Rudolfovské listy
■ ČÍSLO 6/2014 ■ LISTOPAD – PROSINEC ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVAA HLINSKA ■
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Rudolfov 10. – 11. 10. 2014

V seznamu voličů bylo v Rudolfově a jeho místní části Hlinsko zapsáno celkem 2034 voličů, z nich se k volbám dostavilo a volební lístky
odevzdalo 1035 voličů. Účast ve volbách v našem městě činila 50,88%.
V říjnových komunálních volbách kandidovalo v našem městě celkem 7 subjektů. Rozdělení hlasů občanů těmto stranám a hnutím ukazuje
následující tabulka.
Platných hlasů
Počet
Počet
Kandidátní listina
absolutně
v%
kandidátů mandátů
1
Společně pro Rudolfov
3 111
22,10
15
3
2
Komunistická strana Čech a Moravy
162
1,15
3
0
3
Občané pro rozvoj Rudolfova
3 226
22,91
15
4
4
Občanská demokratická strana
3 536
25,12
15
4
5
Ženy pro město
1 163
8,26
15
1
6
Mgr. Bc. Miroslav Holovský, NK
108
0,77
1
0
7
Křesť. demokrat. unie - Čs.strana lidová
2 773
19,70
15
3
Pořadí

V další tabulce je uveden přehled nově zvolených zastupitelů našeho města

Jméno a příjmení

Pořadí na
hlas. lístku
Volební strana č. 1 Společně pro Rudolfov
1.
Jaroslav Valevský
1.
2.
Václav Ježek
2.
3.
Pavel Česal
3.
Volební strana č. 3 Občané pro rozvoj Rudolfova
1.
Ondřej Švejda
2.
2.
Martin Kolařík
1.
3.
Pavel Hanus
5.
4.
Ivo Schuster
3.

Čas volební

Počet hlasů
394
268
246
349
320
273
265

V první polovině října proběhly komunální volby. Oproti
roku 2010 kandidovalo více politických subjektů (celkem
sedm oproti roku 2010, kdy kandidovalo subjektů pět). Co se
týká nejužšího vedení, tak všichni členové rady města opět
kandidovali a měli ambici svůj post obhájit. Proto se dá říct,
že tyto volby byly také referendem, zdali má současné vedení
radnice zůstat nebo si volič přeje změnu.
Volby přinesly hodně napětí, jak to vlastně dopadne a také
jsme dostali jednoznačný vzkaz od voličů. Výsledky ukázaly,
že obě volební uskupení zastoupené čtyři roky v radě města
uspěly. Po zveřejnění výsledků bylo jasné, že nás výrazné
změny ve vedení nečekají. Čtyři z pěti radních se vešli do
pátého místa v pořadí preferenčních hlasů od voličů a to je
tak silný mandát, že jsme se rozhodli ponechat složení rady
města v úplně stejném složení, jako byla, tj. podle hesla – do
týmu, který funguje, se nesahá.
Na ustavující schůzi nového zastupitelstva, která se konala
5. 11. 2014, nejprve všichni nově zvolení zastupitelé složili
slib a poté v tajné volbě zvolili nového starostu, místostarostu

Pořadí

Jméno a příjmení

Pořadí na Počet hlasů
hlas. lístku
Volební strana č. 4 Občanská demokratická strana
1.
Vít Kavalír
1.
457
2.
František Chrastina 2.
334
3.
Hana Kuboušková 4.
303
4.
Martin Pfleger
7.
287
Volební strana č. 5 Ženy pro město
1.
Zdeňka Švejdová
2.
165
Volební strana č. 7 KDU – ČSL
1.
Milan Třebín
1.
311
2.
Zdeňka Sobíšková 3.
241
3.
Adam Mackerle
2.
198

S použitím serveru www.volby.cz zpracoval Ondřej Švejda

a členy rady města. Všichni svůj post obhájili (představení
všech zastupitelů je na jiném místě RL). Samozřejmě, že
v patnáctičlenném zastupitelstvu k určitým obměnám došlo.
Já bych chtěl hodně moc poděkovat všem zastupitelům za
práci pro město v uplynulých čtyřech letech. Někteří, již
bývalí zastupitelé, se rozhodli již nekandidovat, někteří sice
kandidovali, ale již se nedostali. I pro ně je v případě zájmu
připravena práce pro město ve formě členství ve výborech či
komisích města. Novému zastupitelstvu přeju samé dobré
rozhodnutí a přátelskou pracovní atmosféru při své činnosti a
jednáních.
Letošní komunální volby ukázaly také ještě jednu skutečnost.
Velmi zodpovědné voliče v Rudolfově. V roce 2010 i letos
přišlo přes padesát procent voličů, což je při neustále se
snižujícím republikovém průměru volební účasti velmi
vysoké číslo. Všem voličům chci moc poděkovat za tak
vysokou volební účast a také za velmi silný mandát, který
dostala staronová koalice. Vaši důvěry si moc vážíme a
rozhodně jí nechceme zklamat.
Vít Kavalír, starosta města

Představujeme radní a zastupitele našeho města pro volební období 2014 ‒ 2018

Vít Kavalír
starosta

Mgr. Martin Kolařík Mgr. František Chrastina
místostarosta
radní

Mgr. Ivo Schuster
radní

Vít Kavalír, 41 let, starosta města

PaedDr. Ondřej Švejda
radní

Vzdělání: úplné střední v oblasti elektro
Povolání: od roku 1999 OSVČ, od roku 2007 jednatelem elektro firmy, od roku 2010 starostou města
Politická kariéra: od roku 2003 členem ODS, v období 2004 – 2008 krajským zastupitelem, v letech 2006 – 2010
místostarostou města.
Rodina: rozvedený, dvě děti, dcera Jindřiška (14 let), syn Filip (9 let).
Záliby: TAE KWON-DO ITF DRŽITEL II. DANu, rekreačně volejbal, basketbal, příležitostný běžec Rudolfovské pětky,
dobré divadlo, dobrý film, kvalitní kniha.
Cíle: pokračování v započatém díle. Postupný rozvoj Rudolfova a Hlinska musí vidět doufám každý. Víme, co Rudolfovu
chybí a budeme hledat řešení. Nadále chceme každodenní prací směřovat k dalšímu rozvoji a najít k tomu vhodné prostředky
i mimo rozpočet města.

Mgr. Martin Kolařík, 31 let, místostarosta města

Na Rudolfově trvale bydlím 7 let. Jsem ženatý, prozatím bezdětný. V komunální politice působím čtyři roky ve funkci
místostarosty, současně vykonávám advokátní praxi v Českých Budějovicích. Mezi mé záliby patří sport, zejména fotbal, proto
mezi mé osobní priority v tomto funkčním období patří rovněž vybudování sportovního areálu a dále pak budování technické
infrastruktury města.

Mgr. František Chrastina, 52 let, radní

Jsem rudolfovský rodák, který vychodil zdejší základní školu, usadil se zde a postavil si na Rudolfově dům. Původním
povoláním jsem učitel a dnes pracuji jako úředník na Krajském úřadu v Českých Budějovicích. Na Krajském úřadě jsem již
12 let a mám na starosti provoz a financování profesionálních zařízení v kultuře. Jedná se o dvanáct organizací zřizovaných
Jihočeským krajem, kam patří jednak muzea a galerie v jihočeském kraji, Jihočeská vědecká knihovna, filharmonie a
v neposlední řadě také hvězdárna a zoologická zahrada. Z Krajského úřadu pramení většina mých dlouholetých
zkušeností s komunální politikou a správou veřejných prostředků. Řadu zkušeností s politikou jsem si doplnil v minulém
období v rámci své funkce radního Rudolfova. Jsem rád, že skupina lidí, se kterou jsem se účastnil velmi zajímavé a tvůrčí
práce při hledání nových cest, jak pomoci rozvoji města, pokračuje ve stejné sestavě i v dalším období. Proto jsem nominaci
na pokračování ve funkci radního rád přijal. Mojí prioritou v nastávajícím období je z pochopitelných důvodů rozvoj školy,
o které si myslím, že je důležitým prvkem každého města, a vytváření kulturního povědomí v rámci rozvoje nově otevřeného
muzea hornictví. Muzeum, jako kulturní zařízení, by mělo významně přispět k podpoře komunitního kulturního života a
doplnit nabídku stávající knihovny.
K mým celoživotním zájmům a zálibám patří zoologie a zejména kynologie a cestování, které realizuji prostřednictvím mého
oblíbeného sportu vodáctví. Celý život mám jednoho či více psů a mnoho lodí.

Mgr. Ivo Schuster, 40 let, radní

Vzdělání: vystudoval jsem Pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Povolání: v současnosti pracuji jako učitel na základní škole.
Rodina: zatím jsem bezdětný a svobodný.
Záliby: volný čas věnuji sportu a vzdělávání se ve svém oboru a touto cestou bych chtěl směřovat i své kroky ve funkci
radního – zejména podpora školství a sportu v našem městě.
V Rudolfově žiji od narození.

PaedDr. Ondřej Švejda, 50 let, radní

Narodil jsem se ve Strakonicích, na Rudolfově bydlím od roku 1975. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích. Po absolvování fakulty jsem nastoupil na Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích, od roku 1994 učím
na Českém reálném gymnáziu v Českých Budějovicích. Jsem ženatý, mám dvě děti, dceru Veroniku (22 let) a syna Ondřeje
(19 let), obě v současné době studují vysokou školu. Mezi mé záliby patří volejbal, práce na zahradě a příjemná
posezení s přáteli. Do komunální politiky jsem vstoupil v roce 2010, kdy jsem byl zvolen radním města. Jsem rád, že
v minulém volebním období došlo v Rudolfově mimo jiné k modernizaci školy a rád bych se i nadále podílel na jejím dalším
rozvoji a podpořil všechny další kroky města směřující k zabezpečení jak školních tak i mimoškolních aktivit našich dětí.
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Ing. Pavel Česal, 49 let

Ing. Pavel Hanus, 48 let

JUDr. Václav Ježek, 64 let

Hana Kuboušková, 52 let

Adam Mackerle Th.D., 37 let

Martim Pfleger, 42 let

Ing. Zdeňka Sobíšková, 61 let

Zdeňka Švejdová, 42 let

Ing. Milan Třebín, 47 let

MUDr. Jaroslav Valevský, 28 let

Narodil jsem se 28. 3. 1966 v Českých
Mám 3 děti, jsem nestraník, pracuji
Budějovicích. Na Rudolfově žiju od
jako manažer rodinných prodejen
narození. Od roku 2007 jsem příslušník
Hasičského
záchranného
sboru
drogerie; členem zastupitelstva
Jihočeského
kraje
na
oddělení
IZS
se
města Rudolfov jsem třetí volební
zaměřením
na
jednotky
PO.
Vystudoval
období s ideou, že komunální
jsem VŠ strojní v Plzni. Jsem ženatý,
politika by měla být nadšenou prací
mám dvě děti (22, 12 let). Od dětství
jsem členem SDH Rudolfov. Proto budu
ve prospěch komunity města; jsem
a podporovat zájmy
člen spolku „Rodinné centrum občanských sdruženíprosazovat
a spolků působících v Rudolfově.
Rudolfov“ a českobudějovického spolku „Jde to“.
V zastupitelstvu jsem první volební období.
Narodila jsem se 9. 4. 1962, na Rudolfově
Na Rudolfově žiji již 15 let, jsem
žiji od dětství, jsem vdaná, mám 2 děti,
ženatý, mám 3 dospělé děti. Ve společné
od roku 1990 na Rudolfově soukromě
domácnosti se mnou žijí dvě, které
podnikám ve službách, dlouhodobě se
navštěvují střední školy. Od roku 1992
věnuji kultuře ve městě, organizuji
působím ve statutárních orgánech
kulturní akce zejména pro děti, Hornické
největšího českého výrobce cihlářského
slavnosti, od roku 2014 jsem předsedkyně
zboží. V zastupitelstvu města budu
Společnosti přátel Rudolfova. V této
druhé volební období. Dle volebního
oblasti chci v novém volebním období
programu se chci aktivně zapojit do
pokračovat, podporovat Hornické
veškerých aktivit, které budou přínosné pro lepší život všech muzeum, propagovat Rudolfov v ČR, aktivně pracovat ve
obyvatel Rudolfova.
finančním výboru, spolupracovat s komisemi města.
Narodil jsem se v roce 1977 v Brně, jsem
Narodil jsem se na Rudolfově, jsem
ženatý, děti zatím nemám žádné, resp.
ženatý a mám 2 již dospělé děti.
jedno na cestě. V Rudolfově žiji už přes
Jsem soukromý podnikatel a mezi
dva roky a ve městě se mi velmi líbí.
Studoval jsem na univerzitách v Itálii a
mé koníčky patří hlavně dobrovolní
v České republice. Pracoval jsem jako
hasiči zde na Rudolfově, kde již
tlumočník, později jako vedoucí oddělení
řadu let zastávám funkci velitele
zahraničních vztahů České biskupské
zásahové jednotky a celého
konference v Praze; nyní přednáším na
Teologické fakultě Jihočeské univerzity a
sboru.Velmi
rád
pomohu
jsem proděkanem pro zahraniční vztahy. společně s celým zastupitelstvem k rozkvětu našeho
Mezi mé zájmy se řadí především četba a sport, zajímám se
města.
o dějiny města, kraje a miluji jihočeskou přírodu.

Na Rudolfově bydlím od narození,
Jsem vdaná, mám 2 děti, na
pracuji na Okresním soudě v Českých
Rudolfově bydlím od roku 1983. Od
Budějovicích. Jsem vdaná, mám dvě
roku 1977, kdy jsem ukončila
děti. O situaci v Rudolfově jsem se
studium na Stavební fakultě ČVUT
začala více zajímat před čtyřmi lety, kdy
Praha – obor geodézie a kartografie,
jsem se stala šéfredaktorkou
Rudolfovských listů. Mojí prioritou je
pracuji v tomto oboru. Jsem členem
snaha o zlepšení komunikace mezi
spolku Náš domov, který se zabývá
obyvateli Rudolfova a radnicí. O dění
ochranou životního prostředí
v Rudolfově se budu i nadalé objektivně
Rudolfova a okolí a členem Rodinného centra dělit s občany, čtenáři Rudolfovských listů. Budu ráda za
všechny vaše podněty a příspěvky.
Rudolfov.
V Rudolfově bydlím od narození. Jsem
Žiju na Rudolfově 37 let, vystudoval
svobodný a bezdětný. Vystudoval jsem
jsem Elektrotechnickou fakultu
lékařskou fakultu univerzity Karlovy v Plzni
a v současné době pracuji jako lékař
VUT v Brně, a v současné době
anesteziologicko-resuscitačního oddělení
pracuji na pozici vedoucího projektů
v Českých Budějovicích. Mezi mé koníčky
patří sport, rybaření, práce na zahradě a
implementací
informačních
procházky se psem do přírody. Důrazně
systémů. V zastupitelstvu jsem již
budu hájit ochranu životního prostředí, které
se stává stále vzácnějším. Prioritu spatřuji
páté volební období, z toho jednou
v revitalizaci místních komunikací a budu
ve funkci starosty. Jsem ženatý a mám 3 děti.
podporovat vznik sportovního areálu. Přeji si, aby lidé v Rudolfově
drželi při sobě a nerozdělovala je místní politika !!!
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Priority nového vedení města

Sběrný dvůr Rudolfov

Každé nové vedení radnice by si mělo vytýčit jakýsi jízdní řád –
seznam priorit, podle kterých pojede a bude se je snažit naplnit.
Naplnit podle finančních možností města, podle vypisovaných
dotačních titulů. Máme výhodu, nejdeme do neznámého.
Máme s řízením tohoto města zkušenosti a tím pádem známe
detailně jeho potřeby. Jisté je jedno, na celkovou obnovu
městského majetku bychom potřebovali několik stovek miliónů
korun, které pochopitelně nemáme. Ve skutečnosti nám z našeho
ročního rozpočtu zbývají pouze jednotky miliónů korun na tyto
naše priority, ale také určité možnosti financování odjinud.
V těchto dnech vznikl celý seznam priorit nového vedení města a
já bych vás rád s několika body seznámil.
Hlavní priority
Snaha o vyrovnaný rozpočet města, přičemž hlavním úkolem je
získávání finančních prostředků z jiných zdrojů než z rozpočtu
města.
Vybudování sportovního areálu (po etapách), když hlavní
prioritou je výstavba zázemí, zejména odstranění stavebních
buněk a na jejich místě výstavba nových šaten a sociálního
zařízení.
Ostatní
Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí (komunikace,
chodníky, veřejné osvětlení vodovodní a kanalizační řád).
Oprava a vybavení základní školy (po etapách) – zejména
výměna boletických panelů na budově školní jídelny, oprava
spojovací chodby mezi budovou druhého stupně a jídelnou.
Vybudování zastávky městské hromadné dopravy před budovou
základní školy a tím zamezení vjezdu automobilů do prostoru
před ZŠ. Výměna podlahy a rozvodů ústředního topení ve
sportovní hale. V souvislosti s výstavbou sportovního areálu
vybudovat parkoviště u sportovní haly. Využití bývalého
vojenského areálu – zadání a vypracování územní studie na toto
rozvojové území. Nalezení smysluplného využití prostoru na
Farské louce.
Hlinsko
Dořešení dopravně bezpečnostní situace na spojovací
komunikaci Hlinsko – Suché Vrbné se Statutárním městem
České Budějovice, rekonstrukce dalších chodníků a oprava
kapličky.
Tímto seznamem neříkáme, že vše, co je tady zveřejněno
zvládneme a naopak, že nic jiného řešit nebudeme. Určitě
budeme řešit i mnoho dalšího, co jsme zde nezveřejnili, ale
i o dalších problémech víme. Čekají nás další čtyři roky těžké
práce. Přeji si, abyste při nás vy, naši obyvatelé, stáli a hlavně,
abyste naše úsilí dokázali ocenit.
Vít Kavalír, starosta města

Sběrný dvůr Rudolfov letos již ukončil svou činnost
v sobotu 29. 11. 2014, bude však ještě jednou otevřen a to
v sobotu 27. 12. 2014 od 8:00 do 12:00 hodin.
Likvidace vánočních stromků
Žádáme občany, aby odstrojené vánoční stromky
shromažďovali na sběrná místa, odkud budou stromky
průběžně odváženy.
Sběrná místa Rudolfov:
Jivenská ulice, Základní škola, Zámeček – parkoviště,
Amerika u hřiště, u Flopu v ulici Hlincohorská a
u Domu s pečovatelskou službou – u kontejnerů.
Sběrné místo Hlinsko
Kontejnery naproti Národnímu institutu pro další
vzdělávání.
Dne 23. prosince 2014 bude svoz separovaného odpadu
(plasty a tetrapak) probíhat od 6:00 hodin.

Poplatky 2015

Vážení občané,
nejprve zásadní informace pro občany.
Úhrada poplatku za komunální odpad pro rok 2015 bude
v období od 5. ledna až 28. února. Poplatek za psa je možno
uhradit od 5. ledna do 31. března 2015.
Poplatky jsou roční, což je 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Mylně si
občané vykládají, že poplatky jsou od února do února za odpad,
u psů od března do března.
Poplatky se vybírají v úředních dnech pondělí a středa
od 8.00 – 17.00 hodin s polední pauzou 11.30 – 12.30 hodin.
V neúředních dnech můžete uhradit poplatek od 8.00 – 14.30 hodin
v úterý a čtvrtek opět s polední pauzou. MěÚ sídlí v objektu
bývalých kasáren u zastávky autobusu Pod Zámkem ve dvoře. Jsou
stále tací, kteří nás hledají jak na staré radnici, tak na poště. Cena
poplatku se nemění. Poplatky je možno uhradit též bankovním
převodem. Číslo účtu Města Rudolfov je KB 1921231/100 VS pro
odpad 1339, VS pro psa 1331, hřbitov 3632xxx (kdy x je číslo
hrobového místa).
Pokud došlo v roce 2014 k jakékoliv změně u poplatníků (úmrtí
v rodině, narození dítěte, stěhování některého člena rodiny),
nahlaste tuto skutečnost osobně, telefonicky (775 742 981)
nebo emailem (poplatky@rudolfov.cz), a to do 15. prosince 2014.
Připravuji předpisy a tyto údaje mají vliv na výši poplatku. Četnost
svozů při změně je třeba též nahlásit do 15. prosince 2014. Vážení
občané, pokud máte popelnici, která má již odslouženo, nelepte na
ni novou svozovou známku. Nejprve si pořiďte novu popelnici a
teprve pak použijte známku. Na rozbité popelnici vám známka
neposlouží. Při výměně popelnice je třeba přinést známku ze staré
popelnice i poškozenou. Měl by být, pokud je to možné, čitelný rok
použitelnosti. Pokud se vám nepodaří známku odstranit,
překontroluji na místě výměnu popelnice. Kupujte si však
popelnici s objemem 110 až 120 litrů. Jestliže si pořídíte
popelnici s objemem 240 litrů, pak musíte uhradit dvojnásobek
poplatku.
Pytle na tříděný odpad jsou bezplatně poskytovány na požádání.
Patří však do nich pouze odpad k tomu určený. Žluté pytle slouží na
plastové nádoby a PET lahve, kelímky od jogurtů, krabičky od
tuků, výrobky z plastů, sáčky, folie, polystyren. Do červených pytlů
patří nápojové kartony od džusů, mléčných výrobků, vín. Prosím,
stlačte tyto nádoby určené do pytlů, víc se do nich vejde a nevozí se
jen pytel vzduchu.
Sběrný dvůr je naposledy otevřen v sobotu 29. listopadu 2014.
Ještě informace k záboru veřejného prostranství. Povinností občana
je předem nahlásit na formuláři k tomuto účelu určeném (na
stránkách města Rudolfova – formuláře) dobu a rozsah záboru. Jako
příklad uvádím: potřebujete umístit kontejner, složit fůru písku nebo
složit stavební materiál, pak je zapotřebí nahlásit předem tento
zábor, po skončení akce uhradit tento poplatek nejlépe v pokladně
MěÚ nebo na účet či složenkou, informovat se na výši poplatku a
upřesnit dobu i rozsah záboru. Podrobnosti najdete ve vyhlášce
města Rudolfova č. 5/2011 místní poplatek z veřejného prostranství.
Vážení spoluobčané, do dalšího roku nám přeji oboustrannou
spokojenost při vzájemné spolupráci.
Blanka Posekaná

Městský úřad Rudolfov
HODINY URČENÉ PRO VEŘEJNOST
O SVÁTCÍCH – PROSINEC 2014
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Adresář rudolfovských služeb – výzva občanům

Nastal čas vánoční, období, kdy je alespoň nyní potřebné se
ohlédnout za uplynulým časem na vlně úcty a pokory. Dovolte mi
v tomto článku navázat na úvahu z loňských prosincových
Rudolfovských listů a v nich uvedeným přáním čtenářům.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem nadšencům, dobrovolníkům,
co přijdou z práce, odloží montérky nebo kravaty a místo aby
odpočívali a věnovali se svému, tak jdou cvičit s dětmi. O tom, že
dělají správnou věc, není nutné přemýšlet. Jen si ještě příliš
neuvědomujeme, že dobrovolnictví není charita. Je to individuální
dobrovolné sdílení znalostí, zkušeností, času a spousty osobní
energie, vydané ve veřejném zájmu a v prospěch ostatních. Proto
rozumná samospráva státu do dobrovolnictví „investuje“. A to se
obyvatelům sídel, společnosti vrací v podobě širšího zapojení
mládeže do fyzických aktivit, a to se všemi pozitivními efekty, jako
je zdraví, výchova, vzdělání, eliminace nežádoucích společenských
jevů a integrace. Jen připomenu: ano, již jsme v rámci EU na
1. místě v podílu osob s nadváhou a obezitou.
Posledních dvacet let zaznamenáváme pokles zájmu o soustavnou
dobrovolnou práci ve sportu. Pokles je citelný a začíná limitovat
působení sportovních organizací zejména v základních článcích. To
se zákonitě a úměrně odráží v menší sportovní a pohybové aktivitě
lidí, hlavně mládeže. Oslabuje se vztah mladých k fyzickým
aktivitám, výchově ke sportu a k aktivnímu občanství obecně. Snad
všude v civilizovaném světě pochopili, že pro dobrovolnictví je
důležité vytváření podmínek, aby lidé měli možnost se do
dobrovolné práce aktivně zapojit, aby byli vybaveni znalostmi, aby
měli vytvořeny podmínky pro práci, aby nenesli neúměrné riziko
plynoucí z jejich práce (otázka legislativy) a vůbec, aby měli
pozitivní motivaci k práci, což je záležitost sociální, i věc
společenského uznání a ocenění.
A proto byl chtěl, jako pravidelný přispívatel do RL, za SK
Hlincovka, v prvé řadě poděkovat všem dobrovolníkům a zároveň
popřát všem čtenářům klidné prožití státků vánočních a do roku
2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jan Havelka

S blížícím se koncem roku a začátkem nového bychom rádi
uvedli v život menší projekt, který má za cíl sloužit
rudolfovským občanům – Adresář rudolfovských služeb.
Často se při řešení svých potřeb obracíme na služby
nejrůznějších poskytovatelů z blízkého i vzdálenějšího okolí,
protože nevíme, kdo na Rudolfově příslušnou službu
poskytuje. Plánovaný souhrnný adresář má za cíl umožnit,
aby všichni občané našeho města měli po ruce adresář se
seznamem služeb poskytovaných v našem městě
spolu s nutnými kontaktními informacemi. Chtěli bychom,
aby obsahoval informace o úředních dobách městského
úřadu s kontakty, otevírací doby obchodů, ordinační hodiny,
nabídky živnostníků či dobrovolníků aj. Podobný adresář se
více než osvědčil v jiných městech a obcích a my bychom se
rádi jejich příkladem inspirovali.
Plánovaný užitek je vícerý: Poskytovatelům služeb umožní
reklamu; rudolfovští občané budou o jejich službách vědět a
budou se na ně moci obrátit; z pohledu města se jedná
o podporu podnikání ve městě a o udržení kapitálu mezi jeho
občany.
Adresář je plánován primárně v tištěné podobě a zdarma pro
všechny domácnosti v našem městě. Adresář není příležitostí
pro placenou reklamu, nýbrž pro rovné nabídky. To znamená,
že v něm není prostor pro zdůraznění či zviditelnění
některých nabídek. Výběr služeb je pouze na občanu
Rudolfova.
Aby tento adresář mohl vzniknout, je třeba, abychom získali
od pokud možno co nejvíce živnostníků, poskytovatelů
služeb či od kohokoli, kdo je ochoten něčím druhým lidem
pomoci či přispět, stručný popis jejich činnosti a nutné
kontaktní údaje. Prosíme proto všechny, kdo by se chtěli na
tomto adresáři podílet a mají co nabídnout svým
spoluobčanům, aby všechny důležité informace (tj. stručný
popis činnosti a veřejné kontaktní údaje) zaslali nejlépe
emailem na adresu adam.mackerle@gmail.com. Jakmile se
sejde dostatečné množství těchto kontaktů, budeme moci
adresář vytvořit a postoupit o krůček dále v dobrém
vzájemném soužití v našem krásném městě.
Adam Mackerle, Th.D., zastupitel

Zajímá Vás ochrana životního prostředí
Rudolfova a okolí?

Kam se poděly lavičky?

Spolek NÁŠ DOMOV Vás zve na své setkání,
které se bude konat
ve středu 17. prosince 2014 od 18.00 hod.
v sálu fary v Rudolfově.

Pozorný obyvatel si jistě všiml, že z Rudolfova byly
kompletně staženy lavičky. Neudělali jsme to z důvodu, že
bychom si mysleli, že lavičky do našeho města nepatří. Nebo
že bychom necítili jejich potřebu. To vůbec ne, naopak.
Potřebu laviček cítíme velmi silnou a také o tom svědčí vaše
časté dotazy, které mě inspirovaly k napsání tohoto článku.
Lavičky zmizely z několika důvodů. Především nám došla
trpělivost s těmi, co neustále ničí městský majetek. Není
možné nechávat lavičky v krytých zastávkách, protože se tam
tím pádem schází partičky spíše mladých lidí, kteří si
zastávku pletou v lepším případě s kuřárnou. V těch horších
případech se jedná o nechutný vandalismus. Konkrétně
zastávku vedle trafiky naproti kostelu se snažíme aspoň
jednou za rok vymalovat a udržovat v pořádku. Jenže je to
nekonečný boj. Další lavičky, které nejsou napevno, tak jsou
různě přesouvány. Také firma, která měla po Rudolfově
rozmístěny světle modré reklamní lavičky, se o ně vůbec
nestará. Některé další už dosluhují a neprošly pravidelnou
revizí. Z těchto důvodů jsme se rozhodli všechny stáhnout a
nahradit je postupně novými.
Do konce března příštího roku naše pracovní četa osadí více
jak dvacet nových laviček v jednotném designu. Budou
osazeny pouze napevno tak, aby nemohly být jakkoli
přesouvány. Už dnes víme, že do krytých zastávek se lavičky
rozhodně nevrátí. Výjimkou bude již zmiňovaná nástupní
zastávka u kostela vedle trafiky, kde bude osazena nově mříž,
která zamezí používat tento krytý prostor ve večerních a
nočních hodinách.
Vít Kavalír, starosta města

Pokud Vám není lhostejné, jak bude příroda
kolem našeho města vypadat za pár let, pokud
chcete, aby i Vaše děti měly zdravé prostředí pro
svůj rozvoj a své hry, pokud Vám záleží na tom,
jaký svět zanecháme budoucím generacím, pokud
máte chuť sami pro to něco udělat nebo jen
takové snahy podpořit, přijďte a spojte své
síly s námi.
Připojte se k nám, jste srdečně vítáni!!!
Vážení občané,

oznamujeme vám, že Hornické muzeum v Rudolfově
bude v měsíci lednu a únoru 2015 uzavřené, možnost
návstěvy muzea bude v tomto období pouze po
předchozí telefonické domluvě.
Muzejní knihovna bude otevřena beze změn.
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schvalování územního plánu proběhlo v souladu se zákonem.
Veřejnou vyhlášku o zahájení přezkumného řízení obec Jivno
ovšem neumístila na elektronické úřední desce a na úřední
desce před obecním úřadem byla vyvěšena pouze její první
strana a bez vyznačeného data vyvěšení. Sejmutou
vyhlášku s potvrzenou dobou vyvěšení celých patnáct dní tak
lze dodatečně antidatovat a navíc nejsou jivenští občané
řádně informováni. Tímto postupem obecní úřad porušuje
správní řád a zákon, proto sdružení Náš domov podalo
stížnost ke Krajskému úřadu. „Jsme rádi, že přezkumné řízení
proběhne. Podle našeho názoru nebylo při schvalování
územního plánu vše v pořádku. Teď je na Krajském úřadu,
aby schvalování prověřil,“ říká Zdeňka Sobíšková z Našeho
domova. „Územní plán Jivna stejně jako plány okolních obcí
napojených na rudolfovský kanalizační sběrač navíc
nerespektují jeho kapacitu, přestože na to byly kompetentní
orgány upozorněny,“ dodává Jaroslav Valevský st. z Našeho
domova. Během všech soudních a správních řízení je obec
Jivno zastupována pražskou advokátní kanceláří Čermák a
spol., a to údajně zcela zdarma. Právní bitvu proti údolí tak
zřejmě platí soukromí majitelé pozemků, kteří chtějí stavět ve
VKP Rudolfovský lom. Z kupních smluv mezi obcí Jivno a
největším vlastníkem několikahektarových pozemků ve VKP
Rudolfovský lom, bývalým starostou Jivna panem Dvořákem
vyplývá, že tyto obecní pozemky nabyl za cenu 20 Kč/m2
v návaznosti na změnu územního plánu. Stejným způsobem
nabyli stavební pozemky určené k rodinné rekreaci poblíž
rybníku Mrhal i někteří zastupitelé Jivna, jejich rodinní
příslušníci a blízké osoby včetně vedoucího příslušného
stavebního úřadu za cenu 100 Kč/m2. Pozemky následně
územním plánem zhodnotili na bydlení individuální.
„Podobné zasíťované pozemky v okolí prodává realitní
kancelář až za čtrnáctinásobek,“ dodává Jaroslav Valevský
ml. „Je smutné, že obecní úřad Jivno dosud hájil zájmy
soukromých stavebníků, kterým levně prodával pozemky. Při
schvalování územních plánů by měly úřady myslet spíše na
ochranu nezastavěné krajiny, které stále ubývá. To jim ostatně
ukládá i zákon,“ domnívá se Jaroslava Brožová z Jihočeských
matek.

Údolí Rudolfovského potoka
v televizním pořadu NEDEJ SE!

foto František Nárovec
NEDEJ SE je ekologicky zaměřený publicistický pořad České
televize vysílaný každou neděli dopoledne na ČT 2. Úsilí za
záchranu údolí Rudolfovského potoka se v mediích objevilo
v průběhu posledních tří let několikrát a tentokrát dostane větší
prostor. V současné době probíhá natáčení a v prosinci by měl být
pořad odvysílán.
„Kvalitní životní prostředí zachovávající přírodní hodnoty je
penězi nevyčíslitelné a v dnešní uspěchané době pro duševní
odpočinek nepostradatelné. “
Občanské sdružení Náš domov zabývající se životním prostředím
Rudolfova a okolí

Společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a
Jihočeských matek ze dne 10. 11. 2014
Územní plán Jivna se ještě může změnit

V dubnu letošního roku nabyl účinnosti kontroverzní územní
plán obce Jivno, který umožňuje zástavbu v přírodně cenném
údolí Rudolfovského potoka. Zda však bude platit
v nezměněné podobě, ještě není jisté. „Po celé tři roky
schvalování územního plánu jsme usilovali o to, aby tato
lokalita zůstala zachována v současném stavu jako jedna
z posledních oáz klidu poblíž krajského města. Aby současná
lesní cesta vedoucí údolím dál sloužila pouze pro pěší a
cyklisty. Vede tu naučná stezka i značená cyklotrasa. To se
však kvůli přístupu obecního úřadu a dvou majitelů pozemků
nestalo,“ říká Eliška Štěpánová ze sdružení Náš domov.
Namísto toho zůstala v územním plánu zakreslená zástavba
uvnitř významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský
lom a ochranném pásmu lesa, veřejná komunikace vedoucí
přes nadregionální biokoridor nebo nová a naprosto zbytečná
vodní nádrž na Rudolfovském potoce. „Ačkoli se situace po
schválení územního plánu zdála bezvýchodná, veřejně jsme
slíbili, že naši snahu o ochranu údolí nevzdáme. Jako
účastníci řízení aktivně připomínkujeme proces registrace
VKP Rudolfovský lom, zadali jsme zpracování biologického
průzkumu a v brzké době podáme další podněty na
přezkumné řízení územního plánu,“ vypočítává Jaroslav
Valevský ml. z Našeho domova, občanského sdružení, které
kvůli záchraně údolí založili místní občané z Rudolfova.
O registraci významného krajinného prvku stále ještě
rozhoduje odbor životního prostředí Krajského úřadu poté, co
obec Jivno a dva vlastníci pozemků napadli rozhodnutí úřadů
u soudu. Návrhy na přezkumné řízení, které podali někteří
vlastníci pozemků na katastru Jivna, Calla a Jihočeské matky
byly prozatím úspěšné. Odbor regionálního rozvoje krajského
úřadu se rozhodl přezkumné řízení zahájit, aby prověřil, zda

Společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a
Jihočeských matek ze dne 18. 11. 2014
Registrace VKP Rudolfovský lom byla potvrzena

Krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil registraci
významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Ochránci
údolí Rudolfovského potoka rozhodnutí vítají, neočekávají
však, že by znamenalo ukončení snah o další zástavbu na
území VKP. Krajský úřad rozhodoval o lomu již potřetí,
protože celá causa se táhne již třetím rokem. Nakonec opět
potvrdil původní rozhodnutí českobudějovického magistrátu,
který VKP registroval. Kolotoč správních řízení, odvolání a
také jednoho soudního rozsudku se tedy zatím vychýlil ve
prospěch přírody a stovek lidí, kteří si přejí údolí bez další
zástavby. Ani rozhodnutí krajského úřadu však nemusí být
konečné. „Po zkušenostech s některými vlastníky pozemků
předpokládáme, že se opět obrátí na soud,“ komentuje
rozhodnutí Jiří Řehounek z Cally a dodává: „Z dosavadního
průběhu řízení je však zřejmé, že ani zaplacení známé
advokátní kanceláře z Prahy nemusí automaticky znamenat,
že prosadí svou.“ Obec Jivno je totiž ve všech řízeních
týkajících se údolí Rudolfovského potoka zastupována
advokátní kanceláří Čermák a spol., která podává vyjádření
jménem obce a dvou dalších vlastníků pozemků, kteří chtějí
stavět na území VKP Rudolfovský lom. Podle našich
informací byla obec zastupována ve správních řízeních
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i u soudu zdarma, z čehož vyplývá, že právní služby platí
vlastníci pozemků. Několikahektarové pozemky včetně
veřejné komunikace zde vlastní bývalý starosta Jivna Lumír
Dvořák. Podle kupních smluv je nabyl od obce Jivno za
20 Kč/m2 v průběhu tvorby nového územního plánu a
v návaznosti na jeho zadání. Krajský úřad také před
nedávnem zahájil přezkumné řízení týkající se nového
územního plánu obce Jivno. Bude v něm z podnětu Cally,
Jihočeských matek a také některých vlastníků pozemků
rozhodovat, zda došlo v průběhu schvalování územního plánu
k nezákonnostem. Obec Jivno o tom neinformovala občany
prostřednictvím elektronické úřední desky, jak jí ukládá
zákon. „Otázkou zůstává postoj nového jivenského starosty a
zastupitelů. Chceme je vyzvat, aby se konečně přiklonili na
stranu ochrany přírody, ponechali údolí v současném stavu a
v tomto duchu také změnili územní plán,“ říká Jaroslav
Valevský ml. z Našeho domova. Bývalý starosta Josef

Makovec často občany strašil tím, že registrace VKP obec
Jivno administrativně a finančně zatíží, což zjevně není
pravda. Registraci provádí českobudějovický magistrát a
nikdo nemůže vlastníka pozemků nutit, aby utrácel peníze za
péči o VKP. O peníze na tuto péči však lze žádat v různých
grantových programech. „Jediná administrativní a finanční
zátěž pro obec Jivno tak v tomto případě vzniká kvůli
tvrdošíjnému lpění na nové výstavbě v údolí. Obecní úřad
musel z vlastní vůle komunikovat s jinými úřady, advokátní
kanceláří a soudem, když se rozhodl bojovat proti VKP. Když
se těchto aktivit vzdá, bude po problému,“ uzavírá Jaroslava
Brožová z Jihočeských matek.
MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov), Ing. Eliška
Štěpánová (Náš domov), Ing. Zdeňka Sobíšková (Náš
domov), Jaroslav Valevský (Náš domov), Ing. Milan
Dušejovský (Náš domov), Bc. Jaroslava Brožová (Jihočeské
matky), RNDr. Jiří Řehounek (Calla)

BAVÍ M E S E S D RU Ž I N O U
Ve školní družině se děti opravdu nenudí. Během podzimu byl pro ně připraven pestrý program. Děti si mimo jiné
vyzkoušely barevné malování, navštívily nově otevřené muzeum v Rudolfově, pohádkovou knihovnu, pouštěly
draky a v neposlední řadě si vyzkoušely podzimní ochutnávku ovoce a zeleniny i se zavázanýma očima a snažily se
rozpoznat dle čichu a chutě o jaký druh ovoce či zeleniny jde. Tato akce se nám moc líbila a zároveň nám i
chutnala. „Už vím co je ovoce a co zelenina“.
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Pozvánka na „SPORTOVNÍ PLES“

Sportovní klub Rudolfov zve všechny,
sportovce i nesportovce na tradiční
ples.
Je jedno, kolik je komu let, zábava
musí být.
Sejdeme se v sobotu 17. ledna 2015
ve 20 hodin ve společenském domě
v Hůrách.
Hraje českobudějovická skupina
TAMARA.
Podrobnosti budou na pozvánkách a
plakátech.
Po Rudolfově a okolí budou chodit
jako každý rok „fotbalisti“, mladí,
starší, i pokročilí….
Předem všem děkujeme za příspěvek.
A jestli máte něco do tomboly???
Sponzoři by se taky hodili.
Podzimní sezónu máme za sebou a děkujeme všem za podporu.
Pořádnou Mikuláškou nadílku, štědrý den, Nový rok a jenom „to
dobré“ všem.
Hlubocký Aleš – předseda fotbalu

Pojďme oživit Rudolfovské jeviště…

Společnost přátel Rudolfova

Společnost přátel Rudolfova děkuje všem příznivcům,
obyvatelům Rudolfova za podporu našich akcí, kterou
vyjadřujete svou účastí.
Zároveň úspěšně reprezentujeme město Rudolfov nejen
v České republice, ale i v zahraničí. Poslední významnou akcí
bylo 18. setkání hornických měst v Českém Krumlově, kde
byla Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky
oceněna dlouholetá práce pana Jana Řehovského, člena SPR.
Dostal Medaili za zachování tradic. Součástí setkání byl
Hornický den v nově otevřeném Perkmistrovském domě,
expozici si prohlédli členové hornických spolků, starostů
měst a představitelů politiky z ČR, SR, Rakouska i Polska.
Jejich reakcí bylo překvapení a vysoké ohodnocení našeho
hornického muzea, jediho v jižních Čechách.
V nejbližší době Vás srdečně zveme na Barbořino světlo,
tradiční průvod světel s Ježíškovo poštou.
Zapište si do kalendáře barevnou tužkou datum 6. 6. 2015,
kdy se sejdeme na Farské louce při dalších Hornických
slavnostech.
Šťastný nový rok 2015.
Hana Kuboušková,
předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova

Divadlo je záležitost veskrze společenská, tvůrčí a kulturní, dokáže
spojovat lidi a posouvat společnost kupředu. V Rudolfově má
divadlo bohatou a dlouhou tradici, dokonce tu mělo vzniknout
kamenné divadlo. Chceme se pokusit oživit rudolfovskou scénu,
rozšířit starou partu a dát příležitost novým lidem a neokoukaným
tvářím. Každý se nenarodí hercem, ale přesto může dělat divadlo
(výtvarné, hudební, organizační… a další činnosti), nehledě
k tomu, že někdo hrát může, umí a není si toho vědom – my mu
rádi pomůžeme se o tom přesvědčit…
Zveme především mladé, kteří nám starším dokážou svými
nápady, bezprostředností a vitalitou otevřít oči, ale samozřejmě
zveme i ty starší, kteří nám mohou pomoci svými bohatými
zkušenostmi….
Zveme všechny, kteří mají zájem a chuť dělat divadlo
v Rudolfově, na setkání komediantů, které se uskuteční krátce
po Novém roce v pondělí 5. ledna 2015 od 18 hodin
v konferenčním sále Hornického muzea.
Nebojte se divadla, divadlo je hra…..
Za komediantskou partu Zdeněk Zahradníček,
Vratislav Klabouch, Hanka Kuboušková

Vyčerpávající boj s ebolou v západní Africe

Ebola je virové onemocnění ze skupiny krvácivých horeček, jejíž
původ není přesně znám. Představuje jednu z nejnebezpečnějších
nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo. Současná epidemie se
nepodobá žádné předchozí. Nemoc se objevila na více než 60
místech v několika zemích světa. Onemocnění podlehne 25 – 90 %
nakažených osob. Aktuální data Světové zdravotnické organizace
uvádějí k 14. 11. 2014 celkem 14 413 potvrzených či podezřelých
případů a 5177 úmrtí. Mezinárodní humanitní organizace Lékaři bez
hranic během současné epidemie v západní Africe vybudovali
celkem 7 léčebných center s izolačními jednotkami včetně péče
o nemocné, zapojili se do vyhledávání osob s podezřením na nákazu
a podílejí se na potřebných osvětových aktivitách. Lékaři bez hranic
se formou otevřeného dopisu s žádostí o pomoc obrátili i na vládu
České republiky, která počátkem listopadu poskytla materiální
pomoc nakoupenou za více než 3,5 miliónu korun. Vzhledem
k délce textu se více informací o této nemoci dočtete v posledním
letošním čísle občasníku Rodinné centrum.
„ Jsme si s pacienty blízcí – známe jejich jména, věk i jejich rodiny,
víme, kde žijí a jak se nakazili. Když některý pacient nad ebolou
zvítězí a může se se zdravotníky potkat tváří v tvář bez ochranných
prostředků, jsou to velmi dojemné chvíle. “

Mano Canton, terénní koordinátor Lékařů bez hranic v Guéckédou
„I VY MÁTE MOŽNOST POMOCI V BOJI S EBOLOU“
Krizová sbírka na pomoc v boji s ebolou. Podpořte Lékaře bez
hranic svým darem na 222 666/2700. Dárcovská SMS: text DMS
EBOLA na číslo 87 777 (cena dárcovské SMS činí 30 Kč, Lékaři
bez hranic obdrží 28,50 Kč). Pro více informací navštivte stránky
www.lekari-bez-hranic.cz nebo napište na info@lekari-bez-hranic.cz
MUDr. Jaroslav Valevský
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Poznej svoji rodnou hroudu

Nádherné podzimní počasí vylákalo na již osmou společnou
historicko-vlastivědnou vycházku více než 50 turistů. Tentokrát
jsme se o deváté hodině sešli v nově otevřeném Perkmistrovském
domě v Rudolfově.
Krátkým proslovem nás přivítal starosta města pan Vít Kavalír,
knihovnice Jana Malšovská nás krátce seznámila s expozicí
hornického muzea, prohlédli jsme si i muzejní knihovnu a studovnu.
Pak nás, za rudolfovskou farnost, Ing. Milan Třebín pozval do
místního kostela sv. Víta, kde se pochlubil novou výmalbou,
křtitelnicí a v boční kapli nám ukázal gotickou rudolfovskou
madonu. Někteří navštívili i věž kostela se zvony a hodinami.
Pokračovali jsme naučnou stezkou „Cesta kolem hornického města“
k zámečku, měšťanskému dvoru Lustenku. Tady na nás již čekal
PhDr. Daniel Kovář. Seznámil nás s pohnutým osudem této
hodnotné renesanční památky na Českobudějovicku, kterou
zámeček zůstává dodnes, protože nebyl dosud narušen přilehlou
novodobou zástavbou a jinými vlivy.
V současné době byl navrácen církvi. Věříme, že se vyřídí všechny
potřebné náležitosti a my se při jarním „výšlapu“ budeme moci
podívat s panem Třebínem a panem Kovářem dovnitř.
Od Lustenku jsme pokračovali dále po hornické stezce přes Mrhal
do Jivna, kde jsme si v hostinci Na návsi odpočinuli, a naše cesty se
rozdělily. My jsme putovali okolo rybníků do Lišova a Rudolfovští
zamířili cestou dolů k domovu.
Děkujeme všem za spoustu informací z historie našeho okolí.
A již teď se těšíme na společnou vycházku jarní...
M. Muchnová, Štěpánovice

Školu provoní jehličí, cukroví, perníčky
a vánoční atmosféra

Školáci s lesáky opět v přírodě

V pondělí 20. října 2014 se žáci čtvrté a páté třídy ZŠ Rudolfov
zúčastnili přírodovědné vycházky po rudolfovském okolí.
Pracovníci ÚHÚL pro ně pro ně připravili pět stanovišť, na kterých
si děti mohly ověřit a rozšířit své znalosti o přírodě a zároveň se
dozvěděly i spoustu zajímavostí o rostlinách a živočiších v našem
regionu. Na závěr si každý vyrobil dřevěnou medaili. Děti si
dopoledne v přírodě velmi užily. Děkujeme pracovníkům ÚHÚL za
skvělý přístup a poutavý výklad.
Michaela Mikulášková, učitelka ZŠ Rudolfov

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 v Českých
Budějovicích pořádá ve dnech 11. – 12. 12. 2014 tradiční vánoční
výstavu. Ve čtvrtek 11. 12. je možné si výstavu prohlédnout v době
od 10:00 do 17:00, v pátek 12. 12. od 9:00 do 12:00.
V klubu domova mládeže přímo v areálu školy bude možné vidět
vyzdobený vánoční stůl, pokochat se ukázkami vánočních tradic a
zvyků vánoc, budou nabízeny ukázky tradičních a moderních vánoc
z jižních Čech. Na výstavě budou také prezentovány výrobky a
tradice vánoc připravené studenty oboru Zahradnictví. Tito studenti
mimo jiné také touto výstavou prezentují své maturitní projekty.
Mezi vystavované výrobky budou patřit adventní věnce závěsné a
stolní, stolní svícny chvojné i bez chvojí, hřbitovní svícny, různá
vánoční aranžmá na zavěšení i na položení na stůl na kůře, na dřevě,
v květináči a jiných nádobách.
V rámci této výstavy je dále prezentována také výstava včelařských
produktů s bohatým programem: zájemci mohou zdobit medové
perníčky, ochutnat med, ovoce a sušené ovoce. Mohou si zkusit
výrobu voskových svíček. Bude nabízena také včelařská přednáška,
promítají se výukové filmy o včelách. Zájemcům ukážeme také
výrobu rámku a zatavování mezistěn, a také i vyřezávané úly.
Výstava je přístupná veřejnosti ve čtvrtek 11. 12. od 10:00 do 17:00,
v pátek 12. 12. od 9:00 do 12:00.
Autoři a tvůrci výstavy z naší školy budou návštěvou všech zájemců
velmi potěšeni.
ŽIVÝ BETLÉM
Několik dní před vánocemi studenti školy také svým
vystoupením s názvem „Živý betlém“ přiblíží návštěvníkům
nadcházející svátky vánoční.
V tomto také již tradičním představení vystupují nejen studenti
školy, ale i domácí mazlíčci z našeho střediska praxe.
Mgr. Olga Cahová
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Tříkrálová sbírka – sobota 3. ledna 2015

3. ledna 2015 již tradičně do ulic Rudolfova a blízkých obcí vyrazí
koledníci tříkrálové sbírky. Tento rok budou koledníci prosit
o podporu našich projektů štědré dárce v těchto obcích:
Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Hůry, Libníč, Rudolfov, Úsilné a
Vráto.
Tříkrálová sbírka se již připravuje od
listopadu tak, aby bylo vše zajištěno jak po
administrativní stránce, tak po stránce
faktické. Ve spolupráci se Základní školou
v Rudolfově se snažíme oslovit koledníky
z řad dětí z prvního stupně ZŠ. Ale také
spoléháme na koledníky, kteří s námi již
koledovali v minulosti.
O záměrech tříkrálové sbírky rozhoduje pod
vedením otce biskupa Pavla Posáda diecézní
tříkrálová komise, která zasedá na začátku
prosince. Sbírka pro rok 2015, která je organizována farností
v Rudolfově, by chtěla podpořit následující projekty:
Již tradičně podporujeme středisko Diakonie a misie Církve
československé husitské, NAZARET. Část výtěžku sbírky půjde na
podporu Denního centra, kde jsou osoby s handicapem a na podporu
sociálně terapeutické dílny a chráněné dílny. Druhým tradičním
projektem je podpora aktivit pro mládež a seniory v nových
prostorách fary, které jsou realizovány ve spolupráci s občanským
sdružením Rodinné centrum Rudolfov. Třetím, již v loňském roce
podpořeným projektem, je podpora rozvoje občanského sdružení

(dnes již zapsaný spolek) Ovečka, které pomáhá
rodinám s dětmi s Downovým syndromem. Čtvrtým projektem,
který bude letos podpořen nově je podpora rozvoje 1. sociálního
družstva VLNA. Jejich hlavní náplní je najít plnohodnotnou
pracovní náplň pro lidi s handicapem takovým způsobem, aby to
zajistilo dlouhodobou udržitelnost. Projekty budou podpořeny
rovným dílem. Každý dostane čtvrtinu z rozdělovaného výtěžku
sbírky.
A tak 3. ledna společně přivítejme Tříkrálové koledníky! Vždyť nám
přináší Boží požehnání, a to se neodmítá. A to, že jim nemůžete
přispět do kasičky? Věřte, že je stejně povzbudí vlídné slovo a
úsměv na další cestu.
Koordinátor Tříkrálové sbírky Milan Třebín

P. S.
Pokud byste se chtěli zúčastnit Tříkrálové sbírky a nevíte jak,
prosím kontaktujte mě na milantrebin@gmail.com
nebo na tel.: 603 556 975
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