt náměstí počítá se zaslepením Svážné ulice v lokalitě
okolo školy. Existuje sice studie náměstí, ale existuje i studie
širších dopravních vztahů po zaslepení této komunikace?
Obyvatelé Školní ulice, které by se zmiňované zaslepení
zřejmě nejvíc dotklo, měli v rámci debaty o náměstí poměrně
silné zastoupení a byli svými hlasy slyšet. A já s nimi
souhlasím. Nelze budovat náměstí na úkor obyvatel
přilehlých ulic bez potřebného vyřešení jejich problémů.
▪ Přesunutí točny kolem kostela do lokality na konec
Rudolfova nad Chrastinů bude stát statisíce z rozpočtu ročně.
Máme sice změněný územní plán, nová točna pro MHD
může vzniknout. Pořízení zmiňované točny by určitě nebyla
levná záležitost. Jakmile by se jednou zafinancovala, už by
tam jednou pro vždy vznikla. Jsme ale připraveni dát statisíce
ročně navíc z rozpočtu města jako příspěvek za MHD? Můj
odhad je příspěvek 300 – 500 tisíc korun navíc ročně. Pokud
by to někdo chtěl prosadit, tak je potřeba, aby také řekl, ve
které kapitole městského rozpočtu tuto částku škrtne.
Dle mého odhadu bylo na debatě cca 40 lidí včetně
organizátorů. Je otázka, jak moc reprezentativní vzorek
Rudolfova byl vlastně přítomen. Zdali by se našel skutečně
většinový názor na jednu z navrhovaných variant. Jaké byly
vlastně na jednání navrhované varianty? Vnímal jsem několik
možností: variantu náměstí a bytové domy, variantu náměstí a
zbytek městský park s hracími prvky a odpočinkovými prvky,
varianta bez náměstí – pouze městský park. Ať tak či onak,
Rudolfovu bych nový centrální prostor rozhodně přál a budu
se zasazovat o jeho vznik. V jaké však bude podobě, to v tuto
chvíli není vůbec jasné a proběhnutá debata nám jasné
odpovědi určitě nedala.
Vít Kavalír, starosta města

Zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015

V loňském roce jsem článek týkající se zápisu nazval Zápis
do 1. třídy na školní rok 2013/2014 aneb „Po letech bídy –
žně!“. Zapsali jsme totiž 61 dětí, což vysoce převyšovalo
dlouhodobý průměr. K článku k letošnímu zápisu by se pak
hodil nadpis Zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015
aneb „Po žních opět žně!“. Očekávali jsme přibližně stejný
počet předškoláků. Věděli jsme, že jen z MŠ Rudolfov přijde
k zápisu 35 dětí a z adamovské školky dětí 21. Při každém
zápisu se objevilo několik předškoláků, o kterých jsme
dopředu „nevěděli“. Přichystali jsme tedy 70 dárkových
balíčků v domnění, že tento počet bude stačit. Nestačil! Za
posledních 15 let jsme totiž zapsali rekordních 76 dětí.
Protože však někteří zákonní zástupci podali žádost o odklad
povinné školní docházky pro své dítě, u jiných předškoláků
pak požádala škola Pedagogicko psychologickou poradnu
v Č. Budějovicích o posouzení zralosti k jejich nástupu do
1. třídy, je v této chvíli ještě předčasné hovořit o definitivních
počtech žáků v 1. třídách v příštím školním roce. Navíc
několik rodičů využilo možnosti jít se svým dítětem k zápisu
i na jinou školu a v případě jeho přijetí nám oznámili, že
jejich dítě do ZŠ Rudolfov nenastoupí. I přesto je jisté, že
počet žáků 1. tříd se v příštím školním roce vyšplhá nad 60.
Z pedagogického hlediska si v dnešní době nedovedu
představit třídu s 30-ti neposedy, a proto jsem rozhodl, že ve
školním roce 2014/2015 otevřeme tři první třídy (nesmí však
dojít k dalšímu odlivu již přijatých žáků). Děkuji všem
zaměstnancům školy, kteří se na úspěšném zápisu do 1. tříd
podíleli, zároveň i rodičům, kteří své děti k zápisu přivedli a
naší škole tím projevili důvěru.
Mgr. Ludvík Mühlstein,
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

Na Rudolfově a v Hlinsku proběhnou rekonstrukce
dopravně důležitých mostů

Od sedmého dubna by měly probíhat rekonstrukce na dvou
dopravně velmi důležitých mostech v Rudolfově a v Hlinsku.
Investorem obou akcí je Jihočeský kraj, organizačně je
zajišťuje Správa a údržba silnic JČK. Na obou mostech
budou muset být úplné uzavírky dopravy, s čímž musí být
spojené vyřešení objízdných tras. A v tom spatřuji největší
komplikace, které se budou dotýkat většiny našich obyvatel.
Zkusím nejprve obě akce popsat, aby čtenář pochopil, kde
přesně uzavírky budou a kudy jsou naplánovány objízdné
trasy.
Most ev. č. 634-003 přes potok v Rudolfově
Silnice II/634 převádí tranzitní dopravu mezi městem Lišov a
východní částí města České Budějovice a přivádí cílovou
dopravu do města Rudolfov. Jedná se o průtah městem, který
tvoří Třeboňská ulice. Komunikace je vedena v násypu,
v místě křížení s Rudolfovským potokem je stávající
přesypaný klenbový most. Nosná konstrukce mostu není
v dobrém stavu, na vnitřním líci jsou patrné staré trhliny,
které se dál prohlubují, čelní zdi jsou poškozeny, jsou patrně
přetíženy a kameny v horní části jsou uvolněny. Omítka na
mostě je porušená, místy opadává. V úrovni hladiny potoka
jsou obnaženy kamenné bloky opěr a křídel. Stavební stav
spodní stavby i nosné konstrukce je klasifikován stupněm
špatný. To jsou hlavní důvody nutné rekonstrukce. Je pouze
otázkou času, kdy most v tomto stavu nařídí statik uzavřít
úplně a řešení by bylo v nedohlednu. Stavební práce na
mostním objektu budou prováděny při úplné uzavírce pro
veškerou dopravu. V rámci dopravních opatření jsou
navrženy dvě objízdné trasy, jedna objízdná trasa pro místní
dopravu a veřejnou autobusovou dopravu a druhá pro
tranzitní dopravu. Pěší provoz bude po dobu stavby v oblasti
mostu vyloučen, pěší doprava bude vedena po stávajících
místních komunikacích. Objízdná trasa pro místní, cílovou a
veřejnou autobusovou dopravu bude vedena po místních
komunikacích města Rudolfov. Ze směru od Českých
Budějovic povede objížďka ze silnice II/634 na rozcestí do
ulici Lipové, pokračuje po ulici Dlouhé, kde se na konci
napojuje na silnici II/634 na ulici Třeboňskou. Tato objízdná
trasa bude obousměrná a je použitelná i pro integrovaný
záchranný systém. Cílová doprava do města Rudolfov bude
vedena po stávajících místních komunikacích. Zde vidím
největší problém pro Rudolfovské obyvatele žijící v těchto a
přilehlých ulicích. V průjezdné trase po celé délce bude platit
zákaz zastavení, o nějakém dlouhodobějším parkování se
vůbec nelze bavit. V celé objízdné délce není jediný přechod
pro chodce, chybí i chodníky. Objízdná trasa pro tranzitní
dopravu bude odkloněna po silnici I/34 až na kruhovou
křižovatku s ulicí Okružní a po ulici Okružní se vrátí zpět na
Rudolfovskou třídu.

Most ev. č. 0341-1 přes Vrátecký potok v Hlinsku
Stávající mostní objekt převádí silnici III/0341 přes Vrátecký
potok. Stavební stav spodní stavby je klasifikován stupněm
VI – velmi špatný, nosná konstrukce má stavební stav
V – špatný. Koryto v oblasti mostu je zpevněné, zpevnění je
porušené stejně jako navazující kamenné betonové zdi. Most
byl postaven v roce 1925. V rámci stavby bude stávající most
rozebrán a bude realizován monolitický uzavřený
železobetonový rám. Vzhledem k odtokovým poměrům má
nový most větší světlost než původní objekt. Součástí stavby
je úprava toku v oblasti mostu. Na stavbu má navazovat
úprava koryta (stavbu financuje Povodí Vltavy) a nové
nábřežní zdi včetně nové lávky pro pěší (investorem je město
Rudolfov). Realizace stavby bude probíhat za vyloučení
veškerého provozu. Po dobu stavby bude místní doprava
převedena na objízdné trasy po stávajících místních
komunikacích. Tranzitní doprava, která směřuje po silnici
III/0341 přes Hlinsko do Dubičného a dál, bude odkloněna po
Rudolfovské třídě na křižovatku s ulicí Dobrovodskou.
Z ulice Dobrovodská pokračuje ulicí Lázeňskou do Dobré
Vody. Z obce Dubičné je po stávající komunikaci III/0341
zajištěn příjezd do východní části obce Hlinsko. Tato trasa je
obousměrná. Je jasné, že určitě bude intenzivnější doprava
v krčku i na obslužné komunikaci okolo bývalé Toyoty. Je
jasné, že ani na jedné z těchto komunikací není chodník,
takže i pro chodce tento stav může být ještě víc nebezpečný.
Firmy, které budou realizovat opravu mostů, musí předložit
městu dopravně inženýrské opatření k odsouhlasení. Tedy
plán, jak budou vyřešeny objízdné trasy odkloněné dopravy.
Než objízdné trasy odsouhlasíme, budeme vše
konzultovat s odborníky na dopravu. Poté vše schválíme
nebo neschválíme v radě města.
Rekonstrukce obou mostních objektů bude trvat přibližně
90 dní. Můžeme s rekonstrukcemi nesouhlasit, můžeme je
přímo bojkotovat, ale to si asi moc nepomůžeme. Já slibuji,
jakmile budeme mít ještě přesnější informace o termínech,
o dopravním značení na objízdných trasách a další
podrobnosti, tak budeme obyvatele v dotčených lokalitách
informovat. Budou to nepříjemné tři měsíce, ale poté by
mosty měly sloužit minimálně dalších 50 let.
Vít Kavalír, starosta města

Uzavření krčku v Hlinsku nevzdáváme!

Běžný občan může mít pocit, že snaha o uzavření krčku už zase
selhala. Opak je pravdou!
Jsem členem výrobního výboru, který se vyjadřuje k projektové
přípravě Hlinského přivaděče. Hlinský přivaděč je dopravní
stavba, která řeší dominantně napojení centra města Českých
Budějovic a jeho východní části na dálnici D3. Krom toho je
v této projektové přípravě zahrnutá i dopravní stavba Hraniční –
Hlinská, která má propojit plnohodnotnou komunikací městské
části Suché Vrbné a Vráto. Vůbec nechci napsat, že tento propoj
dvou městských částí Českých Budějovic se zřizuje proto, aby se
uzavřel krček. Budějovičtí sami cítí, že tato komunikace je pro
ně velmi potřebná a navíc jejím vznikem povolí i zaslepení

(pokračování na straně 6)
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov

Střípky ze školní družiny...

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a
vyhláškou o předškolním vzdělávání ze dne 29. 2. 2006
v platném znění, stanovuji pořadí kritérií, podle kterých
budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Rudolfov na školní rok 2014/2015.
1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do
31. 8. 2014 věku pěti let nebo měly povolený odklad školní
docházky.
2. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko,
dítě dosáhne do 31. 8. 2014 věku 4 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2014.
3. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko,
dítě dosáhne do 31. 12. 2014 věku 3 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2014.
4. Místem trvalého pobytu dítěte je obec, která má s Městem
odpoledne bylo plné zábavy, smíchu a soutěží,
Rudolfov uzavřenou Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů Karnevalové
které
pro
děti
školní družiny připravil „KLAUN HUGO“.
na provoz škol a školských zařízení (obce: Vráto, Adamov, Zúčastnilo se 85ze dětí
z 1. až 5. třídy.
Libníč, Dubičné, Hlincová Hora a Jivno), dítě dosáhne do
Naše heslo: sranda – radost – smích
31. 8. 2014 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2014.
5. Místem trvalého pobytu dítěte je obec, která má s Městem
Rudolfov uzavřenou Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů
na provoz škol a školských zařízení (obce: Vráto, Adamov,
Libníč, Dubičné, Hlincová Hora a Jivno), dítě dosáhne do
31. 12. 2014 věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2014.
6. Ostatní případy budou posuzovány individuálně podle
kapacitních možností mateřské školy.
*O pořadí dětí u kritérií (1 – 5) rozhoduje vyšší věk dítěte
(děti budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu) .
*Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let.
*O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel
školy.
*O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením
rozhodne ředitel školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení,
popřípadě také
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
*Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.
*Žádost o přijetí do mateřské školy podávají rodiče dítěte při
zápisu, jehož místo, termín a dobu konání stanoví ředitel
školy po dohodě se zřizovatelem a oznámení o zápisu zveřejní
způsobem v místě obvyklým.

PROJEKT – SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Všechny družinové děti se s nadšením zapojily do
celorepublikového projektu „SNĚHULÁCI PRO AFRIKU“. Celý
leden jsme čekali na tolik potřebný sníh a dočkali jsme se, i když jen
na chvilku. Každý postavil svého sněhuláka a porota vybrala dva.
Společně jsme se s nimi vyfotili a s finančním příspěvkem odeslali.
Porota tohoto projektu vybrala z našich sněhuláků toho nejlepšího.
Je ke zhlédnutí na www.snehulaciproafriku.cz. Celkové částka
z tohoto projektu, kterou se všem sněhulákům podařilo získat se
použije na převoz kol do Afriky. Dětem se akce velice líbila a užili
jsme si spoustu zábavy. Všem mockrát děkujeme a těšíme se na
další spolupráci. Na závěr bychom Vás chtěli požádat o Váš hlas do
celostátní soutěže, která bude odstartována od 17. 3. 2014 do
31. 3. 2014 na www.facebook.com/snehulaciproafriku. Kromě
tohoto hlasování budou určeny i speciální ceny za sněhuláky. Poté
Tato kritéria vstupují v platnost 1. 4. 2014.
vyhodnocení a vylosování cen pro školy.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy následuje
Předem děkujeme za Vaše hlasy.

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov, Na Točně 192/5,
373 71 Rudolfov

Místo podání žádostí:
Mateřská škola Rudolfov, Adamovská 13, 373 71 Rudolfov

Zápis do Mateřské školy Rudolfov

Ve stejných dnech proběhne i „Den otevřených dveří“.

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podmínky pro podání
žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Rudolfov od školního roku 2014/2015 takto:

Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží:
* Občanský průkaz
* Rodný list dítěte
* Očkovací průkaz dítěte

Termín podání žádostí:
čtvrtek 3. dubna 201 4 a pátek 4. dubna 201 4
od 9.00 do 1 6.00 hodin

Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu
vzdělávání: 31 – 32 dětí
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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Otevření makovice Perkmistrovského domu
bylo příjemným překvapením

2. Tištěná brožura „Slavnost předání vodovodu v Rudolfově“,
20 stran (1930).
3. Tištěná brožura „Padesát let českého školství v Rudolfově“,
20 tran (1932).
4. Fotografie „Pohled z Děkanského lesa“, rudolfovský kostel
(nedat.).
5. Fotografie pomníku padlým ve světové válce na Rudolfově
(nedat.).
6. Společná fotografie členů obecní správní komise na Rudolfově
(po 28. 10. 1918).
7. Pohlednice „Pozdrav z Rudolfova“, celkový pohled přes
Královský rybník, foto Vrchota Včelná, kolorováno (nedat.).
8. Pohlednice „Rudolfstadt“ se zámečkem, divisní zbrojnicí 5,
kolorováno (1925).
9. Pohlednice „Rudolfov – Sv. Jan“, čtyřobrázková, foto V. Jírovský,
černobílá (1925).
10. Pohlednice „Nadační dům čp. 11“, černobílá (1925).
11. Pohlednice „Rudolfov“, záběr na kostel a školu, černobílá
(1927).
12. Pohlednice „Rudolfov“, celkový pohled, foto J. Seidel, černobílá
(1932).
13. Otisky pamětní medaile k 85. narozeninám T. G. Masaryka
v červeném pečetním vosku (2 kusy – avers a revers); nepříliš
zdařilé, snad druhotně mírně zdeformované teplem.
14. Mince hodnoty 20 Kč (ražba 1933).
15. Mince hodnoty 10 Kč (ražba 1932).
16. Mince hodnoty 5 Kč (ražba 1922).
17. Mince hodnoty 5 Kč (ražba 1925).
18. Mince hodnoty 1 Kč (ražba 1922).
19. Mince hodnoty 50 haléřů (ražba 1922).
20. Mince hodnoty 25 haléřů (ražba 1933).
21. Mince hodnoty 20 haléřů (ražba 1924).
22. Mince hodnoty 10 haléřů (ražba 1928).
23. Mince hodnoty 5 haléřů (ražba 1931).
24. Mince hodnoty 2 haléře (špatně čitelná kvůli povlaku).
25. Výtisk novin „České Slovo“ ze 6. října 1935 s nedělní přílohou
Kvítko, adresovaný Aloisu Procházkovi, odbornému učiteli,
Rudolfov 42).
26. Výtisk novin „Večerní České Slovo“ ze 7. října 1935 se zadní
stranou „Jihočeské Slovo“.

10. února roku 2014 krátce po 14. hodině byla otevřena makovice
neorenesanční věžičky domu č.p. 11 v Rudolfově za účelem vyjmutí
schránky s odkazem našich předků, kteří v minulosti dům
opravovali. Otevření schránky provedl klempíř pan Ladislav
Klomfar za přítomnosti starosty města Víta Kavalíra, člena městské
rady PaedDr. Ondřeje Švejdy, ředitele Okresního archivu v Českých
Budějovicích PhDr. Daniela Kováře, konzervátorky archivu Adély
Koudelné, zástupců Národního památkového ústavu Ing. arch.
Čestmíra Luhana a Ing. Evy Joštové a kronikáře města a správce
Hornického muzea v Rudolfově Vratislava Klaboucha.

Tubus ze silného měděného plechu uložený v makovici po
rozstřižení obsahoval zavařovací sklenici ovinutou v balicím
papíru s potiskem Obecní úřad Rudolfov. Po jejím otevření byly ze
skleněné schránky vyjmuty předměty chráněné obvykle voskovým
papírem a dalšími přebaly, tak jak je patrno z fotografie akce. Úplný
seznam předmětů pořízený ředitelem okresního archivu v Českých
Budějovicích PhDr. Kovářem přikládáme v závěru tohoto článku.
Protože budova byla v minulém století vícekrát opravována, byly
jsme příjemně překvapeni, že ve schránce vížky se zachovala
nádoba s obsahem materiálů právě z rekonstrukce v roce 1935.
Úplný přepis původně rukopisného pamětního záznamu
Taktéž obsah poselství a jeho perfektní fyzický stav byl
ze 7. října roku 1935
překvapením nejen pro nás, ale i pro přítomné pracovníky Státního
okresního archivu a Státního památkového ústavu v Českých (Poznámka přepisovatelky: Text je přepsán doslovně. Je zde tedy
Budějovicích. Po důkladném uvážení bylo rozhodnuto již předměty možné nalézt pravopisné chyby a chyby v interpunkci.)
z původního poselství zpět do schránky neukládat, ale restaurovat je Všem těm kdož jednou třeba po letech náš list čísti budou:
a ponechat jako exponáty vystavitelné v našem muzeu. Pro účely Vedeni jsouce snahou zachovati budoucím všechny památky, které
předání odkazu našich předků z roku 1935 dalším generacím jsme nám jako potomkům staroslavného a kdysi velmi známého města
zvolili cestu doslovného opisu původního rukopisného poselství, Rudolfova našimi předchůdci uchovány byly, přikročili jsme po
které pro tento účel pořídila paní Zuzana Vyžrálková pracovnice svízelném jednání a za velmi těžkých dob k znovuzřízení starobylé
Městského úřadu v Rudolfově. Kompletní přepis pamětního věžičky na domě patřícím toho času nadaci Steffek a Schmiedt
v Rudolfově založené v létech 1819 s určením pro chudobinec a
záznamu přikládáme rovněž na konci tohoto článku.
Zbývá dodat, že v době kdy budete číst tyto řádky, bude připraveno nemocnici. Dům tento vystavěný patrně koncem století 16. sloužil
a možná již i osazeno nové sdělení roku 2014 budoucím generacím. k účelům hornickým patrně jako administrativní budova některého
Objevila se řada návrhů na to, co by mohlo obsahovat, vizitkami těžařstva. Patřil podle nalezených znaků v průčelí rodině Jana
všech podnikatelských subjektů počínaje, osobními utajenými Höltzla ze Sternsteinu, který také vystavěl zámek, sloužící nyní
vzkazy Rudolfováků do budoucnosti konče. Rekonstrukci budovy k účelům vojenským.
však tlačí čas a zodpovědný přístup pro taková řešení by si vyžádal Nynější správa obce odhodlala se provésti opravy domu, který byl
delší dobu. Museli jsme proto zvolit řešení jednoduché a seriózní. již velmi sešlý. Bohužel nadační jmění bylo v letech světové války
Pro přehlednost bude mít vedle rozsáhlého popisu historie budovy, znehodnoceno upsáním válečných půjček a tak nebylo možno vůbec
stejné obsahové schéma, jako zvolili naši předchůdci v říjnu roku docíliti toho, aby nadace mohla prováděti úkol, k němuž byla
1935. O konkrétnějším obsahu nové schránky Vás budeme založena. Dům v přítomné době je používán takto: v přízemí bydlí
městský strážník Josef Martinec a po levé straně hlavního vchodu
informovat v dalším čísle Rudolfovských listů.
Vratislav Klabouch užívá městský úřad dvou místností pro kanceláře. Jedné místnosti
bylo až do nedávna používáno jako obecní šatlavy.
V poschodí je umístěna ve třech místnostech četnická stanice a pak
kancelář místní Občanské záložny.
Aby mohly býti provedeny opravy domu, svolil zemský úřad v Praze,
aby uzavřena byla dlouhodobá zápůjčka v hodnotě 30. 000 Kč. Při
provádění práce nalezeny byly po starou omítkou z let 1560 – 1600
nad hlavním vchodem staré znaky patrně rodiny Jana Höltzla ze
Sternsteinu, na rozích domu pak sgrafita a na straně jižní dvoje
sluneční hodiny, z nichž jedny přesahovaly i roh strany průčelní.
O nálezu byl uvědoměn státní památkový úřad v Praze, který nařídil,
aby památky byly uchovány. Při provádění oprav bylo však nutno

Úplný seznam předmětů vyjmutých ze schránky makovice
na věži domu č.p. 11

1. Rukopisný pamětní záznam nadepsaný „Všem těm, kdož jednou
třeba po letech náš list čísti budou“. Autorem rukopisu je pokladník
města Antonín Adášek, dokončen byl 7. října 1935 a podepsán
starostou Aloisem Procházkou a dalšími představiteli obce. Text
pojednává o situaci ve městě Rudolfově roku 1935, hlavně pak
o rekonstrukci Staré radnice a její střešní vížky, připojen je ceník
potravin a jiných životních potřeb.
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rozpočtený náklad v částce 30. 760 Kč zvýšiti. V době kdy ukládali
jsme tento spis do věžičky nebyl ještě přesný náklad znám a
odkazujeme na pamětní knihu obce, v níž bude vše přesně
zaznamenáno. V původním rozpočtu pomýšleli jsme pouze věžičku
opraviti, ale ukázalo se, že je to nemožno, neboť byla nalezena ve
stavu, který hrozil sesutím. Úhrady na znovuzřízení nebylo možno
zatím z nadačního jmění uhraditi, poněvadž o všem musil by jednati
především zemský úřad. Bylo však nutno jednati rychle a proto
obrátili jsme se zatím ke svépomoci usnesením městského
zastupitelstva ve schůzi, dne 7. září konané, v níž šestnáct členů
městského zastupitelstva uvolilo se vypůjčiti si na své majetky
potřebnou částku 6. 000 Kč - aby bylo možno provésti úpravu věžičky
současně s opravou střechy. Přesný náklad bude zaznamenán
v pamětní knize obce.
Státní památkový úřad v Praze přislíbil sice povolení státního
příspěvku, ale až v roce 1936.
Opravujíce dům a věžičku věříme, že snad se nám podaří potřebnou
peněžní částku získati, aby nemusili ti, kdož u vědomí povinnosti
vůči budoucím snažili se uchovati cenou památku našeho města
i dalším generacím, uhraditi výlohy sami.
Prosíme ty, kteří budou jednou čísti náš list, aby nezapomínali
chovati v lásce vše minulé a s touže láskou věnovali se i v těžkých
dobách plnění povinností občanských, jak i my snad činili, nebo
činiti se snažili.
Připojujeme několik údajů o stavu našeho města v roce 1935
devatenáct set třicet pět, v roce v němž řídil osudy našeho
milovaného státu Republiky Československé zasloužilý velebný kmet
Ph. Dr. Tomáš Garugue Masaryk, dovršivší právě letošního roku
v den 7. března osmdesát pět let.
Město Rudolfov čítá dnes 1528 obyvatel i s přilehlou osadou Veskou,
jejíž jmění spravuje osadní zastupitelstvo v čele se starostou osady
Václavem Vondráškem z čp 26 ve Vesce.
Rudolfov sám čítal 243 domy a osada Veska 27 domů.
V Rudolfově stojí již asi od roku 1533 kostel, který právě roku 1934
dostal novou konstrukci střešní, na jejíž úhradu musila obec
Rudolfov přispěti částkou 4. 186 Kč.
K zajímavosti uvádíme, že částka tato byla vybírána dobrovolnou
sbírkou. Dnes, kdy není ještě ani z poloviny sbírka ukončena máme
již téměř polovinu povinné částky, což svědčí o tom, že obyvatelstvo
Rudolfova jistě rádo plní své povinnosti ve snaze přispěti všude tam,
kde jedná se o uchování starých památek, aniž by bylo nuceno tak
činiti s důvodů náboženských.
Jsou zde školy obecná česká o pěti třídách, měšťanská státní
o 4. třídách se třemi pobočkami, mateřská škola Ústřední Matice
České a mateřská škola německá vydržovaná německým spolkem
Kulturverband a veřejná škola německá o dvou třídách.
V zámku , který jen z části leží nyní v katastru naší obce je umístěna
Divisní zbrojnice 5. Válečný materiál uložen je ve skladištích,
umístěných v polích na straně severozápadní od Rudolfova na
katastru obcí Hůry a Úsilné. Dvě skladiště leží také v katastru města
Rudolfova.
V místě jsou nyní dva lékaři a sice státní obvodní a bývalý státní
obvodní, který je nyní v pensi, ale lékařskou praxi provozuje.
Tak jak v celém státě a ba i světě je hluboká krise hospodářská
i naše obec toho pociťuje a jen s krajním vypětím platební
schopnosti občanů snaží se zachovati rovnováhu obecního
hospodaření. Největší překážkou obecního podnikání jsou velké
obecní dluhy, které vznikly jednak již v letech předválečných za
stavby škol, ale značně vzrostly výstavbou elektrické sítě v letech
1923 a 1924 a pak v roce 1927, kdy vystavěn byl městský vodovod
nákladem 920. 000 Kč.
Dluhy obce koncem roku 1934 činily Kč 713. 202, 06, majetek včetně
vodovodního zařízení oceněn byl v tutéž dobu na Kč 1 081. 776. 40
takže jeví se čisté jmění hodnotou Kč 363. 574, 34.
V místě je toho času prováděna státní stravovací akce. Každý
nezaměstnaný dělník dostává podporu od odborové organisace a ten
který není organisován dostává příspěvek státní a sice ženatý 8
stravovacích lístků v hodnotě po 10 Kč, a svobodný, nebo bezdětný
ženatý 4 lístky vždy za dobu pěti týdnů. Kromě toho pro děti
nezaměstnaných poukazuje se denně ½ litru mléka. V období zimním
rozdělován je i nezaměstnaným chléb a sice ženatým dva bochníčky,
svobodným jeden týdně.
Připojujeme k našemu spisu ceník denních potřeb, aby bylo možno
porovnati ceny nynější s budoucími.
Městské zastupitelstvo v Rudolfově čítá 24 členy. Bylo zvoleno v roce

1932 a ustanoveno dne 2. června 1932. Městská rada má 8 členů.
Fungují komise: finanční, hospodářská, vodovodní, letopisná,
sociální a osvětová, která současně vede správu obecní knihovny.
Komise sociální jmenovaná okresním úřadem schází se za účelem
provádění soupisu nezaměstnaných a zjišťování jejich poměrů
sociálních.
Starostou obce je Alois Procházka, odborný učitel zdejší měšťanské
školy, I. náměstkem starosty P. Jan Vavruška, duchovní správce řím.
katolický, II. náměstek Hynek Jenne, obchodník, členy městské rady
Vojtěch Kutiš, oficiant div. zbrojnice 5, Štěpán Kobilka, truhlář a
majitel pohřebního ústavu, Jan Měšťan, truhlář, František Kočer,
rotmistr v. v. , Václav Ježek, odborný učitel měšťanské školy.
Pokladníkem obecního důchodu jakož i účtu vodovodního je člen
obec. zastupitelstva Antonín Adášek, soudní asistent v. v. . Obecním
písařem /:smluvním:/ je Hynek Zeman.
Členy zastupitelstva jsou:
Alois Procházka, odborný učitel,
František Kočer, rotmistr v. v.
Ondřej Hnilička, tesař a majitel domu,
Jan Žákovský, želez. zřízenec v. v.
Martin Blažek, poštovní zřízenec a maj. domu,
Štěpán Kobilka, truhlář a majitel domu,
Antonín Šťáska, železn. zřízenec a majitel domu,
František Gregor, majitel domu, za stranu „ Národně sociální“,
Jan Měšťan, truhlář a majitel domu,
František Strnad, mistr kovářský a maj. domu za stranu
„ Živnostenskou“,
P. Jan Vavruška, správce římsko katolický
Jan Mauer, rolník za stranu „ Lidovou“
Antonín Adášek, soudní asistent v. v. a majitel domu za stranu
„ Československého Národního Sjednocení,
Vojtěch Kutiš, kancel. oficiant a majitel domu,
Antonín Schaffelhofer, majitel domu,
Jan Ujec, tovární dělník,
František Kouba, vrátný v divis. zbrojnici,
Václav Ježek, odborný učitel,
JosefWollner, majitel domu za stranu „ Sociálně demokratickou“
Tomáš Čutka, želez. zřízenec v. v. majitel domu
František Řepa, štáb. rotmistr v. v. majitel domu za stranu „ Arbeits u.
Wirtschaftspartei“
Hynek Jenne, obchodník a majitel domu,
Karel Černý, rolník,
Tomáš Seiler, železn. zřízenec v. v. a maj. domu za stranu
„ Wirtschafts Handels Gewerbepartei“
Rozpočet obce z roku 1935 vykazoval potřebu Kč 113. 901 a úhradu
97. 295 Kč. Schodek byl uhražen přirážkami a sice k dani činžovní
100%, k daním ostatním 180%.
V obci jsou vybírány dávky: vodné, dávka ze psů, dávka nápojová,
poplatky stavební a poplatky za úřední úkony.
Práce tesařská na znovuzřízení věžičky, kamž spis tento ukládáme,
byla zadána firmě Stanislav Franěk, tesařský mistr v Sosním
u Lišova. Práci provedl místní tesař Jan Šustr z čp. 115. Práci
klempířskou prováděl klempířský mistr František Dvořák ze Vráta
čp. 66.
Při bourání sešlé věžičky byly nalezeny v báni pod hromosvodem
staré listiny a sice jedna z roku 1882 a druhá z roku 1920. Byly tam
také staré rakouské papírové peníze platné před zřízením Čsl.
Republiky. Bohužel listiny i peníze byly nalezeny zcela zničené, takže
nemohly býti dále uchovány. V roce 1920 byla nalezena při opravě
věžičky listina z roku 1821, která však také nemohla býti uchována
neboť byla zničena vlivy povětrnostními a špatným zajištěním
krabičky, v níž měla býti uchována budoucím věkům.
Opravu domu prováděla stavitelská firma Antonín Kubíček z Čes.
Budějovic za vedení stavitelského asistenta Jaroslava Hodiny,
rodáka rudolfovského bydlícího v Rudolfově čp. 162 a pocházejícího
z čp. 18 /:hostinec:/
Laskavostí místní Občanské záložny umožněno bylo, že můžeme
přiložiti k našemu listu i kovové peníze, jichž nyní užíváme a sice:
1 dvacetikoruna čsl. 1 desetikoruna čsl. 1 pětikoruna čsl. 1 koruna
čsl. , padesátihaléř, 1 dvacetipětihaléř, dvacetihaléř, desetihaléř a
pětihaléř (Dodatečně přidána 1 pětikoruna a 1 dvouhaléř – tyto
peníze již nyní neplatí. )
Občanskou záložnu nyní vedou: ředitel Otto Stampf, místní
obchodník, účetní Rudolf Bláha z čp. 162, pokladník Alois Rybák,
nájemce mlýna čp. 153.
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Pro zajímavost uvádíme, že v Rudolfově nyní mají sídlo tyto spolky:
9 organisací politických, 4 organisace odborové, 5 spolku
tělovýchovných, a 18 spolků jiných. Z těch je 10 spolků německých.
Podle počtu obyvatelstva je v Rudolfově 1208 Čechů, 319 Němců a
1 Rus.
Je tedy činnost spolková velmi rušná, bohužel, že práci ve spolcích
i ve veřejnosti provádí pouze několik nadšených jednotlivců, kteří
jsou pak členy několika spolků.
Ve dnech, kdy dochází k válečnému stavu mezi Itálii a Habeši a kdy
mysl lidstva – generace, která prožila hrůzy světové války v létech
1914 – 1918, naplněna je obavami, aby tato válka nezměnila se
opětně ve světovou, ukládáme náš spis do věžičky s přáním, aby ti,
kdož přijdou po nás byli již navždy uchráněni nebezpečí válek a
mohli se tak oddati práci k zlepšení stavu celého lidského pokolení.
Snad přece jednou pronikne myšlenka lidskosti a lásky člověka
k člověku dušemi všeho lidstva na světě a myšlenka sbratření národů
bude slavit své vítězství.
Věříme pevně, že se to stane, poněvadž věříme v demokracii a heslo:
Pravda vítězí
Dáno v městě Rudolfově, dne sedmého měsíce října, roku tisícího
devítistéhotřicátéhopátého.
Na důkaz toho stůjž zde městská pečeť a podpisy členů městské
rady:
Napsal: Antonín Adášek
Papír pochází z roku 1739

Ceník nejdůležitějších životních potřeb:
Pšenice
100Kg 160 Kč
Žito
100 Kg 120 Kč
Ječmen
100 Kg 120 Kč
Oves
100 Kg 90 Kč
Brambor
100 Kg 60 Kč
Zelí
100 Kg 120 Kč
Mouka chlebová 1 Kg 1,80 Kč
Mouka bílá pšeničná 1 Kg 2,90 Kč
Chléb ve váze 2 Kg 3 Kč
Krupice pšeničná1 Kg 3,20 Kč
Maso hovězí 1 Kg 9 Kč
Maso telecí
1 Kg 9 Kč
Maso vepřové 1 Kg 10 Kč
Maso uzené
1 Kg 14 Kč
Maso skopové 1 Kg 7 Kč
Salám
1 Kg 16 Kč
Uzenky
1 Kg 17 Kč
Husa
1 Kg 11 Kč
Sádlo syrové 1 Kg 12 Kč
Máslo
1 kg 16–20 Kč
Lůj
1 Kg 5 Kč
Mléko
1l
1,40 Kč
Tvaroh
1 Kg 5 Kč
Vejce čerstvá 1 kus 0,60 Kč
Cukr
1 Kg 6,40 Kč
Sůl
1 Kg 2,20 Kč
Hrách
1 Kg 3,80 Kč
Čočka
1 Kg 5,40 Kč
Rýže
1 Kg 2,80Kč

Mrkev
1 Kg 0,50 Kč
Cibule
1 Kg 1,20 Kč
Švestky čerstvé 1 Kg 2 Kč
Hrušky
1 Kg 5 Kč
Jablka
1 Kg 2 Kč
Povidla
1 Kg 5,60 Kč
Mák
1 Kg 6,50 Kč
Káva žitná
1 Kg 2,80 Kč
Sladová
1 Kg 3 Kč
Zrnková
1 Kg 36–64 Kč
Cikorie
1 Kg 8 Kč
Čaj
10 dkg 7 Kč
Čokoláda
1 Kg 12 Kč
Pivo
1l
2,80 Kč
Uhlí kamené 100 Kg 30 Kč
Uhlí hnědé
100 Kg 21 Kč
Dříví tvrdé palivové1 Kg 0,60 Kč
Dříví měkké palivové1 Kg 0,55 Kč
Petrolej
1l
1,80 Kč
Elektřina ku svícení1 Kwh 3 Kč 20 h
Pitná voda
1 m3 3 Kč
Lih pitný
1l
50 Kč
Lih k pálení
1l
5 Kč
Mýdlo jádrové 1 Kg 4 Kč
Soda
1 Kg 1,20 Kč

Soutěž o titul Rudolfovská pálenka 2013

Již pátý ročník soutěže o titul Rudolfovská pálenka 2013 se
uskutečnil v palírně ZO ČZS v Mlýnském Údolí v Rudolfově
v sobotu 15. března 2014. Z celkového počtu 53 přihlášených
vzorků pálenek, mezi nimiž byly nejčastěji švestky, ale nechyběly
ani mirabelky, hrušky či višně, vybírala šestičlenná odborná
degustační komise 10 nejlepších vzorků pálenek, které postoupí do
veřejné soutěže o Pálenku Rudolfovských 2013, o které rozhodnete
právě vy, kteří přijdete pálenky ochutnat v sobotu 29. března 2014
od 16 hodin do jídelny Základní školy v Rudolfově.
Tímto vás srdečně zve celá hodnotící komise letošního ročníku
Rudolfovské pálenky 2013.
Celkové výsledky odborné degustace dne 15. 3. 2014
pořadí
1.
2.
3.
4.
5. - 6.
5. - 6.
7.
8.
9. – 10.
9. – 10.

V Rudolfově, dne 7. října 1935
napsal Adášek Antonín

Sociálně zdravotní komise Rudolfov informuje…

ovoce jméno, příjmení adresa
švestka Rudolf Ševčík Strádov č. 5, Kaplice
meruňka Miloslav Hauser Rudolfov, Dlouhá 9
švestka Josef Makovec Jivno 78
švestka Josef Chromý Č. Krumlov, Pod Vyhlídkou 147
směs Jan Zabilka
Chotýčany č. 66
švestka Karel Hanzal Křemže, Chlumeček č. 21
švestka Petr Janošťák Malonty č. 59
švestka Bohumil Kubeš Č. Budějovice, K Úsilnému 38
švestka Alois Šipon
Kladenské Rovné č. 4
švestka Jan Horák
Č. Budějovice, Jižní 70
Ondřej Švejda

(pokračování ze strany 2)

V minulých měsících proběhla přednáška o historii města
Rudolfova a trekové turistice kolem vrcholu Dhaulágirí
8167 m. Téma přednášek byla zřejmě pro účastníky zajímavá
a svými dotazy se zapojili do besedy, takže oba večery
proběhly v přátelské náladě. Během debaty bylo podáváno
malé občerstvení, se kterým nečekaně pomohla jedna
návštěvnice, čímž ji ještě jednou touto cestou děkujeme.
V lednu se konala návštěva divadla v Českých Budějovicích,
při které se stala nemilá situace. Při příchodu do budovy jsme
musely zavolat jedné z účastnic divadelního představení
sanitku, ale při příjezdu jsme nemohly podat zdravotníkům
požadované informace. Z tohoto důvodu bych chtěla požádat
starší obyvatele, aby u svých dokladů nosili
kartičku s používanými léky, případně diagnozu nemoci
(cukrovka, angína pektoris atd.). Myslím, že tato maličkost
pomůže při nenadálé situaci a rychlé pomoci odborníka.
Jarmila Bíňovcová

krčku. Tedy naše úsilí je jasné. Intenzivně hlídáme, snažíme se
posouvat projektovou přípravu a zároveň vypořádání majitelů
dotčených pozemků stavbou. Obě akce se postupně připravují.
V současné době probíhá územní řízení na všechny části
projektu a v případě, že půjde vše hladce, předpokládáme, že
stavbu by město České Budějovice mělo zahájit do konce
letošního roku. Nové vedení Rudolfova si však v příštím
volebním období musí uvědomit, že propojením dvou městských
částí Českých Budějovic se automaticky krček nezavře. Je nutné,
aby v roce 2015 vznikl ze strany Rudolfova projekt na zaslepení
krčku, který musí být odsouhlasen opět dopravní policií a
odborem dopravy magistrátu. Nechce se mi to říkat (psát) moc
nahlas, ale na konci roku 2015 by mohl být krček zaslepen a
osobně udělám vše pro to, aby se tak stalo.. .
Vít Kavalír, starosta města
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Společnost přátel Rudolfova volila nový výbor

Letošní výroční členská schůze Společnosti přátel Rudolfova,
která se uskutečnila 13. ledna 2014, měla na programu krom
obvyklého bilancování, plánování a diskusi o změně názvu
i volbu výboru, která u nás probíhá každé tři roky. Novou
předsedkyní spolku se stala Hana Kuboušková,
místopředsedou Vratislav Klabouch, zakládající předseda a
hospodářkou Marta Tisoňová. Hanka Kuboušková, první žena
na pozici předsedy, poděkovala bezprostředně po volbě
odcházejícímu předsedovi Antonínu Vítovcovi a vyjádřila
naději, že budou členové i nadále táhnout dělně za jeden
provaz. Společnost přátel Rudolfova má 20 členů a byla
založena v roce 2001, aby obnovila zaniklý kulturní život a
tradice v Rudolfově. Mimo jiné je pořadatelem Hornických
slavností, Barbořina světla, Maškarního bálu, dříve též
Rudolfovského adventu a Svatomariánské zábavy. Každoročně
reprezentuje Rudolfov na Setkání hornických měst České
republiky i na Slovensku. Udržuje užší partnerské
vztahy s podobně zaměřenými spolky např. z Příbrami,
Jihlavy, Mostu, Českého Krumlova a dalších měst.
Prostřednictvím svého zástupce se účastní nominace a volby
republikové dnes již prestižní ceny Český permon, která má
mimo jiné svůj původ v roce 2004 v Rudolfově. Úspěšnost
každého spolku se obvykle odvíjí od kvality a obětavosti
jednotlivých členů a také od jejich spokojenosti
v seberealizaci. Snažíme se to vidět rozumně, chtěli bychom
být normálními důvěryhodnými partnery a v tomto duchu
spolupracovat se sponzory, institucemi města a stávajícími
partnery SDH a ČZS a otevřít vrátka naší činnosti i dalším
rudolfovským spolkům, novým zájemcům a šikovným
spoluobčanům. Hornická tradice, úspěšně založená v počátcích
společnosti, je stále největší devizou spolku. To, že se
v posledních letech podařilo získat pro tento způsob
prezentace Rudolfova i vedení města, nás nesmírně těší a patří
k zásluhám Tondy Vítovce. Chceme se však pokusit otevřít
fenomen setkání hornických měst i pro účast dalších zájemců.
Letos se k tomu naskýtá ideální možnost při setkání
hornických měst 26. a 27. září v Českém Krumlově. Příležitost
jak poznat tuto atmosféru takříkajíc za humny, bez nutnosti
nákladného cestování či nocování. Jedním z dalších
spojovacích článků činnosti spolku při pořádání kulturních
akcí bylo například divadlo. Chceme se pokusit znovu vzkřísit
tuto náročnou tradici a navázat na vlastní dobré zkušenosti.
První možnost se k tomu naskytne na Hornických slavnostech
7. června. Proto zveme mezi nás podobně smýšlející
souputníky a zájemce, které budeme také sami aktivně
vyhledávat a oslovovat.
Krátká historie Společnosti přátel Rudolfova je dlouhá 14 let.
Hanka má určitě na co navazovat. Ti rozumní jí přejí hodně
zdaru a hlavně síly.
Vratislav Klabouch

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA
RUDOLFOV
Pořádá v prostoru školící místnosti
POŽÁRNÍ ZBROJNICE RUDOLFOV
VEČER PRO ŠIKOVNÉ RUCE
ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
Dne 7. 4. 2014 (pondělí) od 18 hodin
LÁTKOVÉ ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH
VAJÍČEK POD VEDENÍM Karly Hátleové
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA
RUDOLFOV
Pořádá v prostoru školící místnosti
POŽÁRNÍ ZBROJNICE RUDOLFOV
POVÍDÁNÍ NA TÉMA

PO STOPÁCH PLÁNOVANÉ ŽELEZNICE
OKOLO RUDOLFOVA
Dne 5. 5. 2014 (pondělí) od 18 hodin
SVÉ OSOBNÍ ZÁŽITKY VÁM
ZPROSTŘEDKUJE
Vratislav KLABOUCH

Přátelé Rudolfova a jejich přátelé při Posezení pod kaštany
na podzim roku 2006
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Postřehy k výběru poplatků…

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Každým rokem v prosinci se uveřejňuje obsáhlý článek, jak na
poplatky. Stále však zjišťuji, že občané dodnes nemají potuchy, jak
se v Rudolfově hradí odpad. První a dost podstatné je, aby občan
četl Rudolfovské listy, kde se o případných změnách dozví veškeré
informace. Pokud tak nečiní, může zavolat v případě nejasností na
MěÚ Rudolfov 387228050 ústředna, 775742981 poplatky nebo
napsat na e-mail - poplatky@rudolfov.cz. Neustále upozorňuji na
skutečnost, že změny u odpadu jsou třeba hlásit do 15. prosince
běžného roku. Každý přece ví, kolik osob žije a hlavně vytváří
komunální odpad na popisném čísle.
Takže, v Rudolfově se již od roku 2008 hradí poplatek za komunální
odpad (dle zákona o odpadech) podle četnosti vývozu, dále podle
počtu lidí na uvedeném popisném čísle bez ohledu trvalého pobytu.
Tzn., že v Rudolfově hradí odpad i ti, kteří mají trvalé bydliště
mimo Rudolfov např. v Českých Budějovicích, Brně, Praze či
Českém Krumlově nebo úplně v jiné obci. V daném místě trvalého
bydliště si musí občan zjistit, jak se tam hradí odpad. U většiny obcí
a měst je svoz komunálního odpadu místní poplatek a hradí se za
osobu. Jako příklad uvádím České Budějovice - občan hradí
680 Kč za rok. Pokud ale v současné době žije v Rudolfově
v podnájmu nebo u přítelkyně či přítele, babičky nebo jiné osoby,
pak je povinen dle naší vyhlášky hradit odpad i v Rudolfově.
V tomto případě si musí nastudovat vyhlášku v místě trvalého
bydliště, a pokud je uvedena úleva či osvobození, pak může této
úlevy nebo osvobození od poplatku využít a domluvit se na
příslušném úřadu.
Majitel domu uvede všechny osoby, které se zdržují na popisném
čísle a v tom případě i tvoří odpad a podle těchto osob se stanoví
poplatek. Do této skupiny se samozřejmě počítají i ti, kteří studují
v jiném městě nebo ti, co pracují na montážích a vracejí se domů
třeba jen jednou za měsíc. Tento formulář jste vyplňovali v roce
2007. U mnohých nastaly změny ať již v důsledku narození dítěte,
úmrtí v rodině, stěhování se z obce. Vždy by měl občan nahlásit tyto
změny do 15 dnů od nastalé skutečnosti. Bohužel, tyto informace se
z evidence obyvatel nepromítnou do poplatků. Aby byly poplatky
stanoveny ve správné výši, je třeba spolupráce mezi občany a
úsekem poplatků.
Další, pro občana podstatná informace je, že za dítě narozené
v běžném roce (př. 2014) se hradí odpad až od příštího roku (2015).
V případě, že se nezmění částka, např. 2000 Kč je od tří osob,
narozené dítě je osoba čtvrtá, pak na výši poplatku se nic nemění,
ale je důležité mít i toto dítě uvedené na seznamu obyvatel na daném
popisném čísle. Pokud ale jsou na uvedeném čísle nahlášeny dvě
osoby, hradí poplatek př. 1340 Kč a od roku 2014 se díky narození
dítěte v roce 2013 počet zvýší, pak je poplatek za jinou cenu a to
2000 Kč. Totéž platí i při úmrtí či stěhování. Pokud se mění počet ze
třech osob na dvě nebo jednu osobu, pak je nutné toto nahlásit včas.
Pokud si na příští rok včas tyto změny nenahlásíte, nebude vám
varianta změněna. Jednak jsou objednané známky na svoz, které pak
jedny zbývají a druhé chybí, a dále se předpis, který je zaúčtovaný
v účetnictví, složitě přepisuje. Od listopadu 2013 máme nový
program na výběr poplatků, což jste jistě zaznamenali na účtech.
Částka je uvedená u plátce a ostatní jsou uvedeni jako
poplatníci s nulovou částkou.
Pokud občan je držitelem psa, pak i úhrada je na společném účtu,
pokud občan uhradí poplatek spolu s odpadem. Poplatek za odpad
je celoroční tzn. od ledna do prosince.
Není to tak, že máte hrazeno do února následujícího roku. Do
28. února je třeba poplatek na běžný rok vždy uhradit. Totéž je
u psa. Poplatek je vždy od ledna do prosince. Jestliže v březnu 2014
nahlásí občan, že si pořídil psa vloni v říjnu, pak je povinen uradit
poplatek za říjen, listopad a prosinec 2013 a za rok 2014. Pořízení a
odhlášení psa je vždy občan povinen nahlásit do 15 dnů od nastalé
skutečnosti.
Známka na psa se vždy používá pouze pro konkrétního nahlášeného
psa. Pokud pes uhyne, je třeba do 15 dnů psa odhlásit. Nový pes se
přihlašuje od třech měsíců též do 15 dnů od pořízení a dostává svoji
známku.
Na závěr upozorňuji, že ještě 50 rodin neuhradilo komunální odpad.
Prosím překontrolujte si známky na popelnicích, jinak neplatičům
nebude vyvezeno. Na úhradu za psa máte ještě rezervu do
31. 3. 2014.
Blanka Posekaná, správce daní a poplatků

se uskuteční v:
Pátek 23. května 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 24. května 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
V těchto volbách mají právo volit občané České republiky, kteří
nejpozději druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, nevznikla u nich
překážka ve výkonu volebního práva (tj. infekční onemocnění nebo
zbavení způsobilosti k právním úkonům) a jsou zapsáni v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popř. hlasují na
voličský průkaz.
místem konání voleb v Rudolfově je
ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na točně
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská,
Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina
Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod
Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní,
Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost – budova Místní organizace Českého
zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské
údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce,
Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem,
Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová
ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání Č.B.,
Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části
Hlinsko
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě svého
trvalého pobytu, mohou nejpozději dne 8. května 2014 do 16:00
hodin požádat o vydání voličského průkazu (u obecního úřadu
v místě trvalého pobytu), který voliče opravňuje ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky.
Žádost (k dispozici na www.mestorudolfov.cz v záložce Volby do
Evropského parlamentu) lze zaslat i poštou, avšak v tom případě
musí být podpis voliče na žádosti úředně ověřený, případně
elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem
anebo datovou schránkou.
Městský úřad Rudolfov předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 8. 5. 2014 osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřený podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.
INFORMACE o hlasování pro občany žijící v zahraničí, občany
jiných členských států EU a další na níže uvedeném odkazu
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-voleb-do-evropskehoparlamentu-23-a-24-kvetna-2014.aspx
PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
Zažádat můžete
– telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve
dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební
komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových
stránkách www.mestorudolfov.cz v záložce Volby do Evropského
parlamentu.
– písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov
– elektronicky na email: hso@rudolfov.cz
Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data
narození, adresy a telefonního kontaktu.
Jitka Pöschlová

OZNÁMENÍ
Hospodářský sběrný dvůr Rudolfov bude otevřen
od 5. dubna 2014 každou sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
do konce října 2014.
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Jak dopadlo poslední veřejné projednání návrhu
územního plánu Jivna???

Chytilové proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jejichž cílem je
zrušení registrovaného významného krajinného prvku Rudolfovský
lom. Datum soudního řízení není ještě znám.
Na veřejném projednání jsem také podal námitku, proč obec Jivno
odprodala bývalému jivenskému starostovi panu Dvořákovi (firma
LUMOS) část veřejné komunikace (cestu směrem k Mrhalu) naproti
Rudolfovskému lomu a nezajistila věcné břemeno z obcí. Bylo mi
sděleno starostou panem Makovcem, že je to úplně normální a
běžně se to děje. Podle mého názoru není moc normální prodat
veřejnou komunikaci, aniž by bylo zřízeno věcné břemeno z obcí a
jistě takovéto hospodaření s majetkem není ve veřejném zájmu, ale
v zájmu pár vyvolených osob.
Asi nejvíce na celé kauze mě zamrzela nehorázná pomluva ve
zdůvodnění k žalobám, které podaly obec Jivno, firma LUMOS a
Ing. Dana Chytilová, kterými chtějí dosáhnout zrušení VKP
Rudolfovský lom a uvádějí na adresu mého táty, že podnět
k registraci VKP nebyl veden zájmem na ochraně VKP a
biodiverzity, ale zájmem soukromým na ochranu jeho
podnikatelského monopolu v údolí a tím, že plánuje přestavbu chaty
na břehu rybníku Jarval na restauraci. Přestavět chatu na fiktivní
restauraci ani nelze, jelikož obec Jivno odprodala pozemky okolo
celého obvodu chaty Ing. Daně Chytilové a nezajistila přístup
k chatě, který zde dodnes není zajištěn. Jak lze důvěřovat těmto
lidem využívajících takového nařčení nezakládajícího se na pravdě
pouze za účelem dosažení svého cíle??? Takové lži použít jako
hlavní nástroj k tomu, aby byl zrušen VKP Rudolfovský lom
považuji přinejmenším za nemorální a slouží pouze k tomu, jak
zdiskreditovat drtivý názor místních lidí, kteří chtějí ponechat tuto
klidovou lokalitu v současném stavu.
Ještě jednou mi dovolte, abych poděkoval všem, kterým není
lhostejný osud údolí Rudolfovského potoka a také za velikou
podporu, kterou za sebou vnímáme a bez ní bychom celou snahu
o zachování údolí v současném stavu snad už dávno vzdali. Velké
poděkování za vynikající spolupráci také patří RNDr. Jiřímu
Řehounkovi (OS CALLA) a Bc. Jaroslavě Brožové (OS Jihočeské
matky).
S poděkováním za OS Náš domov Jaroslav Valevský mladší

Vážení občané,
chtěl bych Vám za občanská sdružení Náš domov, CALLA a
Jihočeské matky zabývající se ochranou životního prostředí
poděkovat za obrovskou podporu naší společné snahy o zachování
údolí Rudolfovského potoka v současném stavu na posledním
veřejném projednání územního plánu Jivno, které se konalo
v pondělí 20. ledna 2014 v Jivenském hostinci od 9:30 hodin.

Přestože je v tento čas většina lidí v práci a mnozí občané si museli
dokonce vzít dovolenou, přišlo do místního hostince přes 70 lidí.
Tak vysokou účast obec rozhodně nečekala, protože ze salonku pro
30 lidí se musela schůze přesunout do velkého sálu hostince. I tak se
ale na několik lidí nedostala židle a dění museli pozorovat ve stoje.
Téměř tříhodinová bouřlivá diskuse se vedla o budoucnosti údolí
Rudolfovského potoka a to jen dokazuje, jak Vám občanům není
lhostejné, že by se na této klidové lokalitě mělo cokoliv měnit.
Kdybych měl vyjádřit, jestli jsem s výsledkem veřejného projednání
spokojen, asi bych řekl, že nikoliv a to i přesto, že jsme dokázali
prosadit dva klíčové body. Především zrušit čističku odpadních vod,
která se měla nacházet téměř v nivě Rudolfovského potoka pod
Malým Mrhalem. K této problematice především velice silně
argumentoval pan Ing. Dušejovský zabývající se zabezpečovacím
zařízením jaderné elektrárny Temelín. Také jsem zde předložil
architektovi panu Ing. Brůhovi fotografie z povodní roku 2013, kde
v místě navrhované čističky bylo koryto potoka široké přes 20 metrů
a to by v případě dalších povodní vedlo k havárii této čističky a
zničení veškerého života v Rudolfovském potoce a dolních
nádržích. Dalším klíčovým bodem bylo prosazení toho, že cesta
vedoucí údolím směrem na Mrhal, zůstane v současném stavu a
nedojde k jejímu rozšíření a zpevnění pro automobilovou dopravu.
Stále je však ignorován status významného krajinného prvku
Rudolfovský lom, kde jsou navrhovány plochy pro stavební využití
a kromě toho je porušován stavební zákon, který má zajišťovat při
územním plánování ochranu nezastavěného území. Také nejsou
respektovány hranice ochranného pásma lesa nad sádkami i přes
výjimku z 50 na 25 metrů, o kterou obec v minulosti žádala, kde
jsou rovněž plánovány plochy ke stavebnímu využití a to i přesto, že
stavební úřad zde nemůže povolit žádnou stavbu.
Co je však na celé kauze nejsmutnější, je to, že není respektován
veřejný zájem nás všech, aby byla zachována tato klidná lokalita pro
všechny generace!!! Jako sdružení jsme museli podat celou řadu
odůvodněných připomínek, kde obec porušuje zákon o územním
plánování a nestačí prostě říct, „že si prostě široká veřejnost
jakoukoliv zástavbu v údolí Rudolfovského potoka nepřeje“.
Toho času je situace taková, že výše jmenovaná občanská sdružení
podala nové připomínky k návrhu územního plánu, který v mnoha
bodech porušuje stavební zákon. Čekáme tedy, jak se obec
vyrovná s našimi připomínkami a v případě, že by byly opět
ignorovány, zvažujeme se obrátit na ministerstvo životního prostředí
nebo nechat přezkoumat územní plán kompetentními orgány.
Všechna občanská sdružení včetně sdružení Náš domov také využila
práva osoby na řízení zúčastněné a podala písemná vyjádření, že
nesouhlasí s žalobami obce Jivno, firmy LUMOS a Ing. Dany

Fotosoutěž TADY A TEĎ nabízí fotografům
výhru i prestiž

K.O.D.A. CB a.s. pořádá fotografickou soutěž s názvem TADY
A TEĎ. Soutěž je určena všem milovníkům fotografování. Hraje se
o ceny v celkové hodnotě 77 777 Kč, vítěz získá profi fotoaparát
Nikon D7100 a možnost vystavovat své snímky. Soutěž je poměrně
ojedinělá svým tématem. Fotografováno může být cokoliv, co
souvisí s názvem fotosoutěže TADY A TEĎ, tedy zajímavé místo či
jedinečný okamžik. Může být zachycena příroda, architektura, lidé,
sport, veřejné dění apod. Podmínkou však je, že fotografie musí být
pořízeny v určených lokalitách Hlincová Hora (373 71 Rudolfov),
Borek (373 67 Č. Budějovice), Líně (330 21 Plzeň sever),
Strakonice lokalita Za Stínadly, Horoměřice (252 62 Praha západ),
což je nutno při přihlášení snímku do soutěže doložit GPS
souřadnicemi nebo doplňkovou fotografií. TADY A TEĎ dává
příležitost amatérským i profesionálním fotografům. Své fotografie
mohou zájemci do soutěže přihlásit dle pravidel zveřejněných na
webových stránkách soutěže www.souteznifoto.cz. Fotosoutěž byla
zahájena 1. 11. 2013 v 9:00, ukončena bude 31. 10. 2014 ve 12:00.
Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 10 fotografií.
Fotografie jsou soutěžícími nahrávány do soutěžní aplikace, kde je
možno snímkům udělovat své hlasy. Každý měsíc je na základě
diváckého hlasování vyhlášen tzv. měsíční vítěz, který získá poukaz
od společnosti FotoInstitut v hodnotě 1000 Kč. Pro hlasující má
pořadatel taktéž připraveny drobné ceny. Po ukončení soutěže bude
odbornou porotou vybráno 6 nejlepších snímků, jejichž autoři budou
odměněni cenami od společnosti Nikon. Vítěz soutěže získá
profesionální fotoaparát Nikon D7100. S nejlepšími fotografiemi
hodlá pořadatel dále pracovat. Po ukončení soutěže budou vydány
kalendáře pro obyvatele fotografovaných lokalit. Dále bude
uspořádána výstava fotografií se slavnostním zahájením a
zaslouženou mediální propagací. Fotosoutěž TADY A TEĎ tedy
nabízí nejen možnost vyhrát hodnotné ceny, ale pro fotografy je také
šancí zviditelnit se a ukázat svůj um.
Více informací najdete na www.souteznifoto.cz.
Pořadatel K.O.D.A. CB a.s. se sídlem Lannova tř. 136,
České Budějovice, info@souteznifoto.cz
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Sportovní klub volil nové vedení

V E L K Á G RAT U LAC E

Kulaté jubileum sportu pro širokou veřejnost

Závěrečný turnaj nejobtížnější soutěže žákyň, kterou je
Český pohár, proběhl za účasti 24 družstev ve dnech
7. – 9. března 2014 v moravském Bílovci. Zápasy v turnaji
byly velmi vyrovnané, a do posledních herních okamžiků
nebylo jasné, jak to dopadne. Papírové předpoklady braly za
své. Nad každým zápasem byl velký otazník. Přesto naše
děvčata zvládla všechny nástrahy a získala titul nejvyšší.
Hráčky odevzdaly vše, co umí, a k tomu přidaly maximální
nasazení. Jejich kvalitní sport ocenila mimo přítomných
diváků, také řada rodičů, kteří nelitovali cestu přes celou
republiku, aby je podpořili. A jejich vítězství jim bylo
odměnou. Za předvedený výkon, bojovnost a kolektivní
„chceme“ je Český pohár ve správných rukou.
Ano, stálo za to, za všechno to odříkání, tvrdost při přípravě
i slzy. Když jsem u těch slz, musím také říci, že po posledním
míči v turnaji a při předávání trofeje Českého poháru,
vybuchla emoční bomba celého realizačního týmu.
A především pan učitel Trmal po psychickém tlaku otevřel
stavidla citům.
Jan Havelka

V pátek 7. března se konala pravidelná valná hromada
Sportovního klubu Rudolfov, na které si členská základna
zvolila nové vedení pro další tříleté období. V rámci valné
hromady zhodnotil odstupující výkonný výbor své tříleté
působení, přítomní byli seznámeni s hospodařením
klubu, s dosavadní činností a dosaženými výsledky
jednotlivých družstev. Výkonný výbor upozornil na
problémy, se kterými se v rámci svého působení potýkal a
nastínil směr, kterým by se sportovní klub v dalším období
měl ubírat.
Nový výkonný výbor a jednotlivé oddíly budou pracovat
v tomto složení:
Výkonný výbor – Petr Urban (předseda), Jiří Koutník
(místopředseda), Peter Bohinský (hospodář), Iveta Hlubocká
(organizační pracovník), Roman Hajný, Martin Kolařík, Petr
Hlubocký
Oddíl fotbalu – Hlubocký Aleš (předseda), Kocina Petr,
Novotný Bohumír, Zach Martin, Brom Vlastimil
Oddíl ČASPV – Skalová Ladislava (předseda)
Roman Hajný
V říjnu roku 1983 vznikl pod hlavičkou TJ Sokola Rudolfov
odbor ZRTV, který zajišťoval cvičení pro děti, dorostenky,
ženy a muže. Dnes je tomu více než 30 let, po které tato
přínosná aktivita funguje. V roce 1991 se oddíl osamostatnil a
přejmenoval na ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny).
U zrodu cvičení pro širokou veřejnost v Rudolfově stály dvě
ženy, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za
dlouholetou práci. Jedná se o paní Ladislavu Skalovou a
Zdenku Moravcovou. Paní Skalová působí jako cvičitelka od
roku 1971. Za svou dlouholetou sportovní činnost získala
licenci cvičitelka R+D a PD 2. třídy, cvičitelka pohybové
výchovy 3. třídy a cvičitelka základní gymnastiky 3. třídy.
Každoročně připravuje děti na okresní soutěže v gymnastice
a atletice, se svými svěřenci se účastnila Spartakiády a
později Sletu rodičů a dětí. Provádí lektorskou činnost na
seminářích Sokola a ČASPV v Českých Budějovicích. Paní
Moravcová je též dlouholetou cvičitelkou, v roce 1968
zahájila svou cvičitelskou dráhu v Letohradě, v roce 1977 se
přistěhovala na Rudolfov a působila jako cvičitelka
v tělovýchovném kroužku při ZŠ Rudolfov, od roku 1983
stála u zrodu odboru ZRTV. Je cvičitelkou 3. třídy základní
gymnastiky. Ve spolupráci s paní Skalovou zajišťuje cvičení
soutěže v gymnastice a atletice.
Oběma ženám patří za jejich dlouholetou činnost obrovské
poděkování. Přejeme jim hodně zdraví a elánu do další práce.
Roman Hajný

Na vrcholu žákovského Olympu

Přehled domácích zápasů – jaro 2013/2014

Kategorie
Muži A
Dorost
Muži A
Žáci
Dorost
Muži A
Žáci
Muži B
Ml. přípr.
Dorost
Muži B
St. přípr.
Muži A
Žáci

Den
So
Ne
So
Ne
So
So
Ne
Ne
Čt
So
Ne
St
So
Ne

Datum
15.3.2014
23.3.2014
29.3.2014
30.3.2014
5.4.2014
12.4.2014
13.4.2014
13.4.2014
17.4.2014
19.4.2014
20.4.2014
23.4.2014
26.4.2014
27.4.2014

Čas
10:00
10:00
10:00
09:00
10:00
16:30
09:00
16:30
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
09:00

Soupeř
SK Siko Čimelice
Lokomotiva České Budějovice
Centropen Dačice
Slavoj Hrdějovice/Nemanice
FK Slavoj Č. Krumlov
FK Lažiště
Hluboká nad Vltavou
Bavorovice B
Dobrá Voda
Tatran Lomnice n/L.
Hluboká nad Vltavou B
SK Lišov
SK Jankov
Centropen Dačice

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA
RUDOLFOV
Vás zve na
JARNÍ POZNÁVACÍ PROCHÁZKU
RUDOLFOV A JEHO OKOLÍ
Dne 23. 3. 2014 (neděle) od 14 hodin
SRAZ ÚČASTNÍKŮ U KOSTELA
V RUDOLFOVĚ
PROVÁZET VÁS BUDE Vratislav KLABOUCH
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Fotbalové miniturnaje – Pohár města Rudolfova

Sportovní klub Rudolfov uspořádal pod záštitou města
Rudolfova druhý ročník fotbalových miniturnajů. Turnaje se
konají v rudolfovské tělocvičně vždy v neděli pro hráčské
kategorie mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka a
mini přípravka. Zúčastněných šest družstev v každém turnaji
je z českobudějovického okresu.
Prozatím je předčasné hodnotit celý turnaj, protože ještě
nejsou odehrány všechny hrací dny. Dne 23. února odehráli
turnaj mladší žáci, kteří bez jediného zaváhání obsadili
právem první místo. Další neděli 2. března vstoupila do
turnaje starší přípravka, které nepřálo fotbalové štěstíčko a
skončila na 5. místě. Hráči nehráli špatně, většinou na
soupeřově polovině, ale bohužel nedokázali proměnit gólové
příležitosti. Jak se říká „nedáš, dostaneš“, a bohužel my jsme
góly většinou dostávali. Doufáme, že na trávě to bude lepší.
V dalších dnech (9. a 16. března) se odehrají turnaje mladší
přípravky a mini přípravky. Zveme všechny fanoušky, aby
přišli podpořit naše nejmenší fotbalisty.
Chtěla bych tímto poděkovat panu starostovi Vítu Kavalírovi,
který dosavadní turnaje zastřešil svou přítomností, osobně
předal diplomy, medaile, poháry a pronesl závěrečnou řeč.
Poděkování patří vedení města, které umožnilo uspořádat tuto
akci bezplatným pronájmem sportovní haly. Dále bych chtěla
poděkovat rozhodčím za poctivý a spravedlivý výkon, který
si pochvalovali všichni trenéři zúčastněných týmů. Velký dík
patří ochotným maminkám („holky děkuji, jste úžasný“),
které v improvizovaných prostorách zřídili „Bufáček
u maminek“ a zajistili základní občerstvení pro hráče
i diváky, kteří se mnohdy do stísněných prostor haly nemohli
vtěsnat. V neposlední řadě chci poděkovat panu Divokovi za
přípravu tělocvičny a správci hřiště panu Měšťanovi za čisté
a voňavé dresy.
Přejeme všem hráčům hodně gólů, fotbalového nadšení a
žádné úrazy.
Iveta Hlubocká

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
RUDOLFOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
35. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH
DRUŽSTEV

O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA
RUDOLFOV

SOUTĚŽ SE KONÁ VE ČTVRTEK 8. KVĚTNA 2014
OD 13.00 HODIN NA HŘIŠTI SK RUDOLFOV

Náměstí v Rudolfově

Myšlence na vytvoření centrálního prostoru Rudolfova, o kterém se
hovoří jako o náměstí na Farské louce, bylo už věnováno dost času a
prostoru. Nedělám si právo na to, abych v tomto článku odmítal,
kritizoval, či se ztotožňoval s myšlenkou projektu náměstí na
Rudolfově. Chtěl bych pouze vyjádřit několik svých názorů na
danou problematiku. Prvotní krok pro náměstí v Rudolfově
vytvořila již v roce 2008 Územní studie „Farská louka“
v Rudolfově, která řeší přibližně obdélníkové území v sousedství
kostela a základní školy o rozloze přibližně 1 hektaru. Této
myšlence bylo věnováno i mimořádné číslo Rudolfovských listů
z dubna 2008. Jednou z hlavních podmínek pro realizaci takového
projektu je bezesporu i jeho financování. To bylo v době vzniku
tohoto projektu nastaveno tak, že část bude financovat investor, tedy
město Rudolfov, další část financí bude čerpána z operačního
programu ROP NUTS II jihozápad s tím, že realizace musí být
uskutečněna do konce roku 2013.
Proč se tedy k této problematice chci vyjádřit právě nyní, když se
píše rok 2014 a celý projekt i z hlediska financování se zdá být
pasé? Přivedla mě k tomu beseda s ing. arch. Kročákem, která se
konala v lednu 2014 na faře a byla pořádána Rodinným centrem
Rudolfov. Samozřejmě, že pro někoho bude tato myšlenka stále
živá, někteří spoluobčané ji však zcela odmítají. Je to přirozené a
normální, že každý se snaží vyjádřit svůj názor a postoj k určité
problematice, tato polarizace názorů byla slyšet i na této besedě.
Prvotní otázkou v současnosti je, zda je skutečně nyní vybudování
takového náměstí prioritou? Myslím, že ne tak docela, protože
město by mělo své investice prvořadě směřovat např. do
komunikací, které většina obyvatel města používá každý den, na
rozdíl od návštěvy byť nádherného náměstí. Nyní by musela být,
podle mého názoru, část projektu přepracována, protože po šesti
letech od jeho vzniku se celá řada skutečností, s nimiž je zde
počítáno, změnila. Příkladem je myšlenka přesunutí točny MHD od
kostela do prostoru Farské louky nebo dokonce do prostoru za
poslední domy v Rudolfově ve směru na Lišov, popřípadě
prodloužení této linky do Adamova, která je však zcela nereálná.
Město Rudolfov přispívá obyvatelům na provoz MHD v rozsahu, na
který jsou občané v současné době zvyklí, částkou 1,7 mil. Kč
ročně, tato částka je závislá na počtu spojů a ujetých kilometrů vozy
MHD. Každé prodloužení trasy, byť jen o 10 metrů, tuto částku
navyšuje! A myslet si, že pokud bude MHD prodloužena do
Adamova, přejde financování na obec Adamov je utopie. Pro
náměstí to znamená jediné – s jeho případnou realizací by vznikly
další nemalé vícenáklady, o kterých se zatím nehovoří.
Další skutečností, která by vyžadovala změnu v řešení a o které se
mimo jiné i na zmiňované besedě dost diskutovalo, je případné
uzavření Svážné ulice okolo budovy základní školy pro veškerou
dopravu. Je naivní si myslet, že doprava z této oblasti, se přesune
disciplinovaně do Nové ulice a odtud vyjede do Třeboňské, což je
proti hlavnímu směru pohybu mnoha vozidel z tohoto území ve
směru do Č. Budějovic. Není tedy možné zablokovat jeden
z důležitých výjezdů a zhoršit životní podmínky obyvatel hlavně ve
Školní ulici, kudy by vedla zcela logicky zkratka mnoha řidičů do
Č. Budějovic. V této souvislosti mě napadá i zvětšení dopravního
zatížení s plánovanou výstavbou asi 10 tzv. viladomů v území, které
na náměstí navazuje a znamená, že do této lokality by přibylo asi 80
rodin a uvažujme, že dnes každá rodina vlastní pouze jedno auto,
které by muselo někde parkovat a samozřejmě by i pravidelně touto
oblastí jezdilo. A to je jen několik vybraných problémů, které mě na
besedě s autorem studie okamžitě napadaly. Těch témat k řešení je
jistě ještě daleko více – velikost náměstí, nutnost všech staveb na
něm, navazující výstavba viladomů, způsob financování a
vlastnictví objektů, údržba a správa prostoru, obslužnost základní
školy, možnost realizace dalších akcí v tomto prostoru (Rudolfovské
slavnosti apod.) a neposlední řadě i samotná cenová kalkulace.
Můj celkový pohled na realizaci náměstí v Rudolfově je spíše
skeptický. Myšlenka je to jistě dobrá, ale otázek a neznámých pro
její realizaci mě napadá celá řada. Na stěžejní otázku, zda se náměstí
stane centrem života a dění na Rudolfově a ne pouze další
zpevněnou plochou, nám asi neodpoví nikdo. Už nyní je jasné, že
v dohledné době k realizaci náměstí nedojde. Pokud bychom
v budoucnu chtěli tento projekt uskutečnit, asi se neubráníme jeho
určité úpravě, či změně za přispění a vyjádření se mnoha našich
spoluobčanů, kterým osud Rudolfova není zcela určitě lhostejný.
Ondřej Švejda, člen rady města
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Nezůstávejte sami, přijďte na seznamovací večírek
www.sblizujeme.cz
PRODEJ SUDOVÝCH A LAHVOVÝCH VÍN
Z JIŽNÍ MORAVY
Pavel Větrovec
Hlincohorská 32
Rudolfov
mobil: 724 982 150
otevírací doba:
středa a pátek 16 –19 hodin
sobota 9 – 12 hodin
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