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Vážení spoluobčané,
Již po páté na tomto místě bilancuji loňský rok a
malinko nastiňuji, co nás čeká v roce následujícím.
Toto privilegium využívám, tak jako každý rok,
v pozici starosty města.
Loňský rok byl velmi specifický. Téměř každý rok
prožíváme nějaké volby. Loni však proběhly volby
komunální. Volby, které se dotýkají nás všech asi
nejvíce. Volby, které mohou ovlivnit chod života
v obcích a městech, kde žijeme.
Výsledky jsou již dávno všem známy. Voliči nám dali
možnost pokračovat ve stejném složení v radě města,
tedy v tom úplně nejužším vedení města. Můžeme tak
nadále čerpat ze zkušeností, které jsme mohli během
čtyř let intenzivní práce získat.
Rok 2014 však nepřinesl jen komunální volby.
Největším počinem bylo rozhodně otevření nového
hornického muzea v prostorách historické budovy
Perkmistrovského domu. Podařilo se nám tím
zachránit památkově chráněnou budovu v nejužším
centru města a zároveň otevřít důstojný kulturní
stánek, který městu rozhodně chyběl. Z dalších
investic v roce 2014 bych zmínil zateplení budovy
prvního stupně základní školy, zřízení tolik

diskutovaného a zároveň hodně potřebného parkoviště
u základní školy na farské louce, nový chodník na
nejvíce frekventované části Jivenské ulice, oprava
fasády na městském úřadě a mnoho dalšího.
Volba nového vedení města proběhla v listopadu
loňského roku. Ještě před volbou byly stanoveny nové
priority, jak dál rozvíjet naše stále krásnější město.
Určitě musíme nadále opravovat naše místní
komunikace, zřizovat nové chodníky, opravovat ty
staré nejvíce rozbité. Ve spolupráci s SK Rudolfov se
pokusíme zbudovat nové aspoň trochu důstojné šatny
a zázemí. V Hlinsku chceme minimálně opravit
kapličku.
Jako vždy je toho hodně. Práce pro město není
jednoduchá a já jsem přesvědčen, že i v roce 2015
bude opět úspěšná, tak jako v letech minulých.
Do nového roku přeji Vám všem i sobě především
pevné zdraví, potřebnou dávku štěstí, rodinné pohody.
A já si také přeji hodně spokojených obyvatel
Rudolfova a Hlinska. To by byla velmi dobrá zpráva
pro mě, mé kolegy ve vedení města a také pro mé
kolegy na městském úřadě, bez kterých by to také
rozhodně nešlo.
Vít Kavalír, starosta města

Kaple v Hlinsku si zaslouží opravu

V roce 2011 jsme se podrobně seznámili se stavbou novogotické
kaple se zvoničkou a oltářem, který je z roku 1885. Ukázalo se, že
pokud neprovedeme v nejbližší době kvalitní odvodnění celé stavby,
tak hrozí vážné trhliny této velmi vlhké stavby, později i zřícení této
jediné historické dominanty Hlinska. Odvodnění se povedlo, drobné
trhliny se přestaly zvětšovat, kaple začala jednoznačně vysychat a
tak můžeme přistoupit k celkové rekonstrukci, která má rozpočet
necelých půl miliónu korun. Požádali jsme o grant z programu
obnovy venkova Jihočeského kraje 2015, který je specifický tím, že
je vhodný pro obce nebo místní části obcí do dvou tisíc obyvatel.
Není proto vhodný pro objekty v Rudolfově, ale perfektně se hodí
právě do Hlinska. Na tuto investiční akci bychom rádi získali cca
padesát procent zmiňované dotace. Věříme, že pokud kapli
opravíme, tak se stane důstojným centrem Hlinska pro naše
obyvatele i pro návštěvníky.
Vít Kavalír, starosta města

Třídění bioodpadu – nové předpisy platí od 1. ledna 2015

když náklady na likvidaci bioodpadu nemusí být vyšší, než je
pořizovací cena domácího kompostéru. V rámci podpory

Donedávna nebyly biologicky rozložitelné složky považovány za
odpad, ale za cenný materiál, za zdroj výživy pro půdu i záruku
příští hojné úrody – hnojiště se tradičně nacházelo uprostřed
selských dvorů a kompost byl běžnou součástí zahrad. Dnes tento
odpad odvážíme ve směsném odpadu, obklopujeme se skládkami,
plnými hniloby, zápachu a skleníkových plynů a nevratně tak
ztrácíme užitečnou surovinu, která by zúrodnila naši zemědělskou
půdu. Přitom velká část zemědělské půdy trpí nedostatkem
organické hmoty (humusu), jejímž zdrojem je právě biologický
odpad. Taková chudá půda špatně váže vodu a důsledkem jsou
zemědělské plochy vystavené silné vodní i větrné erozi. S tím
souvisí následná celková devastace krajiny, která ztrácí schopnost
samovolné regenerace. Zásadním způsobem se snižuje kvalita
životního prostředí a roste riziko hospodářských škod. Až vstup
do Evropské unie v roce 2004 k nám poprvé
v souvislosti s problematikou odpadového hospodářství přinesl
nový termín – BIOODPAD. Legislativní mistrovství našich
politiků a neustálé výměny kompetentních úředníků však
zapříčinily, že povinnost obcí řešit nakládání s bioodpady byla
přijata pod tlakem Evropské komise až nyní. Uvedenou
problematiku řeší novela zákona o odpadech a zároveň také

domácího využití bioodpadu mnohé obce poskytují příspěvek na
pořízení kompostéru.
2) Sběr bioodpadu prostřednictvím BIO nádob (hnědých
popelnic) – varianta do prostředí, kde není bioodpad zpracováván

domácím kompostováním, lze ovšem realizovat i obě varianty.
Protože je bioodpad aktivní látkou, která již při sběru podléhá
změnám (vysoušení, započetí rozkladu), je nutno pro jeho sběr
použít speciálních BIO nádob (hnědých popelnic). Přestože se
sběrné nádoby z vnější strany podobají standardním „popelnicím“,
jejich vnitřní konstrukce je zcela odlišná. Rošty, otvory, žebra nebo
komínek zajišťují provzdušňování a oddělení kapalné a tuhé části
bioodpadu. Díky tomu nedochází k zahnívání odpadu a i po
dvoutýdenním svozu obsah nádob významně nezapáchá. Díky
vysychání ztrácí bioodpad již v nádobě část své hmotnosti, čímž
uvolňuje prostor pro další materiál. Pro svoz a dopravu odpadů
jsou používána standardní svozová vozidla určená pro svoz
ostatních komunálních odpadů. Vozidla jsou upravena tak, aby
bylo zamezeno vytékání tekutin uvolněných z bioodpadu. Tato
varianta s sebou však nese poměrně významný fakt, že svoz a
zpracování bioodpadu zatíží obec značnými náklady. Pro

ilustraci v obci Srubec činí tyto náklady okolo 200000 Kč/rok
z obecního rozpočtu. V některých obcích se na úhradě nákladů
podílejí občané obce, což je motivuje k domácímu kompostování.
Příkladem je obec Babice u Říčan s 926 obyvateli, kde používají
nádoby 120 a 240 litrů (týdenní svoz – 1380 a 1650 Kč/rok, svoz
za 2 týdny – 774 a 1002 Kč/rok).
3)Komunitní kompostování – další z možností ukládání
bioodpadu je zpracování pomocí komunitní kompostárny, která by
měla pomoci občanům především od toho nejproblematičtějšího
a přebytkového bioodpadu ze zahrádek – posekaná tráva, listí,
větve, atp. Kompost lze následně použít na údržbu veřejné zeleně
na území obce. Obecní kompostárna je ale zařízení drahé
a především náročné na údržbu. Operační program životního
prostředí (OPŽP) však na podobná zařízení poskytuje až 90%
dotace. Než by došlo ke zřízení takové kompostárny, měla by
nadále fungovat dohoda mezi městem a místními zemědělci
ohledně poskytování bioodpadu ze sběrného dvora jako hnojiva
pro jejich pole. Taková dohoda v současné době řeší obecní
přebytkový a velkoobjemový bioodpad a šetří obci peníze za jeho
likvidaci.
V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce z evropských fondů na
zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů 14 miliard korun. V ČR
vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů,
bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním
programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Na pořízení
domácích kompostérů, BIO nádob nebo zřízení komunitních
kompostáren poskytuje OPŽP (www.opzp.cz) až 90% dotace.
Komise životního prostředí dále navrhuje radě města:

vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, které

vstoupily v platnost dne 1. 1. 2015. Těmito předpisy je obcím nově
stanovena povinnost zajistit místa pro ukládání bioodpadu a
třídit kovy. Jedná se o reakci na varování Ministerstva životního
prostředí před možnými sankcemi Evropské komise, které České
republice hrozí při neplnění závazků vyplývajících z evropských
směrnic, kam patří také povinnost všech členských států třídit kovy
a snížit objem ukládaných biologicky rozložitelných odpadů do
konce roku 2020 o 65% proti výchozímu stavu v roce 1995.
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je jakýkoliv
odpad, který je schopen rozkladu mikroorganismy. Jedná se jednak
o zahradní odpad (tráva, zbytky květin, listí, padané ovoce, větve
atd.) a o odpad kuchyňský. BRKO tvoří až 40% směsného
komunálního odpadu a v České republice ho ročně
vyprodukujeme okolo 4 milionů tun. Podle nové vyhlášky jsou

obce povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRKO.
Podle nově vydaných předpisů si obce mohou vybrat z několika
způsobů, jak třídění kovů i bioodpadů občanům umožnit.
Ministerstvo životního prostředí umožňuje vedením obcí a měst
zvolit takový způsob, který bude pro obec nejvýhodnější,
nejjednodušší i nejlevnější a nejlépe vyhoví lokálním podmínkám.
Obecně platí, že nejlevnějším řešením likvidace odpadů je však
prevence jejich vzniku. V případě bioodpadu je proto pro obec
důležité soustředit se na podporu domácího a komunitního
kompostování, které by mělo vést ke snižování objemu biologicky
rozložitelné složky v komunálním odpadu. V případě úspěšného
řešení systému sběru bioodpadů je možné přistoupit ke snížení
četnosti svozu směsného komunálního odpadu. Ve výsledku je
takto možné ušetřit nemalé prostředky z obecního rozpočtu,
plynoucí na úhradu zákonných poplatků za ukládání odpadu na
skládky.
Komise životního prostředí v Rudolfově navrhuje
naložit s bioodpadem následovně:
1) Domácí kompostování – je nejekologičtějším, nejlevnějším a
zároveň nejelegantnějším řešením nakládání s bioodpadem.
Kompostování je stará osvědčená technologie, která při dodržení
několika jednoduchých zásad a pravidel funguje zcela spolehlivě.
Kompostováním přímo v místě, kde odpad vzniká, tedy u nás
doma, se získá kvalitní surovina, kterou opět lze využít
na zahradách, která zvyšuje úrodnost pozemku a zároveň šetří
výdaje na průmyslová hnojiva. Domácí kompostování šetří
občanům i obci také výdaje na poplatcích za odvoz a likvidaci
bioodpadu, proto je logické, aby ho město Rudolfov do budoucna
co nejvíce podporovalo. Byla by škoda, kdyby kompost končil

1) Pořízení sběrných kontejnerů na plasty v závislosti na
finančních nákladech.

Zdůvodnění: V kontejnerech na sklo či papír se často objevují také
plasty, pro které není zajištěna možnost je odděleně soustřeďovat
(kromě domácností, kde je již zaveden sběr pomocí žlutých pytlů).
2) Otevření sběrného dvora kromě soboty alespoň v jednom
pracovním dnu odpoledne.
3) Zvážit rozšíření sběrného dvora i pro okolní obce, které by
se na něm finančně podílely.

Zdůvodnění: Lze předpokládat nejen omezení černých skládek
v okolí Rudolfova, ale také k pozitivní spolupráci s okolními
obcemi.
4)Zřízení speciálních košů a sáčků na psí exkrementy na
specifických místech Rudolfova, které mají problém s tímto
druhem znečištění.

Za komisi životního prostředí v Rudolfově
MUDr. Jaroslav Valevský, Ing. Zdeňka Sobíšková, Ing. Milan Dušejovský

ve směsném odpadu a my bychom za jeho likvidaci platili,
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Vyjádření Rady města Rudolfov (RM) k článku
Třídění bioodpadu – nové předpisy platí od 1. ledna 2015

Poděkování paní Křížové z Rudolfova

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat paní Evě Křížové
z Rudolfova, která věnovala z ateliéru svého manžela –
akademického sochaře a malíře Josefa Kříže sochu
z cínu s názvem Chudoba.
O autorovi se zmiňujeme i v expozici hornického muzea, na
Rudolfově tvořil až do své smrti v roce 2006. Dvě
olejomalby s námětem Rudolfova sám věnoval i do městské
knihovny.
Socha Chudoba je nyní ozdobou sálu Perkmistrovského
domu.
Vít Kavalír, starosta města

Je potřeba napsat, že komise životního prostředí vznikla po volbách
v prosinci 2014 a s těmito jejími návrhy, uvedenými ve výše
zmiňovaném článku se rada města mohla seznámit teprve těsně před
uzávěrkou těchto Rudolfovských listů. Již předtím byli ale členové
komise životního prostředí pozváni na nejbližší jednání rady města,
kde o jednotlivých návrzích komise musíme mluvit a i je trochu
uvést na pravou míru. Pokud se komise rozhodla zveřejnit své
návrhy před projednáním v radě města, tak na ně musíme i v listech
reagovat.
• k bodu 1) Pořízení sběrných kontejnerů na plasty v závislosti na
finančních nákladech
Zdůvodnění: V kontejnerech na sklo či papír se často objevují také
plasty, pro které není zajištěna možnost je odděleně soustřeďovat
(kromě domácností, kde je již zaveden sběr pomocí žlutých pytlů).
Reakce RM: Z hlediska ekonomického není úplně vhodné mít dva
typy svozů. Buďto zrušme pytlový svoz a domácnosti budou třídit
plasty do nádob na sběrných místech, což si myslíme, že by byla
cesta zpátky, anebo ponechme podle našeho názoru dobře fungující
pytlový svoz. Obojí si dovolit nemůžeme, protože jiným typem vozu
se řeší pytlový svoz a jiným se vyváží kontejnery. To, že se
v ostatních nádobách na tříděný odpad objevují plasty, je zkrátka
neukázněnost či bezohlednost některých občanů, která se čas od
času někde vyskytne, stejně jako se v těchto nádobách objevuje
i směsný komunální odpad, čímž je pochopitelně celé třídění
znehodnoceno.
• k bodu 2) Otevření sběrného dvora kromě soboty alespoň
v jednom pracovním dnu odpoledne
Reakce RM: S tímto návrhem vedení města počítá. Již po zvolení
nové rady města po volbách se tento návrh projednával i jako reakce
na podnět od některých občanů. V návrhu rady města je zpřístupnění
sběrného dvora v období od dubna do listopadu kromě obvyklého
sobotního dopoledne i na jedno odpoledne všedního dne. Který den
to bude a od kdy přesně tato změna vstoupí v platnost, bude včas
zveřejněno.
• k bodu 3) Zvážit rozšíření sběrného dvora i pro okolní obce,
které by se na něm finančně podílely
Zdůvodnění: Lze předpokládat nejen omezení černých skládek
v okolí Rudolfova, ale také k pozitivní spolupráci s okolními
obcemi.
Reakce RM: S tímto návrhem rada města zásadně nesouhlasí.
Jakým způsobem bychom chtěli posuzovat, jak velkou finanční
částkou by se ostatní obce měly spolupodílet? Měly by okolní obce
vůbec o tento návrh zájem? S okolními obcemi vznikají velmi těžko
dohody na služby, které pro ně historicky zajišťujeme, jako jsou
třeba neinvestiční náklady na jejich žáky a děti, které navštěvují
naše školské zařízení. Okolní obce se nechtějí spolupodílet na
nákladech na městskou dopravu, i když těmito autobusy jezdí
i jejich obyvatelé, protože jim to žádný právní předpis nenařizuje
atd. Neumíme si představit, jak by vznikala tato dohoda
o spolupráci. V neposlední řadě by případná iniciativa měla být na
straně těchto obcí a ne na nás. Navíc není úplně ideálně vyřešen
vjezd na sběrný dvůr, když v současné době je přístupný pouze přes
dvůr soukromé stavební společnosti s jejich svolením a jiný vjezd
není zatím možné realizovat z důvodu nevyřešených majetkových
poměrů.
• k bodu 4) Zřízení speciálních košů a sáčků na psí exkrementy
na specifických místech Rudolfova, které mají problém s tímto
druhem znečištění
Reakce RM: S tímto návrhem rada města souhlasí i s ním do
budoucna počítá. Požadavek na zřízení těchto košů byl rovněž hned
po volbách iniciován zástupci našich koaličních partnerů. Je však
potřeba dobře určit vhodná místa pro umístění těchto košů a
smysluplnou koncepci tohoto projektu. I to by mělo být náplní naší
další společné práce.
Za Radu města Rudolfov Vít Kavalír, starosta a Ondřej Švejda, radní

Krček v Hlinsku chceme stále uzavřít

Krček v Hlinsku je nepříjemný seriál ve snaze o jeho
uzavření. A přitom už bylo vše na dosah. Město České
Budějovice při naší snaze o uzavření této životu nebezpečné
silničky, řeklo jednoznačné NE. Po té si uzavření podmínilo
vybudování obchvatu, který bude spojovat městské části
Českých Budějovic. Konkrétně Nové Vráto a Suché Vrbné.
Původně bylo domluveno s náměstkem přes investice
Ing. Jochem, že během roku 2014 proběhne projektová
příprava včetně stavebního povolení a buďto ještě v roce
2014 nebo v první polovině roku 2015 po výběrovém řízení
proběhne předání staveniště s dodavatelem stavby. Po
dokončení by následovalo tolik potřebné zaslepení. Tyhle
plány zatím zhatily hned dvě skutečnosti. Jednak obyvatelé
Hlinské ulice, kteří se začali, pro mě nepochopitelně,
odvolávat do všech řízení na povolení této stavby a za druhé
proběhly i v sousedních Českých Budějovicích komunální
volby, kde na rozdíl třeba od Rudolfova bylo vedení Českých
Budějovic téměř kompletně obměněno. Z tohoto důvodu
jsem vyvolal jednání s novým náměstkem primátora pro
dopravu Ing. Konečným, na které půjdu v týdnu po uzávěrce
listů. Určitě se budu ptát na záměry vedení Českých
Budějovic v této lokalitě a také, zda platí ještě stále zákaz
uzavření krčku, pokud nebude zhotoven obchvat Českých
Budějovic. Dlužíme to obyvatelům krčku a nevzdáváme to!
Vít Kavalír, starosta města

Advent a novoroční čas na Rudolfově

Musím se přiznat, že jsem prožil velmi příjemný advent i čas
novoroční v Rudolfově. I díky nově otevřenému
Perkmistrovskému domu vzniklo mnoho nových kulturních
akcí a mnohé z nich byly i velmi povedené. Nebylo v mých
silách být na každé akci, ale ty co jsem shlédl, stály za to.
Začalo to 30. 11. již tradičním rozsvěcením vánočního stromu
a poté probíhalo několik akcí týdně. Završením celého období
byl novoroční koncert v Perkmistrovském domě, kdy velmi
slušně zaplněný sál nadšeně aplaudoval většinou velmi
známým úryvkům vážné hudby. Nedá se popsat každá akce.
Za zmínku stojí vystoupení ženského pěveckého sboru VOX
NOVUS, kdy síla ženských hlasů v některých momentech
málem vytlačila posluchače ze sálu. Byl jsem například
v kostele Sboru smíření Československé církve husitské na
koncertě za záchranu krovu v tomto objektu,
v Římskokatolickém kostele jsem měl možnost uvést již
tradiční Českou mši vánoční, zajímavé byly i vánoční dílny.
Jsem si jistý tím, že kdo chtěl, tak mohl prožít neobyčejný
čas adventu, vánoc i Nového roku v Rudolfově.
Možná škoda pro organizátory, že ne všechny akce byly tak
početně navštíveny, jak by se slušelo a jak po té byly zdařilé.
Většinu akcí budeme chtít zopakovat, udělat z nich tradici.
Pevně věřím, že si postupně své návštěvníky najdou.
Vít Kavalír, starosta města
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„Nedobytnou“ tvrz ze školy asi neuděláme,

Den otevřených dveří

V souvislosti se zápisem žáků do 1. tříd Základní školy
Rudolfov na školní rok 2015 – 2016 uskuteční škola
v úterý 27. ledna 2015 Den otevřených dveří. V tomto dnu
od 8,00 do 15,30 hodin mohou školu navštívit rodiče
předškoláků se svými dětmi a ostatní zájemci, kteří ještě
nejsou s výběrem školy pro své dítě rozhodnuti. Všichni
mohou navštívit výuku, prohlédnout si třídy, místnosti školní
družiny a informovat se u vedení školy, vyučujících a
vychovatelek školní družiny o všem, co by je o dění ve škole
zajímalo.

ale přesto vedení školy reagovalo na doporučení ministra
školství Č.j.: MSMT-38240/2014 a usnesení Rady města
Rudolfov k zabezpečení vstupů do škol a školských zařízení
proti vniknutí cizích osob. Níže uvedená opatření jsou
realizována v zájmu bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy.
Kromě zvýšeného dohledu pedagogických i nepedagogických
pracovníků jsou obě budovy Základní školy Rudolfov po celý
den uzamčeny. Pro případné návštěvy školy jsou u vchodů
instalované videotelefony, které lze použít podle účelu návštěvy.
Ke změně došlo také ve výdeji obědů pro „cizí strávníky“.
Vchod do školní jídelny je pro ně otevřen pouze v době od 11:20
hodin do 11:45 hodin. V tuto dobu rovněž probíhá výdej obědů.

Všechny rodiče a jejich děti srdečně zveme.

Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Změna ve výdeji obědů se týká:

Vánoční koncerty žáků ZŠ Rudolfov

•„cizích“ strávníků, kteří konzumují oběd přímo ve školní
jídelně
•„cizích“ strávníků, kteří si odnášejí obědy domů
• zákonných zástupců žáků, kteří si odnášejí oběd domů v první
den žákovy nemoci
Pro ostatní osoby je vstup vchodem do školní jídelny zakázán.
Žádáme veřejnost i zákonné zástupce žáků, aby tato opatření
respektovali. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

V rámci vyučovacích hodin hudební výchovy, volitelného
předmětu Hudební dílna, ale i mimo vyučování, nacvičovali
někteří žáci 4. – 8. ročníku pod vedením Mgr. Vladimíry
Jiranové pásmo vánočních koled, písní a hry na různé
hudební nástroje. Jejich úsilí vyvrcholilo v prosinci, kdy
vystoupili na vánočním koncertu ve SŠ a VOŠ cestovního
ruchu v Českých Budějovicích a vánočních koncertech pro
veřejnost a žáky naší školy.
Všem žákům, kteří se na zpříjemnění předvánoční atmosféry
podíleli, patří poděkování, stejně jako slečně Pavle Bubleové,
která je při všech koncertech doprovázela na klavír. Vážíme
si i velké účasti rodičů. Jejich potlesk byl pro vystupující
žáky největší odměnou za vynaloženou snahu při přípravě
koncertů.
(Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách
školy www.zsrudolfov.cz).
Mgr. Vladimíra Jiranová

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Rudolfov
na školní rok 2015 – 2016

Zápis se koná ve dnech:

pátek 6. února 2015 od 13,30 hodin do 17,30 hodin
sobota 7. února 2015 od 8,30 hodin do 11,30 hodin
ve školní budově 1. stupně ZŠ Rudolfov.

K zápisu se dostaví děti, které:

• dovrší věku šesti let do 31. srpna 2015
• děti, které měly v roce 2014 odklad školní docházky

Dále mohou být k předčasnému nástupu zapsány i děti,
které:

• dovrší 6 let věku do 31. 12. 2015 (podmínkou přijetí
těchto dětí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení – pedagogicko-psychologické poradny)
• dovrší 6 let věku do 30. 6. 2016 (podmínkou přijetí těchto
dětí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení – pedagogicko-psychologické poradny a odborného
lékaře)

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

• občanský průkaz
• rodný list dítěte
• zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky,
předloží také doklad o povolení odkladu školní docházky
v uplynulém roce
• zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu
v ČR a doklad o trvalém bydlišti
Přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu školy,
který zahrnuje tyto obce:

Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora,
Hůry, Jivno, Libníč.

Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Zápis do Mateřské školy Rudolfov

Zápis do Mateřské školy Rudolfov se uskuteční

ve dnech 16. a 17. dubna 2015.

Bližší informace budou včas zveřejněny.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov
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Z ČINNOSTI SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA RUDOLFOV
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádá různé
přednášky pro občany města vždy první pondělí v měsíci
v prostorách Hornického muzea.
Plánované akce

2. 2. 2015 v 18 hodin – cestování po Tibetu
2. 3. 2015 v 18 hodin – šikovné ruce Velikonoce
Na 21. 3. 2015 plánuje Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova
již tradiční koupání v Bad Füssingu.
Během ledna se ve středu v dopoledních hodinách rozběhlo cvičení
jógy v prostorách Hornického muzea pod vedením M. Růžičkové.
Vzhledem k zájmu pracujících žen bylo zajištěno další cvičení,
v pondělí od 18 hodin. Na cvičení si vezměte vhodné oblečení a
podložku.
Jarmila Bíňovcová

Poděkování

Vzhledem k ukončení volebního období bych chtěla jako
předsedkyně zdravotně sociální komise touto cestou poděkovat
členkám komise – Lence Klímové, Libuši Pfauserové, Marii
Růžičkové a Anně Voráčkové za práci pro obyvatele města
Rudolfov v minulém období.
Jarmila Bíňovcová

Kulturně školská komise

BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ ...

Říjnovými volbami se změnilo nejen složení zastupitelstva,
ale byli změněni i členové finančního výboru, kontrolního
výboru a všech komisí jmenovaných radou města.
Za sdružení „Ženy pro město“ byla do zastupitelstva města
zvolená paní Zdeňka Švejdová a já jsem se stala
předsedkyní Kulturně školské komise. Dalšími členy se
staly: Zdeňka Švejdová, Marta Pflegerová, Hana
Kuboušková a Petra Kuboušková.
V minulém volebním období tato komise nebyla příliš
aktivní. My jsme se rozhodly tento přístup změnit. Budeme
se snažit být nápomocny zdravotně sociální komisi a Spolku
přátel Rudolfova při organizování kulturních akcí a zároveň
bychom chtěly být jakýmsi komunikátorem mezi školou,
školkou a radou města.
Na naší první schůzce jsme si rozdělily úkoly a domluvily
jsme se na založení stránky kulturních akcí Rudolfova na
Facebooku. Tuto stránku bude spravovat Petra Kuboušková.
Takže, kdo bude mít zájem o přehled kulturních akcí, může
se již nyní podívat na www.facebook.com/kulturarudolfov.
Věra Sosnová

DOTAZ
V roce 2014 se velice vkusně opravila fasáda i okna na naší
základní škole. Jako rodačku z Rudolfova by mě ale
zajímalo, kam se ztratila pamětní deska zakladatele české
školy, pana Krže. Myslím, že by se měla vrátit na své
původní místo, kde byla desítky let.
Děkuji za zveřejnění a odpověď.
Hana Veselá
O odpověď jsme požádali ředitele rudolfovské školy pana
Mgr. Ludvíka Mühlsteina

Pamětní desky pana Vojtěcha Krže se neztratily. V současné
době jsou uloženy ve škole. Jedná se o několik desítek
kilogramů vážící žulovou desku s bustou z blíže neurčené
slitiny, na které se pochopitelně podepsal čas (oxidace),
stejně jako na druhé desce s pamětním textem.
Při odstranění bylo dohodnuto, že se obě desky nechají
zrestaurovat a budou umístěny do interiéru školy.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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Genius Loci Novohradských hor

Bude na Rudolfově platební bankomat???

Neznámý romanopisec napsal na konci 19. století v knize
(Ottovy) Čechy „Pravdu pověděl, kdo nazval Nové Hrady
kusem ráje, a to, ač na půdě české, nám Čechům přec
neznámého, jakoby na kraji světa kdesi položeného.“
Z kontextu textu plyne, že měl na mysli Novohradské hory.
Dnes, po více než sto letech, máme k těmto horám podobný
vztah. Ač blízké, přece jen je považujeme za trochu cizí území.
A navíc je vnímáme hlavně jako kraj zaniklých vesnic, zemi
zmizelého německého osídlení. Když už jako hory, tak
většinou začínáme a končíme u Kraví hory s její rozhlednou.
Novohradské hory jsou přitom svou střední výškou páté
nejvyšší pohoří České republiky, jedna z jejich tisícovek je
zřejmě nejjižnější tisícimetrová hora naší země. Pětadvacet let
po odstranění železné opony a otevření hraničního pásma se
vlastně v našich myslích a chování vůči horám moc
nezměnilo. Víme, že tam někde nahoře něco je, ale příliš se
o to nezajímáme. Přímo v horách tak dnes žije méně lidí než za
totality. Možná ne ve městech a vesnicích, ale v lesích, lukách,
cestách, údolích a vrcholech. Ztrácejí se místní jména, zaniká
povědomí o krajině hor a jejím specifickém charakteru. Na
druhou stranu se udržují některé představy a zdánlivé pravdy,
které byly už dříve vyvráceny, ale přesto žijí dále. O tom všem
je přednáškový cyklus Genius Loci Novohradských hor. První
přednáška „Hory a krajina“ je věnována vymezení a historii
hor, jejich nejvýznamnějším vrcholům a pralesům. Druhá, „Od
pramenů řek k lidem“ je o často opomíjeném vodstvu hor a
také o unikátu, nejmenších vorosplavných tocích Evropy a
historii voroplavby. Poslední „Mizející světy“ je o cestě od
hvězdné hodiny Novohradských hor v první polovině
19. století po zánik skláren a v konci i osídlení. Přednášky jsou
doprovázeny vždy asi dvěma stovkami fotografií.
(Novohradské) Hory a krajina budou 23. února v 18.00
v Perkmistrovském sále muzea. Jste srdečně zváni.
Milan Koželuh

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Rudolfov jsem
při závěrečné diskuzi navrhl umístění bankomatu
v Rudolfově a požádal vedení města o zplnomocnění při
vyjednávání s jednotlivými bankovními ústavy. Rada města
Rudolfov mě dne 18. prosince 2014 zplnomocnila a já bych
se chtěl pokusit, abychom v i našem městě mohli této služby
využívat. Myslím, že této služby by využívali i občané
z okolních obcí. Nejbližší umístění bankomatu se nachází
v Lišově a v opačném směru v dopravně obchodním centru
Mercury
v
Českých
Budějovicích.
Nějaká
jednání s jednotlivými bankami už proběhla a v nejbližší
době bych chtěl písemně podat oficiální žádosti a sjednat si
další schůzky o zřízení bankomatu v Rudolfově. Při jednom
z jednání jsem se dozvěděl, že zřízení bankomatu stojí banku
okolo milionu korun a jeho měsíční provozní náklady okolo
20 tisíc Kč i více. Banky pří výběru místa pro jeho zřízení
mají proto pochopitelně přísně nastavená kritéria, zda se jim
taková služba vyplatí nebo nikoliv. Pokud by se bance
bankomat nevyplatil, tak by musel tyto provozní náklady
doplatit smluvní poskytovatel prostoru. V opačné situaci, kdy
bankomat přináší bankovnímu ústavu zisk z hotovostních
výběrů (za poplatky) by naopak banka poskytovala finanční
příjem za prostor, kde je bankomat umístěn. Z toho logicky
vyplývá, že se zřízením bankomatu nemají problém obchodní
centra nebo větší města, kde je značný počet hotovostních
výběrů a poskytovatelům prostoru je tak od banky vyplácen
ještě zisk za pronájem. Alespoň tak jsem to pochopil.
O jednotlivých jednání s bankovními ústavy budu veřejnost
průběžně informovat a třeba se letošního roku dočkáme, že
bychom mohli v Rudolfově této služby využívat.
MUDr. Jaroslav Valevský

Bankomat na Rudolfově opravdu chybí

Zřízením bankomatu jsme se zabývali již v roce 2011.
Oslovili jsme největší bankovní domy, které mají i nejhustší
síť bankomatů v ČR, konkrétně Komerční banku, Českou
spořitelnu a ČSOB. Komerční banka jako domovská banka
pro město řekla, že na Rudolfov bankomat neosadí z důvodu
malého předpokládaného obratu na bankomatu ročně. ČSOB
se nám neozvala zpět vůbec a Česká spořitelna chtěla ztrátu
provozu bankomatu hradit, přičemž nedokázala dopředu říct,
jaká by byla prokazatelná roční ztráta. Její odhad byl takový,
že by město mělo ročně zaplatit cca 30 000 Kč, ale mohlo to
být i mnohem víc… Po tomto jednání jsme s díky odmítli a
skutečnost je taková, že nám tu bankomat velmi chybí, ale
nechceme přispívat bohatým bankovním domům (zisky
v řádech miliard ročně) na jejich provoz. Jsem rád za snahu
opět tato jednání oprášit. Bankomat je tu rozhodně třeba. Je
ovšem také otázka, jaký bankomat by nejvíce vyhovoval
obyvatelům. Všichni, co platební kartu používáme, tak víme,
že každý výběr je většinou placená služba a pokud vybíráme
u jiných bankomatů, než u těch stanovených naší bankou, tak
se nám výběr prodraží.
Vít Kavalír, starosta města
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Společná tisková zpráva Našeho domova, Cally a
Jihočeských matek ze dne 5. 1. 2015

Údolí Rudolfovského potoka aktuálně

Údolí Rudolfovského potoka „dostalo“ v listopadu a prosinci
loňského roku „vánoční dárek“ v podobě dvou rozhodnutí
Krajského úřadu pro Jihočeský kraj.
Odborem pro životní prostředí, zemědělství a lesnictví byla
znovu potvrzena registrace Významného krajinného prvku
(VKP) Rudolfovský lom, o které rozhodl Odbor ochrany
životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.
V Územním plánu Obce Jivno byla Odborem regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Krajského úřadu zrušena plocha pro zástavbu ve VKP
Rudolfovský lom, vodní nádrž v údolní nivě a změna
rekreačních objektů nad údolím na stavby pro bydlení. Dále
nebude lesní pozemek pod hrází rybníka Mrhal převeden na
plochu pro rekreační zástavbu.
Členové zapsaného spolku Náš domov, založeného v roce
2012 jako sdružení zabývající se životním prostředím
Rudolfova a jeho okolí, děkují všem příznivcům za podporu.
Boj o zachování přírody v Údolí v současném stavu
pravděpodobně nekončí, ale „Náš domov“ bude dál hájit
přírodu a vše, proč lidé tuto oázu klidu vyhledávají.
Za „Náš domov, z. s.“ Zdeňka Sobíšková

Krajský úřad zrušil kontroverzní části
jivenského územního plánu

Krajský úřad Jihočeského kraje zrušil několik částí územního plánu
obce Jivno, které kritizovali ochránci přírody. Vyhověl tak návrhům
na přezkum územního plánu, které podali někteří vlastníci pozemků
v údolí Rudolfovského potoka, Calla a Jihočeské matky.
V krátké době jde o druhý významný úspěch odpůrců nové zástavby.
V listopadu totiž krajský úřad potvrdil registraci významného
krajinného prvku Rudolfovský lom. Již dříve se podařilo veřejnosti
v údolí zabránit výstavbě ČOV nebo dokonce kanalizace. Nové
stavby v údolí schválilo jivenské obecní zastupitelstvo v územním
plánu i přes odpor nevládních organizací a stovek místních obyvatel.
"Bývalý jivenský starosta Josef Makovec tvrdil v Rudolfovských
listech, že údolí Rudolfovského potoka se nezmění a příroda zůstane
pěkná jako doposud. Snažil se však o pravý opak," uvádí Eliška
Štěpánová z Našeho domova, nevládní organizace, kterou založili
občané z blízkého Rudolfova.
„Ukazuje se, že občanská angažovanost ve veřejných záležitostech
není zbytečná. Nebýt aktivity mnoha obyčejných lidí, kteří obětovali
volný čas ve prospěch zachovalé přírody, jivenský územní plán by
už platil a stavební práce v údolí by mohly začít,“ říká Jaroslav
Valevský ml. z Našeho domova.
Krajský úřad zrušil části územního plánu, které se týkaly výstavby
rekreačních objektů pod hrází rybníku Mrhal a také celého území
významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Zrušena byla také
část územního plánu, která se týká výstavby nové vodní nádrže
v údolní nivě Rudolfovského potoka, který byl již před časem také
zaregistrován jako významný krajinný prvek.
„Je sympatické, že lidé z Rudolfova se nenechali zastrašit
nactiutrhačnou kampaní, ve které sekundovala i najatá advokátní
kancelář. Proti velkým penězům postavili energii stovek lidí, kterým
není lhostejná krajina v okolí jejich domova. Ostatně i název jejich
sdružení „Náš domov“ je výmluvný,“ myslí si Jiří Řehounek
z Cally.
„Od počátku tvrdíme, že schvalování kontroverzního územního
plánu provází nejen neúcta k přírodě, krajině i názorům obyvatel
okolních měst a obcí, ale i k zákonům této země. To je nyní
potvrzeno i krajským úřadem,“ komentuje poslední vývoj Jaroslava
Brožová z Jihočeských matek.
„ Samozřejmě víme, že není vyhráno. Zastánci kontroverzního
územního plánu se jistě nevzdají lehce. Především majitelé
pozemků, kteří je získali za neobvykle nízkou cenu, je patrně
i nadále chtějí zhodnotit jako stavební parcely. Jeden z nich se snažil
po schválení územního plánu prodat pozemek dokonce za
šestadvacetinásobek kupní ceny,“ dodává Jaroslav Valevský ml.
„Jsme rádi, že zatím vítězí zdravý rozum nad mocí peněz. A chceme
ukázat i dalším lidem, kteří mají strach o přírodu ve svém okolí, aby
se nebáli ozvat. Kvalitní životní prostředí a zachovalá příroda jsou
hodnoty penězi nevyčíslitelné a v dnešní uspěchané době pro
duševní odpočinek nepostradatelné. A my je budeme hájit i dál“,
uzavírá i za ostatní členy Našeho domova Zdeňka Sobíšková.

Alois Sassmann - Kořeny aneb Po stopách
vlastních předků

Už jste někdy přemýšleli o tom, kdo byli vaši předkové a
odkud vlastně pocházíte? Samotný fakt, že jste místní rodáci,
nebo že pocházíte z blízkého okolí, samozřejmě neznamená,
že vaši předci zde žili od nepaměti. Přesvědčil se o tom i
táborský farář Alois Sassmann, pro kterého je genealogie
dlouholetým koníčkem. Podařilo se mu nejen rozluštit
komplikovaný původ jeho jména, ale pomocí moderních testů
DNA objevil, že je blízkým příbuzným jednoho z
nejslavnějších korzárů všech dob. Sira Francise Drakea, který
se plavil ve službách královny Alžběty I. Alois Sassmann je
známý svými pořady pro Český rozhlas, které pronikají do
historie jihočeských rodin a rodů, dále z televizního cyklu
Hledáme své předky. V městské knihovně jsou vám k
dispozici jeho knihy s názvem Kořeny. Před několika lety
jsme také společně besedovali, bádali a muzicírovali ve
Sboru smíření zde v Rudolfově.
A proto vy, kteří máte o historii svých předků zájem, kteří si
tvoříte svůj rodokmen, kteří rádi listujete ve starých
matrikách a kronikách, přijďte ve čtvrtek 12. března do sálu
Perkmistrovského domu na přednášku Mgr. Aloise
Sassmanna. Začíná v 17 hodin a příjemně stráveného večera
myslím nebudete vůbec litovat.
Jménem Společnosti přátel Rudolfova vás srdečně zve Jana
Údolí Rudolfovského potoka foto František Nárovec Malšovská.
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Český zahrádkářský svaz, Místní organizace Rudolfov
Mlýnské údolí 1, 373 71 Rudolfov

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Rudolfovská pálenka 2014

Jméno a příjmení: .................................................
Adresa: ..................................................................
Telefonický kontakt: ..............................................
Souhlasím s podmínkami soutěže, předám 0,2 litru mojí
pálenky k hodnocení, v případě výběru komisí předám
1 litr pálenky pro veřejnou degustaci.

Datum: ........................ Podpis: ................................

Informace z palírny v Mlýnském údolí

Do 2. poloviny vstoupila velmi úspěšná sezóna pálení
ovocného kvasu v naší palírně. K 14. lednu 2015 již bylo
vypáleno celkem 4552 litrů 100% alkoholu. Toto množství
odpovídá zpracování 75 745 litrů ovocného kvasu.
Předpokládáme, že pálení bude pokračovat i v dalších
měsících, limitujícím faktorem však bude dosažení částky
obratu 1 000 000 Kč. Po ukončení letošní sezóny pálení bude
opět probíhat degustační odborná soutěž o titul „Rudolfovská
pálenka“ a veřejné vyhlášení „Pálenky Rudolfovských“, na
kterou vás všechny již nyní co nejsrdečněji zveme. Přesný
termín bude oznámen v dalším čísle RL, na webu města a
v místním rozhlase.
Dovolte mi, abych jménem výboru ZO Českého
zahrádkářského svazu i jménem svým popřál členům místní
organizace zahrádkářského svazu i všem našim občanům do
nového roku 2015 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Jiří Merle, předseda ZO ČZS v Rudolfově

Pravidla soutěže Rudolfovská pálenka 2014

Přihlásit se může každý, kdo v rudolfovské palírně
v sezonách 2012/2013 a 2013/2014 vypálil alespoň 5 litrů
ovocné pálenky s obsahem minimálně 52% alkoholu.

Podmínky soutěže:

• Soutěžící je osoba starší 18 let
• Poskytne pro hodnotící komisi alespoň 0,2 litru pálenky,
kterou si přeje hodnotit, zdarma
Hodnotící komise vybere z předložených vzorků 10 vzorků,
jejichž majitelé získávají cenu hodnotící komise – dárkovou
poukázku na 300 Kč.
Soutěžící, jehož vzorek získá od hodnotící komise nejvíce
bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Rudolfovská
pálenka 2014“
• certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov
Vítězní soutěžící se přihlášením do soutěže zavazují předat
proti dárkovému poukazu do palírny láhev o objemu alespoň
1 litru pálenky přihlášené do soutěže.
Tyto vzorky budou hodnoceny při Veřejné ochutnávce, která
proběhne na jaře 2015 v Hornickém muzeu v Rudolfově.

Rudolfovské listy v barvě

Vážení čtenáři Rudolfovských listů, tímto číslem vstupujeme
společně do nového roku 2015. Chtěla bych vám především
popřát do celého roku hodně zdraví a spokojenosti. Pro mne
i celou redakční radu to bude již pátý rok, co se společně
prostřednictvím Rudolfovských listů setkáváme. Doufám, že
i nadále bude spolupráce s přispěvateli tak dobrá jako
v letech minulých a vy čtenáři, že budete netrpělivě očekávat
ve své schránce každé dva měsíce další číslo tištěných
černobílých listů. Potud zůstane vše jako v letech minulých.
Ke změně dochází od tohoto čísla v elektronické verzi. Ta
bude stejně jako dosud umístěna na webových stránkách
města Rudolfov, ale v plnohodnotné barevné verzi
v kvalitním rozlišení. Pokud budete chtít, tak si tuto verzi
můžete z těchto stránek stáhnout. Doufám, že i tato změna
přispěje k oblibě Rudolfovských listů mezi vámi, pro které
tyto listy prvořadě připravujeme. Byla bych ráda, aby se
v budoucnu do vašich schránek dostaly "barevné"
Rudolfovské listy, ale bohužel, jsme omezeni financemi a
nechceme přejít ke zpoplatnění výtisků.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka RL

Na Veřejné ochutnávce proběhne:

• zveřejnění pořadí, které určila hodnotící komise
• soutěžící, kteří se probojovali do finále, převezmou diplom
• hlasováním z publika bude vyhlášena „Pálenka
Rudolfovských roku 2014“
Soutěžící, jehož vzorek získá od publika nejvíce bodů, získá:
• dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
• právo označovat svoji pálenku titulem „Pálenka
Rudolfovských roku 2014“
• certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov
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ADVENTNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
K adventnímu času neodmyslitelně patří pohádky, zpívání koled,
vyprávění si o vánočních zvycích, pečení perníčků, ale i „Vánoční
florbalový turnájek“, kterého se letos zúčastnili jen chlapci
z florbalového kroužku. Všem moc děkuji za krásně strávené
odpoledne a těším se na červnový turnaj. I letos se uskutečnilo ve
školní družině další kolo turnaje v odbíjené mezi 2. A a 2. B. Děti si
užily sportovní odpoledne a zároveň protáhly tělo. Šikovná děvčata
z „Klubíčka“ navštívila seniory v „Pečovatelském domě
v Rudolfově“, kde jim zazpívala a zahrála vánoční písničky a
koledy, a podle potlesku se naše vystoupení líbilo. Také jsme si

společně zazpívali pod vánočním stromem na Farské louce
v doprovodu kytar a fléten, popili jsme společně vánoční punč a
ochutnali výborné cukroví našich maminek. Třetí středu v prosinci
jsme se vydali do muzea v Českých Budějovicích na výstavu
vánočních stromečků. Na zahřátí a pro dobrou náladu jsme si
pochutnali na punči pod vánočním stromem na náměstí. A naše
poslední zastávka směřovala do Rudolfovského kostela na výstavu
Betlémků.
Šťastný a pohodový Nový rok 2015 přeje kolektiv ŠD Rudolfov

V polovici volejbalové sezóny

společně s Volejbalem Tábor dělí o první pozici. V nemistrovské
soutěži Pohár krajů, je družstvo na čele soutěže. Starší žákyně.
V okresní soutěži a krajském přeboru jsme na čele tabulky. Velmi
obtížné bude v dalších turnajích krajského přeboru první místo
obhájit. Na naši pozici útočí výkonnostně rovnocenná družstva
Madety České Budějovice a Volejbalu Tábor.
Soutěže mladších dorostenek – kadetek. „A“ družstvo vyhrálo
základní skupinu a postoupilo do další části ve skupině, kde již
nemůže ze soutěže spadnout. Tím nám bude pro příští sezónu
zachována ligová příslušnost. Družstvo „B“ kadetek je v krajském
přeboru na 6. místě.
Starší dorostenky – juniorky. „A“ družstvo bez zaváhání s velkým
náskokem vyhrálo základní skupinu. V další části soutěže se
utká s družstvy z Východních Čech a Kraje Vysočina. Družstvo „B“
je na třetím místě krajského přeboru.
Soutěže v kategorii žen. V druhé lize je družstvo „A“ v polovině
tabulky soutěže, aktuálně šesté. Družstvo „B“ hraje krajský přebor a
v soutěži je na posledním místě. Družstvo „C“ a „D“ hrají okresní
přebor. Úspěšnější je družstvo „D“ které soutěž vede.
Další informace o sportovní práci s mládeží ve spádové oblasti
města Rudolfov je možné získat na www.skhlincovahora/cz .
Jan Havelka

Než začnu čtenáře seznamovat s výsledky sportovního klubu
Hlincovka, dovolte mi jednu poznámku. Příspěvky do RL píši
v duchu repliky z Komedie o hrnci: „bona fide“. Jiný výklad
příspěvků čtenářem respektuji. Avšak svědčí to o malé znalosti
sportovní problematiky, o znalosti jen malého výseku činnosti
sportovního klubu, o podsouvání myšlenek lidem, kteří jsou
v jednom shonu a bez úlevy na pravidelných trénincích a zápasech.
Snad ještě doplním. Je to můj názor. Podepisuji se pod něj.
Neschovávám se neosobně, jako jiní, za kolektiv či Radu trenérů.
České povaze, ve svém věku, však rozumím.
Přípravka. V barevném volejbalu, nejmladší hráčky od 1. do 5. třídy
ZŠ, si velmi úspěšně vedou v krajských kolech soutěže. V každé
barvě (žlutá, oranžová, červená a zelená) máme nejméně dva
zástupce na prvém až třetím místě. V barvě žluté dokonce prvních
pět míst obsadila naše družstva. Oblastní kolo by tedy mělo být
i s naší účastí.
Mladší žákyně. V krajské soutěži trojic naše družstva z 21
účastníků, kteří postoupili z kvalifikace, obsadila třetí, čtvrté, páté a
šesté místo. V šestkovém volejbale v krajském přeboru mladší
žákyně mají odehrány dva turnaje. V této chvíli se
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Vánoční besídka odboru ČASPV SK Rudolfova

V úterý dne 16. 12. 2014 se uskutečnilo poslední cvičení v roce
2014 našeho odboru ČASPV. Zakončili jsme rok vánoční besídkou
jak v oddílu rodičů a dětí od 16,00 hod. tak v oddílu předškolních
dětí od 17,00 hod. Oddíl rodiče a děti se nám ve školním roce 2014
až 2015 rozšířil na 19 párů. Posledního cvičení se zúčastnilo 12 párů
rodičů a dětí. Zacvičili jsme si na stanovištích a na posledním
stanovišti nám Ježíšek přinesl stromeček s drobnými dárky pro děti.
V oddílu předškolních dětí předvedly děti rodičům, co se za první
pololetí naučily, potom nám Ježíšek přinesl do tělocvičny osvětlený
stromeček s Betlémem a s drobnými dárečky pro děti. Přítomným
rodičům i dětem zahrál na violončelo koledy pan Brcko s dcerou
Barunkou, která zpívala a hrála na housle. Byl to nádherný zážitek,
za který sklidili zasloužený potlesk, a za jejich vystoupení velice
děkuji.
Děti také přednesly koledy, zazpívaly všem přítomným a obdržely
dárečky.
S přáním krásných vánočních svátků a s přáním hodně zdraví, štěstí
a sportovních zážitků do nového roku v našem cvičení jsme se
rozešli.
Ladislava Skalová – cvičitelka

NABÍDKA FINANČNÍCH SLUŽEB PRO VÁS
• Komplexní služby v oblasti nemovitostí – vyhledání
ideální nemovitosti, zajištění prodeje, zajištění
financování
• Zajištění výhodné hypotéky, i bez vlastních zdrojů
• Refinancování již 18 měsíců před koncem fixace
• Spotřebitelské úvěry
• Konsolidace Vašich stávajících úvěrů – sloučení půjček
• Založení stavebního spoření – výhodné zhodnocení
Vašich financí

Kontakt: Ing. Tomáš RYS, tel.: 777 904 443

Tříkrálová sbírka 2015 – Děkujeme

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky významně předčil naše
očekávání. Před pěti roky, kdy naše farnost poprvé
zabezpečovala organizaci Tříkrálové sbírky, se vybralo
32 978 Kč. V minulém roce jsme výtěžek téměř zdvojnásobili na
62 880 Kč. Letos se podařilo vybrat celkem 71 397 Kč, čímž
jsme překonali magickou hranici 70 tisíc Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je rozdělen dle přesných pravidel.
Největší část – 65% výtěžku zůstává v území, kde se sbírka
konala. Letos se o tuto částku podělily tyto projekty:
•25% výtěžku sbírky bude použito na NAZARET a to zejména
na podporu Denního centra,
•25% z výnosu půjde na centrum Ovečka, které pomáhá
rodinám s dětmi s Downovým syndromem,
•25% z výnosu na podporu rozvoje 1. sociálního družstva
VLNA,
•25% výtěžku sbírky bude použito na podporu zřízení prostor
vhodných pro aktivity seniorů a mládeže na rudolfovské
faře.
Ze zbývajících 35% je
•15% výtěžku použito na projekty Diecézní charity,
•10% výtěžku použito na humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci na projektech Diecézní charity,
•5% výtěžku použito na projekty Charity ČR,
•5% je určeno na vlastní režii sbírky – nákup pokladniček, tisk
kalendáříků, cukříky….
Chtěl bych zde využít příležitost a poděkovat hlavně Vám,
štědrým dárcům, kteří jste ochotně přijali naše koledníky. Často
jste jim nejen přispěli do kasičky, ale na další cestu jste je
povzbudili i nějakou sladkostí. Mockrát děkujeme.
Chtěl bych ale také moc poděkovat vedení rudolfovské základní
školy a zejména paní zástupkyni Mgr. Janě Vaškové za podporu
sbírky na prvním stupni ZŠ, vedení města za umožnění
propagace sbírky v místním rozhlase a MěÚ za zapečetění a
rozpečetění kasiček a za spočítání výtěžku sbírky, milým
farnicím za přípravu teplého občerstvení pro koledníky, ale
hlavně koledníkům a vedoucím skupinek, kteří si poctivě prošli
své rajony a snažili se všude přinést radost a Boží požehnání.
Vám všem ještě jednou moc díky a budu rád, pokud se budeme
moci ve zdraví společně podílet i na Tříkrálové sbírce v příštím
roce.
Milan Třebín
Tříkrálová sbírka je pořádána na celostátní úrovni Charitou
Česká Republika a opírá se o dobrovolnickou práci tisíců
koledníků po celé republice. V Rudolfově Tříkrálovou sbírku již
tradičně pořádá Římskokatolická farnost Rudolfov
v součinnosti s Diecézní charitou České Budějovice a ve
spolupráci s městem Rudolfov, místní základní školou,
Rodinným centrem Rudolfov a Sborem smíření CČSH
v Rudolfově.
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