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Do makovice věžičky Perkmistrovského
domu bylo vloženo nové poselství

Dne 15. května byla osazena na vrchol věžičky
Perkmistrovského domu nová makovice, do které
krátce předtím klempíř Roman Bláha vložil
pouzdro s novým poselstvím budoucím generacím.
V původním měděném tubusu je zaletována nová
skleněná nádoba se šroubovacím víčkem dotěsněným
silikonovým tmelem, chráněná protinárazovým
obalem a papírovým krytem.
Uvnitř nádoby se krom nového textu poselství 2014
nachází čtyři vydání Rudolfovských listů č. 5/2012,
2 a 6/2013 a 2/2014, kompletní nominál současných
oběžných mincí české měny v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20
a 50 Kč, emise roku 2009 ve vakuovém
umělohmotném
pouzdře
s
papírovým
přebalem s motivy a pamětním žetonem Jihočeského
kraje, dále hliníkový odražek pamětního žetonu
Rudolfova z roku 2002 v plexisklové krabičce,
letecká pohlednice Rudolfova z roku 1991,
pohlednice Hornického muzea a Městské knihovny
z roku 2010 a propagační skládačky Hornického
muzea a naučné stezky z let 2004, 2010 a 2014. Nové
dvacetičtyřstránkové poselství budoucím generacím
vytiskla jako brožuru ve formátu A5 sponzorsky
tiskárna Protisk s. r. o. na speciálně vybraném papíře
starší ofsetovou technologií. Na 14 fotografiích
brožurky je zaznamenána rekonstrukce samotného
objektu, panorama Rudolfova, okamžik otevírání
původního svědectví z roku 1935 i jeho dokumenty.
Nové poselství 2014 respektuje původní obsahové
schéma svědectví 1935 včetně aktuálních cen
životních potřeb a apelu na následovníky,
navíc s vyčerpávajícím chronologickým přehledem
historie budovy. Opis původního svědectví a seznam
jeho předmětů je taktéž součástí brožury.
Autor poselství děkuje všem, kdož jakýmkoli
způsobem přispěli k vytvoření nového obsahu
poselství 2014, které by mělo být minimálně
důstojným pokračovatelem precizního svědectví ze
7. října 1935.
Vratislav Klabouch

Musím přiznat, že mě velmi příjemně překvapilo,
jakým způsobem si vzal za vlastní vytvoření nového
poselství a všechny činnosti s tím spojené Vráťa
Klabouch. Opravdu nebylo jednoduché najít vhodný
typ tisku a papíru, který bude k přečtení i třeba více
než za sto let, nebylo jednoduché napsat vyvážené
poselství, najít vhodný typ obalu nových mincí
(současného oběživa), které také byly uloženy do
připravené schránky. Náš současný kronikář města
velmi pravdivě popsal, jaké jsou hlavní důvody a
motivy
právě
probíhající
rekonstrukce
Perkmistrovského domu. Krom poselství budoucím
generacím vymyslel a zasadil se o umístění většiny
dalších předmětů. Zkrátka schránka jako svědectví
naší doby pro budoucí generace byla naplněna a to
velmi pestře a s vysokou vypovídající hodnotou.
A za to je potřeba Vráťovi poděkovat.
Vít Kavalír, starosta města

Uzavření krčku v Hlinsku se opět komplikuje!!!

Perkmistrovský dům se již začíná rýsovat

Krček v Hlinsku má být uzavřen, po té vznikne komunikace
Hlinská – Hraniční, propojení dvou městských částí Českých
Budějovic. Aspoň taková je dohoda mezi vedením Českých
Budějovic a Rudolfova. V minulém čísle Rudolfovských listů
jsem informoval, v jakém stavu jsou přípravné a projektové
práce a neméně důležité výkupy pozemků pod budoucí
komunikací… Bylo však zahájeno územní řízení o umístění
těchto dopravních staveb. A ejhle, najednou se „probudili“
obyvatelé Hlinské ulice v Českých Budějovicích a celý
projekt, především Hlinského přivaděče, ale i propojení
Hlinská – Hraniční kritizují, a nejen to. Ohání se
nekoncepčností, nekvalitním projektem, mrhání veřejnými
prostředky. Přitom je jasné, že pokud by tato dopravní stavba
vedla o půl kilometru jinde, určitě by proti němu nic
nenamítali…. Pokud jsem si mohl poslechnout jejich názory
a zjistit, kdo je zastupuje, tak je jasné, že nikdo z kritizujících
obyvatel není dopravním inženýrem pro liniové stavby.
Přesto se snaží tvrdit, že Hlinský přivaděč je zcela zbytečný a
propojení Hlinská – Hraniční může vést úplně jinudy a bez
odborných znalostí dokonce určují kudy… Chci jenom
připomenout, že všechny tyto dopravní stavby, o kterých se
tady bavíme, jsou od roku 2000 schváleny v územním plánu
města Českých Budějovic. O studii Hlinského přivaděče já
osobně vím minimálně osm let. Nejde o to, že bych nechtěl
připustit žádnou diskuzi k těmto projektům, jde o to, kdy tato
diskuze přichází. Máme za sebou přípravné práce, které trvají
roky. Jenom jak dlouho trvalo přimět vedení Českých
Budějovic, že problém krčku musí být vyřešen na jejich
území a najít konkrétní řešení. A teď bychom měli začít
znova??? A najde se taková trasa, kde to nebude vadit jiným
obyvatelům Budějovic? Jak k tomu přijdou obyvatelé krčku,
kteří čekají na zaslepení již mnohem víc než pět let a neustále
se tranzitní doprava valící se přes krček zvyšuje? Termínově
bylo vše nastaveno tak, že pokud nepřijdou komplikace, bude
v září 2014 vypsáno výběrové řízení pro zhotovitele. Co
přijde teď, to opravdu nevím. Co je ovšem nejsmutnější, je
fakt, že vedení Jihočeského kraje, dává protestující skupině
obyvatel v podstatě za pravdu a přiklání se k diskuzi
o nových variantách obchvatu Suché Vrbné – Nové Vráto a
i k diskuzi o úplném zrušení Hlinského přivaděče.
Nejsmutnější z toho důvodu, že Jihočeský kraj je investorem
Hlinského přivaděče a tím i části obchvatu Hlinská –
Hraniční...
Budeme bojovat dál. Jestli se však podaří zaslepit krček
v roce 2015, jak jsem před pár dny ještě věřil, to teď napsat
nedokážu.
Vít Kavalír, starosta

Od loňského října probíhá rekonstrukce Perkmistrovského
domu, chcete-li bývalého městského úřadu či historicky
bývalého báňského úřadu v Rudolfově. Tento objekt nebyl
z důvodu negativního stanoviska statika z roku 2009 užíván a
na první pohled byl hlavně zvenku velmi zchátralý.
Navázali jsme na naší bohatou historii těžby stříbra, rozhodli
jsme se zřídit na Rudolfově Hornické muzeum a otevřít se
více, krom nově zřízené naučné stezky, turistickému ruchu.
Mimo muzeum vznikne nový reprezentativní prostor
knihovny a zcela nový multifunkční sál. K celému záměru
nám pomohla dotace z ROP NUTS II Jihozápad ve výši
dvacet miliónů korun.
Čilý stavební ruch na objektu je vidět
na první pohled. Z venku je možné si
všimnout již téměř kompletní nové
střechy včetně nové měděné věžičky,
postupně započnou práce na nové
fasádě. Uvnitř začnou již práce vrcholit.
Máme za sebou všechny hrubé rozvody, včetně velmi
pracných a nákladných nových přípojek do objektu. Za účasti
statika byly vyřešeny veškeré nestabilní konstrukce budovy.
Dále jsou hotové veškeré omítky, malby, podlahy, zvenku je
možné vidět nová okna. Ze dvora je již patrná nová
konstrukce pro výtah, díky kterému bude vyřešena
bezbariérovost objektu. Dodavatelská stavební společnost
nám předá kompletní stavební dílo v průběhu července
letošního roku. Poté bude následovat kompletní vybavení
interiérů včetně mobiliáře muzea a nakonec postavení vlastní
expozice muzea. Během podzimu letošního roku proběhne
slavnostní otevření za účasti široké veřejnosti.
Rudolfov si již dlouho zasloužil opravu a hlavně nové využití
tohoto historického objektu. Jsem rád, že nové slavnostní
otevření se již velmi blíží a toto vedení města může být
u toho.
Vít Kavalír, starosta města

HORNICKÉ SLAVNOSTI
A SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA

Zdálo by se, že Rudolfov nemá vedle historických
jihočeských měst a jejich velkolepých slavností co nabídnout
a ani co oslavovat. Omyl. Od roku 2000 pravidelně první
sobotu v červnu se můžete vrátit do časů dávno minulých,
posedět, zaposlouchat se do tónů hudby, zapojit do víru tance,
všelijaké kejklíře pozorovat, truňky i pochoutky okoštovat.
15. HORNICKÉ SLAVNOSTI jsou připraveny
7. června Vás všechny na Farské louce srdečně vítáme
Společnost přátel Rudolfova vznikla ze skupiny lidí, kteří si
vytkli za cíl povznést kulturní dění ve městě. Je občanským
sdružením, stará se o rozvíjení místních tradic, propagaci a
popularizaci města Rudolfova a navazuje na hornickou
minulost. Svou činností již prokázala, že je významnou
součástí kulturního dění ve městě i v České republice.
V současné době má 20 členů, není uzavřená, máte-li zájem,
přijďte mezi nás. A chcete-li si příležitostně zahrát divadlo,
jste také vítáni.
Hana Kuboušková
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Program Hornických slavností 7. 6. 2014
9. 30 – 10. 00 Historická hudba Elthin
10. 00 – 10. 45 Tanec permoníků
Zahajovací ceremonie
Královský dar – hříčka rudolfovského divadla
10. 45 – 11. 30 Průvod městem
12. 00 – 12. 30 Campanello – renesanční tance
12. 30 – 13. 00 ŠDS Rival –Landsknechtská průba aneb jak to chodí u nás v táboře
13. 00 – 13. 30 Sokolník Falker
13. 45 – 14. 15 Hornické karmíny – Komorní smíšený sbor z Příbrami
14. 15 – 15. 15 Divadélko Máma a Táta – Námořnická legenda
15. 15 – 15. 30 Dáma v sedle
15. 30 – 16. 00 ŠDS Rival – Král je mrtev, ať žije král
16. 00 – 16. 30 Historická hudba Elthin
16. 30 – 17. 00 Campanello – renesanční tance
17. 00 – 17. 30 Folková kapela ČD Band
16. 00 – 16. 45 Komorní smíšený sbor z Příbrami (kostel sv. Víta)
17. 00 – 18. 00 Třeboňští pištci (kostel sv. Víta)
19. 00 – 24. 00 Weekend – country večer
21. 30 – 22. 00 Orientální tance školy Samyah
22. 00
Ohňostroj
Doprovodné akce:
9. 00 – 18. 00
12. 00 – 16. 00
12. 00 – 16. 00
10. 00 – 17. 00
12. 00 – 17. 00
14. 00 – 17. 00
14. 00 – 17. 00
10. 30 – 15. 30
10. 00 – 12. 00
15. 00 – 18. 00
11. 00 – 19. 00
10. 00 – 18. 00

Agentura Kultur Kontakt – řemeslný trh
Rýžování zlata
Ražba památeční mince
DDM Písek Klíč a meč – dětské hry a tvůrčí dílny pro děti (zahrada ZŠ) – 20 Kč
Malování na obličej
Sokolník Falker – výstava dravých ptáků
ŠDS Rival – historická střelnice
ŠDS Rival – Landsknechtské ležení – výstava zbraní
Výstava prací žáků ZŠ (školní jídelna)
Retrospektivní výstava: 15 let Hornických slavností (školní jídelna)
ČSZ Rudolfov – prohlídka palírny, ochutnání slivovice
Přírodní zahrada Rudolfov:
– Vílí stezka, Ekocentrum MĚSÍČNICE – 30 Kč
Farní kavárna v sále rudolfovské fary s možností prohlédnout si
Lego model stavby kostela
Štola sv. Eliáše v Úsilném, prohlídka začíná každou celou hodinu

Individuální prohlídka naučných stezek Cesta kolem hornického města a Člověk a krajina
Trasa průvodu:
Třeboňská, Dlouhá, Lesní, Mlýnské údolí, Lipová, po hrázi, Svážná
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Uzavírky dvou mostů budou již končit

Objížďky v náhradních trasách, mnoho aut na našich
místních komunikacích, které nemají dostatečné šířkové
parametry a chybějící chodníky. Takový je stav objízdných
tras okolo dvou zcela uzavřených mostů. Investorem obou
akcí je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a částečně
také město Rudolfov.
Především objízdnou trasu v Rudolfově se snažíme co
nejvíce zklidnit. Nechali jsme dodatečně osadit dopravní
značení krom omezení 3,5 tuny i omezení maximální
rychlosti na 30 km/h. Opakovaně vyzýváme dopravní policii,
aby monitorovala dodržování dopravních předpisů na
objízdných trasách obou mostů. Řešíme stížnosti na špatné
rozhledové poměry v upravených křižovatkách.
Původně měly být zastávky MHD U zámku po dobu uzavírky
úplně zrušeny, což bylo pro nás nepřijatelné. Po složitých
jednáních s investorem a Dopravním podnikem města České
Budějovice jsme našli kompromis o umístění náhradních
zastávek Na Plácku.
Je jasné, že není vše ideální. Když projíždím objízdnou trasu
a snažím se jet podle předpisů, tak se mi po chvíli „přilepí na
kufr“ další projíždějící vozidlo ve stejném směru za mnou a
dává mi najevo, jak jedu pomalu. Občas v náhradních trasách
potkám náklaďák, který tam evidentně nemá co dělat.
Potěšitelné je, že už snad vidíme na konec. Most ev.č. 0341-1
přes Vrátecký potok v Hlinsku má povolenou uzavírku do
31. 5. 2014 a rekonstrukce mostu ev. č. 634-003 přes
Rudolfovský potok v Rudolfově bude končit do 15. 6. 2014.
Provedené rekonstrukce prodlouží životnost mostů
minimálně o dalších padesát let. Dopravní omezení jsou
nepříjemná, ale jedině opravením obou mostů si zajistíme
kvalitní dopravní spojení se sousedními Českými
Budějovicemi.
Vít Kavalír, starosta města

Odkrytý původní oblouk mostu v Rudolfově

Rekonstrukce původní opěrné zdi mostu v Rudolfově

Izolace a ošetření původní mostovky

Oprava mostu v Hlinsku

Velká zasedací místnost je před dokončením

V budově Zámečku, v současném sídle Městského úřadu
v Rudolfově, vzniká rekonstrukcí stávajících prostor části přízemí
tolik potřebná velká zasedací místnost úřadu města. V této klenuté
místnosti došlo při rekonstrukci k výměně instalací sítí, součástí je
i nové sociální zařízení. Zasedací místnost bude mimo jiné sloužit
pro jednání zastupitelstva města, pro menší svatební obřady, pro
různorodé akce spolků, které svojí činností přispívají k rozvoji
města. Pro všechny tyto akce zde bude k dispozici i možnost využití
audio a video techniky. Nová místnost bude v nejbližší době
vybavena nábytkem a předána k užívání. Prvními akcemi, které se
budou konat v nové zasedací místnosti, je červnové zasedání
zastupitelstva města, vítání občánků a tradiční slavnostní předávání
výročních vysvědčení žáků 9. ročníku naší základní školy.
Věřím, že tím město získá důstojný prostor pro konání nejrůznějších
akcí a možnost pro setkávání našich spoluobčanů.
Ondřej Švejda, radní města
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STŘÍPKY Z ČINNOSTI NAŠICH HASIČŮ
VC Mydlovary

(text a foto JosefTisoň)

VC Rudolfov

Ve čtvrtek 8. května se konal 35. ročník soutěže O putovní
pohár města Rudolfov.
Tato soutěž je již tradičně zařazena do Velké Ceny okresu
České Budějovice.
V kategorii mužů, kde soutěžilo 22 týmů, naše družstvo
zvítězilo. Jedná se o historicky první vítězství družstva mužů
SDH Rudolfov na domácí půdě. Z dvanácti týmů v ženské
kategorii naše družstvo žen obsadilo 3. místo. Po skončení
kategorie žen předvedli svou hasičskou dovednost i naši
nejmenší hasiči – družstvo přípravky SDH Rudolfov.

První soutěž letošního ročníku Velké Ceny okresu České
Budějovice se konala 3. 5. 2014 v Mydlovarech.
V nepříznivém počasí předvedli muži SDH Rudolfov
nejrychlejší útok a zvítězili v konkurenci 15-ti družstev. Ženy
SDH Rudolfov obsadily 3. místo.

Soutěž v Miletíně

Po uzávěrce tohoto čísla se konala v sobotu 17. 4. 2014
postupová obvodová soutěž v požárním sportu v Miletíně. Za
tradičně již nepříznivého počasí se hasiči z Rudolfova opět
umístili na předních pozicích: muži nad 35 let ve své kategorii
zvítězili, mladší muži a ženy obsadili shodně 2. místo.
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ZDRAVÍ VÁS ŠKOLNÍ DRUŽINA

Seznámení s knihovnou na Rudolfově

Velikonoční tvoření

Za krásného slunečného počasí se vydalo 17 děvčat a
15 chlapců z prvních tříd na návštěvu knihovny v Rudolfově.
Přivítala nás milá paní knihovnice a ukázala nám, kde bydlí
mnoho zajímavých knih. Přichystala nám několik dětských
knih, o kterých nám poutavě povyprávěla. Poté si každý mohl
prohlédnout tu knihu, která ho nejvíce zaujala. Tato návštěva
v knihovně byla naše první, ale určitě ne poslední.

Od února začala všechna oddělení naší školní družiny vyrábět
zajíčky, ovečky, kuřátka, malovat kraslice různými
technikami. Tím, co jsme vyrobili, se pochlubíme na
velikonoční výstavě. Dne 8. 4. 2014 nám paní Malšovská
domluvila ukázku velikonočního vyrábění s panem
M. Underem. Donesl nám spousty vajíček namalovaných
různými technikami a zvířátka ze sena, která jsme hned druhý
den vyzkoušeli na kroužku. Dětem se vše moc líbilo a
všechny si hned vyzkoušely malování vajíček voskovou
technikou. Děkujeme paní Malšovské a panu Underovi za
úžasnou ukázku a techniky malování a vyrábění.

Velikonoční výstava

Zase máme jaro, je nejvyšší čas vyzdobit jarními a
velikonočními ozdobami místnosti školní družiny, třídy, ale
také doma byt. Pěkné motivy z různých materiálů, milé
doplňky jako jsou květiny a srdíčka, ozdoby do oken,
dekorace na stůl, kraslice, pomlázky a keramické výrobky
jste si mohli prohlédnout na již tradiční velikonoční výstavě,
kterou pro Vás připravily děti ze školní družiny a 1. stupně
základní školy.

Naši zvířecí kamarádi

Dne 26. 3. 2014 k nám opět zavítala zvířata ze ZOO Dvorec
u Borovan. Ukázka byla zaměřena na „Kajmanka dravá a
Ovíječ filipínský“. Děti si je prohlédly a dozvěděly se o nich
spoustu zajímavostí např., že „Kajmanka dravá“ žije ve
Střední a Severní Americe, obývá mělká sladkovodní jezera a
rybníky, je robusně stavěná, čelisti hákovité, které mohou
prokousnout i lidskou ruku. Dosahují až 80 cm (krunýř
40 cm) a váha až 25 kg. V zajetí se dožívají 47 let věku,
zatímco ve volné přírodě žijí asi 30 let. „Ovíječ filipínský“ je
savec – druh šelmy. Je známý i pod jménem „ovíječ indický“
nebo „malajský“. Jde o lesní zvíře s noční aktivitou. V lidské
péči se dožívá 20 let. Bylo to krásně strávené odpoledne a už
teď se těšíme na příští rok na nějaké to zvířecí překvapení.

Cirkus „Carneval“

Zdravá pětka ve školní družině

Dne 23. 4. 2014 cirkus „Carneval“ připravil pro děti ze školní
družiny mimořádné představení. V hodinovém programu děti
mohly shlédnout klauna „Pepína“, točení talíři, lasování,
házení noži, balanc na válcích… Ale nejvíce děti zaujali
cvičení pejskové.

V měsíci březnu jsme uspořádali pro děti ze školní družiny
přednášku ZDRAVÁ PĚTKA. Formou zábavného výukového
programu plného soutěží a veselých pomůcek, se děti
dozvěděly o správných zásadách zdravé výživy a jejich
důležitosti v rámci zdravého životního stylu.
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Poznej svoji rodnou hroudu…

1. dubna 2014 jsme společně vyrazili již na 7. výšlap za
historií do blízkého okolí. Tentokrát na Šibeniční vrch nad
Lišovem. Počasí bylo nádherné a tak se milovníků historie
sešel opravdu velký počet, ať už z Lišova, Rudolfova nebo
z Budějovic. Sraz jsme měli u Horního rybníka v Lišově a
odtud jsme se vydali k Větrníku. Zastavili jsme u tamní
vodárny, kde nám pan Kovář sdělil něco z její historie,
pověděl nám i o problematice výstavby lišovského vodovodu.
Od vodárny se naše kroky ubíraly k nivelačnímu bodu, který
se nachází v lese za Větrníkem. A tady si musíme přiznat, že
ne všichni z nás o jeho existenci věděli. Pak se náš „štrůdl“
táhl k bývalému Šibeničnímu vrchu, který se nachází po
pravé straně hlavní silnice vedoucí z Lišova do Budějovic.
Na jeho místě nyní stojí kaplička, kterou zde před dvěma lety
zbudovali místní myslivci a je zasvěcena sv. Hubertovi.
Obrovský dík patří hlavně PhDr. Danielu Kovářovi za
trpělivost při zodpovídání dotazů účastníků vycházky, které
nebraly konce, a hlavně za to, že si našel čas na tuto akci.
Velikou odměnou mu byli spokojení, jarním sluníčkem
pozitivně naladění „turisté“, kterým není historie lhostejná a
na vycházce se měli možnost dozvědět spoustu zajímavých
informací. Na zpáteční cestě se někteří zastavili ještě na
krátké prohlídce lišovského muzea a chvilku poseděli
v krásné zahradě Schwarzenberského špitálu, který
v minulém roce prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Věřím, že už
se těšíte na společný podzimní výlet – tentokráte do
Rudolfova, kde zavítáme do znovuotevřeného hornického
muzea a naučnou stezkou vyrazíme do Jivna a dále do
Lišova.
Městská knihovna Rudolfov, Jana Malšovská

Den Země – 22. duben

V České republice slavíme Den Země od roku 1990 jako světový
svátek životního prostředí. Cílem je podnítit zájem o životní
prostředí, upozornit na negativní dopady lidského chování a
připomenout si možné cesty nápravy. Podpořit oslavy a aktivity
ke Dni Země jsme se rozhodli s dětmi i ve škole. Pro žáky
prvních tříd připravily jejich učitelky zábavný den v přírodě. Ve
druhých třídách si žáci ve svém projektu zahráli na malé
novináře a spisovatele. Připravili si výstřižky článků z novin a
časopisů, povídali si o důležitosti a potřebnosti chránit přírodu
kolem sebe, podle fantazie dokončovali příběh o znečištěné řece,
který následně ilustrovali. Pro žáky 5. A a 5. B byl připraven
pracovníky ÚHÚL ve spolupráci s třídními učitelkami naučně
vzdělávací program v okolí Rudolfova.
učitelky 1. st. ZŠ Rudolfov

Děti poznávaly les

Letošní teplé, přívětivé jaro přímo láká vyjít si ven, do přírody.
Do lesa na poučnou a zároveň zábavnou vycházku se vydaly
také obě třídy pátého ročníku Základní školy v Rudolfově.
Odborný doprovod jim dělali zaměstnanci Ústavu pro
hospodářskou úpravu lesů. Vycházková trasa vedla krásným
prostředím kolem rybníka Jarval, podél Rudolfovského potoka
do nedalekého lomu. Tam bylo pro děti připraveno několik
stanovišť, u kterých si každý mohl vyzkoušet například znalost
stop lesní zvěře, jak se vyzná v jehličnatých i listnatých
stromech, lesních plodech, zda rozezná jedlé houby od
jedovatých nebo si prohlédnout srnčí shoz. Děti si také
vyzkoušely všechny své smysly. Vnímaly les sluchem, pomocí
čichu se snažily rozeznat jednotlivé vůně a pachy a mohly si také
vyzkoušet jak chutná jedlá rostlina řeřišnice hořká, která se
hojně vyskytuje kolem Rudolfovského potoka. Žáci, zejména
chlapci, si s radostí poměřili své síly v hodu šiškou na cíl a na
samý konec výletu si děti z připravených pomůcek vyrobily
pamětní medaile z tenkých plátků nařezaných z březových
kmínků. Ty si každý mohl pomocí razítek a pastelek vyzdobit
podle svého vkusu a fantazie. K medaili pak ještě každý dostal
od zaměstnanců ÚHÚLu drobný dárek s lesní tématikou. Počasí
se vydařilo, děti byly spokojené a zbývá tedy jen najít si zase
někdy čas na další společnou akci.
Za zaměstnance Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Renata Zborníková

Hřbitovní správa informuje …
Vážení občané,
v měsíci dubnu 2014 došlo k výměně čísel u hrobových
míst a doplnění chybějících čísel u urnových hrobů.
Prosím, ponechte tato čísla u hrobového zařízení. (Řád
pohřebiště, článek 6, odst. 7.) Pokud dojde ke ztrátě či
zničení čísla, oznamte to na hřbitovní správě.
Překontrolujte si, zda máte platnou smlouvu s naším
razítkem a podpisem. Pokud nemáte písemnou smlouvu
nebo nemáte potvrzenou smlouvu razítkem a podpisem
pracovníka úřadu, pak byť máte uhrazeno, není sjednán
smluvní vztah. Upozorňuji, že každý úkon – uložení urny,
pohřbívání do země, oprava pomníku je třeba předem
nahlásit na formuláři, který dostanete na MěÚ Rudolfov,
hřbitovní správě.
Blanka Posekaná
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Noc s Andersenem 2014

Pasování na čtenáře

V pátek 4. dubna děti v Rudolfově vyměnily pohodlí své
postele za spaní ve spacáku. Již posedmé se totiž konala
Noc s Andersenem. Rudolfov se tak pravidelně připojuje dnes
již k celosvětové akci, kdy děti každoročně tráví večer i noc
v knihovně, či ve škole, školce. Letos s námi spalo 36 dětí,
převážně z druhé a třetí třídy základní školy. V 18 hodin jsme
všichni, včetně pana starosty, přivítali děti v doprovodu
rodičů. Po odchodu rodičů si děti uložily spacáky, karimatky,
oblíbené plyšáky do tříd mateřské školy. Po „ubytování“ už
v knihovně čekal na děti sám pan Andersen. Předčítal
o historii Rudolfova, vyprávěl o hornících a permoníčcích.
Děti mu na oplátku představily své oblíbené knihy a
z vybarvených permoníků jsme postavili Město permoníků.
Poté jsme se přesunuli zpět do školky, kde na děti už čekalo
několik stanovišť se soutěžemi. Speciální křížovka, hornické
puzzle, trénování paměti, hádání oblíbené postavy, tvoření
koláží ze starých časopisů i pohybové hry. Po splnění
jednotlivých úkolů si děti zazpívaly známé písničky za
doprovodu kytary. Před večeří děti stihly ještě
soutěž s balonky, kdy si každý musel prasknout balonek, aby
mohl splnit jednoduchý úkol. Po večeři nastalo to, na co se
většina dětí těšila nejvíce – a to dobrodružná cesta ven. Na
zahradě se děti podívaly na příběh o Permonících, kteří se na
jaře vzbudili, ale bohužel ztratili stříbrný poklad. Proto jsme
se ho vydali za světla lucerniček hledat. Na konci temné cesty
a splnění několika úkolů se všem dětem opravdu podařilo za
veliké radosti onen stříbrný poklad najít. Na závěr večera si
každý došel přes zahradu pro absolventník a malou odměnu
za celý večer. Poté už se děti uložily do spacáků a spaly.
I když, moc toho nenaspaly, protože některé kluky bylo slyšet
ještě před druhou hodinou ranní a před šestou hodinou už
jsem pro změnu slyšela dobré ráno. Doufám, že děti si celý
večer užily. My už se těšíme na další ročník
Noci s Andersenem. Ještě bych chtěla poděkovat mateřské
škole za poskytnutí prostor, maminkám za výborné buchty a
dětem, že s námi strávily dobrodružný večer.
Poděkování
Petra Kuboušková
Děkuji občanům Rudolfova za účast při posledních
pondělních večerech, kde se naučili novou techniku zdobení
vajíček a vyslechli si historii plánovaného vlakového nádraží
v Rudolfově.
Jarmila Bíňovcová
S výchovou ke čtenářství je důležité začít co nejdříve. Dítě je
zpočátku pozorným a vděčným posluchačem, během školní
docházky se pak pozvolna stane aktivním čtenářem.
Doporučuje se střídání se ve čtení s dospělým, aby se z četby
pro dítě nestala pouze povinnost. V počátcích dětského
čtenářství má velký význam čtení nahlas, které později
vystřídá čtení potichu – dítě si čte ve škole, doma a začíná se
čtením v knihovně. Důležité je číst dětem pravidelně a
nepřestávat ani ve chvíli, kdy se dítě naučí „technicky“ samo
číst. Pro dítě je vlastní čtení dlouho jen práce a povinnost,
poslech s předčítáním radost a zábava. Děkujeme paní Janě
Malšovské, která pro naše prvňáky připravila v místní
knihovně zajímavou akci s názvem „Pasování na čtenáře“ a
přispívá tak k podpoře čtenářství.
K. Žemličková, M. Hotová, učitelky 1. tříd

9. – 20. června 2014
KNIHOVNA UZAVŘENA
dovolená
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Okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků

6. května 2014 se výběr dětí, které navštěvují zdravotnický
kroužek „Zdravušky“, zúčastnil Okresního kola Hlídek
mladých zdravotníků na českobudějovickém Výstavišti, který
pořádá Červený kříž. Během dne prošly děti pěti stanovišti,
kde pod dohledem rozhodčích poskytovaly první pomoc,
např. dusícímu se děvčeti, zastavovaly krvácení z nosu,
ošetřovaly poranění lýtka, popáleniny, resuscitovaly,
předváděly obvazovou techniku, dopravovaly raněného
z místa nehody apod.
Po absolvování zdravotnické části si vyzkoušely jak a co
sbalit do evakuačního zavazadla v případě povodně nebo
požáru, jaký použít hasicí přístroj v domácnosti a stříkání
hasičskou hadicí na cíl.
Náš tým ve složení Barča Brcková, Kačka Vavříková, Lucka
Zasadilová, Alžbeta Švecová, Vašík Štekl a náhradnice
Nikola Jelínková a Adéla Vegešová se účastnil této soutěže
poprvé a umístil se na krásném šestém místě.
Petra Rottnerová, vedoucí Zdravušek

Rej čarodějnic 30. 4. 2014

Soutěž dětí v gymnastice

SK Rudolfov, Česká asociace sportu pro všechny–oddíl
předškolních a školních dětí pořádal pro děti soutěž v gymnastice.
Soutěž se konala 15. 4. 2014 od 17:00 hod. v hale Rudolfov. Děti
soutěžily v akrobacii, na lavičce a v přeskoku bedny nadél.
Hodnotily jsme jednotlivě chlapce a dívky a podle roku narození.
Soutěže se zúčastnilo 24 dětí. Před vyhlášením výsledků děti ještě
rodičům předvedly cvičení s obručemi a s míčem. Děkuji dětem za
předvedené výkony, rozhodčím, cvičitelkám a počtářské komisi za
vzornou práci. Všechny děti obdržely diplom a fidorku.
Ladislava Skalová – cvičitelka

Jako každoročně, tak i letos, jsme vyrazili se školní družinou
na čarodějnický rej Rudolfovem.
Náš čarodějnický průvod putoval od základní školy do místní
knihovny, kde nám vrchní čarodějnice spolu se svými
pomocníky pověděla něco o historii čarodějnictví. Dále jsme
se zastavili v místí lékařské ordinaci, kde jsme zazpívali
čarovné písničky a byli jsme za ně odměněni drobnou
sladkostí. Poté náš průvod pokračoval hadí a pavoučí pěšinou
k městskému úřadu, kde jsme zatancovali několik našich
čarodějných tanců, a poslední zastavení na naší cestě bylo ve
Waldorfské školce, kde jsme se pozdravili s budoucími
čarodějnickými učni. Myslím, že se letošní čarodějnický rej
vydařil a těšíme se zase za rok na viděnou.
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Volejbalové žákyně ZŠ a MŠ Rudolfov jsou opět
krajskými vítězkami mezi školami!

Volejbalové úspěchy se od žákyň naší školy, které jsou
hráčkami úspěšného Sportovního klubu Hlincovka, již
automaticky očekávají. Přesto to ve školních soutěžích
nemusí být tak jednoznačné. Záleží na tom, kolik která škola
dá v určené věkové kategorii dohromady „profesionálních
hráček“ a kolik doplní „amatérek“.
Letos jsem o tým neměla strach. Jména Lenka Knorová
(8. A), Tereza Vandasová (9. A), Klára Větrovcová a Eliška
Matochová (9. B) – vítězky Českého poháru 2014 – byly
zárukou mistrovské hry. A doplněny o další volejbalistky
Hlincovky – Andreu Kolaříkovou (9.B), Barboru Pouzarovou
(7.) a šikovnou „nevolejbalistku“ Terezu Zbudilovou (9. A)
vytvořily družstvo, které se mi skvěle koučovalo, a na které
v soutěži nikdo neměl! V okrese zvítězily v konkurenci
dalších 11 škol (tam si zahrály i Nikola Šimková z 9. A a
Karolína Benešová z 9. B), v kraji pak porazily Tábor,
Strakonice, Č. Krumlov a pořádající ZŠ O. Nedbala
Č. Budějovice. Všechna vítězství bez ztráty setu! Na
fotografii pana A. Knora jsou spolu s čerstvým mistrem
volejbalové extraligy Jihostrojem, který se přišel v rámci
oslav titulu s fanoušky ukázat zrovna v den krajského turnaje
30. 4. 2014 do tělocvičny „Oskarky“.
Soutěž pořádaná Asociací školních sportovních klubů i letos
bohužel končí krajským kolem. Škoda, že se nehraje

republikové finále. Věřím, že bych pak v titulku tohoto
článku psala „republikovými vítězkami“ ☺ .
Děvčata, děkuji Vám za vynikající reprezentaci školy a svého
klubu Hlincovka, za radost, kterou nám svými sportovními
výkony přinášíte a přeji hlavně Vám – sedmi „deváťačkám“ –
neméně úspěchů (a to nejen volejbalových) na středních
školách. Snad Vám poslední zlatá medaile vybojovaná za ZŠ
a MŠ Rudolfov bude v budoucnu hezkou vzpomínkou. Pro
mě s Vašimi podpisy určitě!
Mgr. Jana Vašková

VOLEJBALISTKY SK HLINCOVKA BYLY OCENĚNY

V pátek 11. dubna 2014 byly přijaty vítězky Českého poháru žákyň
ve volejbale z SK Hlincovka se svými trenéry ve školící a zasedací
místnosti SDH Rudolfov starostou města Rudolfov panem Vítem
Kavalírem spolu se starostou obce Hlincová Hora panem
Ing. Karlem Fouskem. Tohoto setkání se spolu s úspěšnými
volejbalistkami, jejich trenéry, rodiči, fanoušky a přáteli zúčastnila
i zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov Mgr. Jana Vašková a člen
rady města Rudolfov PaedDr. Ondřej Švejda.
V úvodu ocenili zástupci města Rudolfov i obce Hlincová Hora
tento historický úspěch žákovského volejbalu, ke kterému vítězství
v Českém poháru žákyň bezesporu patří. Volejbalistky obdržely od
starosty města Rudolfov šek na 4000 Kč, od zástupců SK Hlincovka
pamětní kazetu s fotografií a módními doplňky ve tvaru
volejbalového míče, která bude všem hráčkám tento volejbalový
úspěch navždy připomínat.
Poté všichni přítomní shlédli velmi zdařilé video jednoho z rodičů,
pana Antonína Knora, které přiblížilo celou cestu tohoto družstva až
k vysněnému titulu na závěrečném turnaji v Bílovci. Pro všechny
bylo přichystáno i malé občerstvení a toto setkání bylo zakončeno
neformálním sdělením zážitků z celého turnaje.
Přeji vedení družstva SK Hlincovka, všem volejbalistkám mnoho
úspěchů do další náročné práce a v příštích volejbalových sezónách
spoustu vítězství a titulů, které budou jistě i oceněním jejich
činnosti.
Zdeňka Švejdová
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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

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM MASOPUSTEM
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