Rudolfovské listy
■ ČÍSLO 5/2014 ■ ZÁŘÍ – ŘÍJEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Celkové náklady rekonstrukce se pohybují okolo 16 milionů
korun s tím, že zmiňovaná dotace pokryje 85% uznatelných
nákladů projektu. Místní nezískávají pouze důstojné a
reprezentativní muzeum a knihovnu. Počítáme, že místní spolky,
sdružení a zájmové skupiny budou především využívat nového
multifunkčního sálu pro pořádání různých besed a setkávání. Na
komornější, menší akce bude možno využít i prostoru knihovny.
Moc bych si přál, aby Perkmistrovský dům byl chloubou
každého našeho obyvatele. Opravili jsme ho a udali mu další
směr. A uděláme vše i pro jeho další provoz a důstojnou
reprezentaci v celém regionu.
Vít Kavalír, starosta města

Opravený Perkmistrovský dům se otevírá
rudolfovským i celému regionu

V sobotu 13. 9. 2014 jsme mohli spolu s našimi obyvateli
slavnostně otevřít kompletně nově opravený Perkmistrovský
dům. Původně
sídlo Báňského
úřadu – úředníka
čili Perkmistra.
Pět výstavních
sálů
nového
Hornického muzea, multifunkční sál, muzejní knihovna,
studovna, badatelna a další zázemí celého domu, mohli
návštěvníci shlédnout během celého odpoledne. Od 14 hodin byl
i doprovodný program na ploše před Hasičskou zbrojnicí.
Nechyběl ani křest knihy Rudolfovské povídky od našeho
obyvatele Vladimíra Jandy. Velmi příjemně nás překvapili
návštěvníci svým zájmem. I přes krutou nepřízeň počasí
navštívilo zdařilou akci města minimálně tři stovky návštěvníků.
Jednu chvíli bylo úplně plné muzeu i plocha pod stanem
u hasičárny. K dispozici byla i komentovaná prohlídka autorů
expozice. Hodně jsem se pohyboval mezi návštěvníky a
nezaznamenal jsem žádnou negativní reakci na dům ani
expozici. Naopak prakticky všichni, s kým jsem mluvil, byli
nadšeni.
Ti co nepřišli, ovšem nemusí litovat. Od 1. října se muzeum
otevírá již v klasických provozních hodinách. Celý říjen bude
ještě možno využít vstupu zdarma.
Hornické muzeum – jediné v jižních Čechách se stává součástí
naučné stezky o hornictví, kterou jsme otevřeli již na konci
loňského roku. Hlavním motivem celé této největší investiční
akce bylo zachránit tento historicky cenný objekt před úplným
zchátráním. Pomohla nám k tomu dotace z Regionálního
operačního programu s dopadem právě na cestovní ruch.

fota na stránce 1 Jiří Hoschna

MUZEUM – PERKMISTROVSKÝ DŮM
otevřeno pro veřejnost od 1. října 2014
středa – neděle 11 – 17 hodin
mimo tuto dobu možnost objednání
větších skupin na tel. 773 184 510

Vstupné:

základní – 40 Kč
snížené – 20 Kč (důchodci nad 60 let, děti

od 7 let včetně, studenti, invalidé)
rodinné – 80 Kč (2 dospělí + 2 děti)

foto Jiří Hoschna

foto Jiří Hoschna

Rudolfov má velmi slušné muzem

Vstup v měsíci říjnu 2014 zdarma

Muzeum v Perkmistrovském domě je od 13. září skutečností a je
to vlastně malý zázrak. I když první návrh na instalaci jakési
expozice v někdejší radnici pochází již z 2. března 1991, ten
skutečný návrh bude navždy spojen s projektem rekonstrukce
Perkmistrovského domu na Hornické muzeum z podzimu 2012.
Nemělo by přitom zapadnout, že s ním přišel Alois Vlach tehdy
ještě tajemník městského úřadu a že mu inspirací byla stejná
situace v domovské Třeboni. A neměla by také zapadnout slova
zástupců dodavatelské firmy, že další otálení s rekonstrukcí
nepoužívaného domu by mělo pro objekt fatální důsledky.
Nemám rád povinné děkovačky asi stejně jako vy, ale marná
sláva, tady jsou na místě. Zaslouží si je vedení města a zejména
starosta za to, že dodrželi slovo a po nuceném vystěhování
muzea z původních prostor v létě 2012 našli a hlavně dotáhli do
konce řešení a to ne řešení ledasjaké. Zaslouží si je všichni, a
není třeba jmenovat, kteří se zastali muzea v okamžiku, kdy se
stalo terčem laciné populistické protikampaně. Zaslouží si je
zejména pětičlený realizační tým. Ema Majerová, grafička
zodpovědná za výtvarné řešení, Dan Kovář, historik a archivář
zodpovědný za faktickou správnost, Helena Stejskalová, odborná
pracovnice Jihočeského muzea zodpovědná za muzejní kvalitu a
vedení realizace a Jiří Zikeš, mineralog zodpovědný za
geologickou část expozic. Muzeum už tedy není záležitostí
jednoho člověka. Tu myšlenku si vzalo za své mnoho lidí a to je
dobře. Teď záleží zejména na rudolfovácích samotných, jak jej
přijmou za své oni.
Muzeum je křehká záležitost, těžko se buduje, snadno ruší.
Rudolfov těžko bojuje proti zákonitostem periferie, nemá
pořádný obchod, natož kvalitní síť služeb. Teď má ale konečně
něco „echtovního“ čím se může chlubit, je to muzeum postavené
tak, aby v sobě mělo minimálně regionální ambici a potenciál
dál růst. Kéž by mu paradoxně právě to pomohlo v budoucnu
přežít nebo nastartovat další rozvoj.
Vratislav Klabouch

foto Jiří Hoschna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RUDOLFOV
otevřeno pro veřejnost od 1. října 2014
pondělí – 11.30 – 18.00 hodin
středa – 9.00 – 15.00 hodin
beze změn v Adamovské ulici
čtvrtek – 11.00 – 17.00 hodin
knihovna se studovnou v Perkmistrovském domě
informace na tel. 773 184 510

Milí čtenáři,

od října máte ve čtvrtek od 11 do 17 hodin možnost navštívit
knihovnu se studovnou v Perkmistovském domě. Jedná se
o knihovnu muzejní, badatelnu – výpůjčky tudíž budou pouze
prezenční. Z celkového fondu 11 348 svazků rudolfovské
knihovny je do muzea přestěhováno okolo 500 knih,
vybraných z oblasti historie, regionu, dále encyklopedie,
knihy národopisné, religiozní, z oboru genealogie apod., také
časopisy týkající se historie a jejich přílohy. Nechybí zde ani
staré knihy a tiskoviny. Zápůjčku poskytla i Jihočeská
vědecká knihovna ze svých doplňujících fondů.
Běžné půjčování knih pro veřejnost zůstává nadále
v Adamovské ulici, ale pouze v pondělí od 11.30 – 18.00 a
ve středu od 9.00 – 15.00 hodin.
Těším se na vaši návštěvu.
Jana Malšovská, knihovnice

foto Jiří Hoschna
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Nová okna, zateplení a fasáda
na budovách základní školy

Během letošních letních prázdnin započala rekonstrukce
základní školy. Od počátku července odborná firma zahájila
výměnu všech dřevěných starých oken na obou budovách
základní školy. Stará okna se již nedala čistit, mnohdy už ani
pořádně otevírat. Práce na výměně oken skončily těsně před
začátkem nového školního roku tak, aby nemohly ohrozit
výuku. Na výměnu oken navazuje zateplení budovy a práce
na fasádě dle projektové dokumentace ateliéru Kročák.
Veškeré tyto práce si vyžádají investici v částce cca
2,5 milionu korun. Na financování bude použit investiční
fond školy a prostředky z městského rozpočtu. Krom
výrazného vylepšení vzhledu původně velmi omšelé fasády si
slibujeme od zateplení především finanční úspory při
ZŠ vytápěna.
Rekonstrukce fasády Městského úřadu Rudolfov spotřebě zemního plynu, kterým je budova
Vít
Kavalír,
starosta města
Počátkem měsíce září se začalo s další etapou rekonstrukce budovy
Městského úřadu – obnovou fasády. Byla odstraněna veškerá
nesoudržná omítka a byly vybourány zazdívky původních oken.
Tvar a rozměr oken je přiznán v původní ploše vnější obvodové zdi
a je provedena stavební příprava pro možnost opětovného osazení
oken bez následného zásahu do opravených omítek. Stavební úpravy
respektují historický ráz budovy a stylově se přizpůsobují
původnímu vzhledu. Konečná barevnost fasády bude na závěr
rekonstrukčních prací určena Ing. arch. Jaromírem Kročákem.
Ondřej Švejda, radní

Chodník na Hlincohorské ulici

Chodník na velmi frekventované Hlincohorské ulici nad konečnou
zastávkou „Na Americe“ je v havarijním stavu. Na těch nejhorších
úsecích byly již takové výtluky, že nebyl pro chodce téměř schůdný.
Oprava byla tedy nevyhnutelná. Z důvodu nedostatku prostředků
jsme nemohli provést opravu v celém úseku, tedy přímo od točny, až
po ulici Na Výhledu. Na co již letos nezbylo, chceme opravit v
příštím roce.
Vít Kavalír, starosta města

Opravené komunikace na Rudolfově

Místní komunikace a chodníky na Rudolfově a v Hlinsku
nejsou úplně v perfektním stavu. Není to záležitost několika
posledních let, ale dlouhodobá. Snažíme se tomu čelit.
Opravy provádíme každoročně. Letos v červnu jsme opět
zahájili opravy vytypovaných nejhorších úseků. Tentokrát
jsme určili větší úseky ve větším finančním objemu.
Z opravených úseků silnic se doufám těší obyvatelé Polní
ulice, ulice Na Spojce, Dlouhé, Vilové, Pod Zámkem a
v dalších ulicích. Opravili jsme i chodník v ulici Na Výhledu.
Oprav bylo letos opravdu hodně a stály či ještě budou stát cca
1,5 milionu korun. Uvidíme, jaké zdroje financování budou
v následujícím období. Budeme shánět prostředky, kde se dá,
těch rozbitých komunikací je stále mnoho, ale nevzdáme to.
Vít Kavalír, starosta

Český zahrádkářský svaz v Rudolfově

Český zahrádkářský svaz v Rudolfově

od pondělí 8. září 2014
probíhá každé pondělí od 16 do 17 hodin

PŘIHLÁŠKY NA PÁLENÍ SLIVOVICE

V případě zájmu pěstitelů bude moštování
od 1. 10. 2014 rozšířeno i na středy od 16 do 17 hodin.
Sledujte vývěsku na Palírně
v Mlýnském Údolí v Rudolfově.
Výbor ČZS v Rudolfově

se budou přijímat
každý čtvrtek od 4. září 2014
v Palírně v Mlýnském Údolí v Rudolfově
od 11.00 do 16.00 hodin.

oznamuje, že

oznamuje, že

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
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Kde parkovat?

Odstavná plocha na Farské louce

V pondělí 1. září vypravovala řada z nás své děti do školy.
Počasí dětem nepřálo, pršelo, proto mnozí byli odvezeni ke
škole autem. I já jsem svou dceru do školy odvezl. Těšil jsem
se, jak zaparkuji na parkovišti, bohužel pro mě, bohudík pro
děti, bylo stejně smýšlejících rodičů více, než jaká je kapacita
parkoviště. Tudíž bylo obtížné na parkoviště vjet, zaparkovat
i vyjet. Byl jsem rád, že parkoviště našlo své uživatele.
Následující dny jsem pozoroval, jak se rodiče, vezoucí své
děti do školy, chovají, kde parkují, či vysazují své děti.
Parkoviště již nebylo tak přeplněné jako 1. září, parkovalo
zde hodně aut, ale místo se zde našlo. Tudíž jsem nepochopil
a stále nechápu, proč velkému počtu rodičů dělá problém
zajet na zpevněnou plochu a zde své dítě vysadit. Vždyť je to
bezpečnější jak pro jejich dítě, auto, tak i pro ostatní
pohybující se v inkriminovanou dobu v okolí školy. PROSÍM
nenechávejte stát své vozidlo před vjezdem na parkoviště,
znepříjemňujete tak ostatním jeho využívání, nevykládejte
své děti v prostoru okolo kontejnerů, vaše děti nejsou za auty
vidět a může dojít k neštěstí a v neposlední řadě neparkujte
před vchodem do školní jídelny, dopřejte i ostatním dětem
bezpečnou cestu z oběda domů!!! Mrzí mě, že rodiče koukají
pouze na pohodlí svých ratolestí a ostatní děti je nezajímají.
Myslím si, že parkoviště není umístěno nijak daleko od
vstupu do školy i do školní jídelny. Těch pár kroků dětem
neuškodí!!! Jsem rád, že současné vedení města zbudovalo
tuto zpevněnou plochu před školou! Škoda jen, že všichni
parkoviště nevyužívají a stojí raději v křižovatce nebo na
ploše přímo před školou a ztěžují průjezd MHD, i když je
parkoviště volné!
Ivo Brůha

Už dlouho jsem nezaregistroval tolik diskuze nad nějakou novou
investiční akcí na Rudolfově, jako je nová odstavná plocha a
parkoviště na Farské louce. Je moc dobře, že naši obyvatelé mají
zájem o to, co se u nás na Rudolfově děje bez ohledu na to, zdali
převládá pozitivní či negativní názor na celou záležitost.
Zkusím popsat motivy vedení města, proč tato plocha vznikla, jak
souvisí s projektem nového náměstí na Rudolfově, či proč jsme
neuspořádali před realizací této plochy anketu, kde by se mohla
vyjádřit i veřejnost.
Jednoznačně hlavním motivem, proč jsme nechali tuto plochu
vytvořit, je bezpečnost dětí před školou a také bezpečnost na
výstupní zastávce MHD linky č. 21. Není možné, aby děti, které
jdou ráno do školy, kličkovaly mezi zaparkovanými automobily a
přitom dle dopravních předpisů byly na chodníku, tedy v prostoru
kde se mohou chodci volně pohybovat bez omezení jiné dopravy.
Byl jsem v minulosti svědkem situace, kdy řidič, který se snažil vejít
již na zcela plný chodník automobilů, najížděl do hloučku
postávajících dětí před školou, které zabíraly snad jediné volné
místo před školou. Stejný problém mají cestující linky č. 21, kdy
v nejvíce kritických hodinách nemají kam vystoupit. Opakovaně nás
na tuto skutečnost upozorňuje Dopravní podnik, opakovaně nás
upozorňuje na porušování předpisů i dopravní policie.
Žijeme v 21. století. Doba, kdy se chodilo do školy pouze pěšky, je
zkrátka pryč. Každá domácnost má k dispozici osobní automobil.
Ten, kdo nebydlí opravdu „za rohem“, tak zkrátka své dítě do školy
vozí. Představa, že dostaneme dopravu z chodníku před školou, aniž
bychom parkujícím řidičům dali velmi blízkou alternativu, je
zkrátka utopie.
Máme čerstvou zkušenost od začátku nového školního roku. Řidiči
se na odstavné ploše naučili parkovat a před školou již zastaví
málokdo. Nechali jsme všem nějaký čas na to, aby pochopili, jak se
dá před školou správně zastavit. Ovšem pokud budou dopravní
přestupky na tomto chodníku nadále pokračovat, tak jsme připraveni
přivolat na pomoc dopravní policii, která jistě pomůže umravnit i ty
největší parkující hříšníky. Navíc, co nejdříve tento chodník
přebudujeme. Necháme zpracovat vizi dopravního inženýra. Určitě
budeme chtít zvednout obrubníky, aby se z nízkopodlažních
autobusů dobře vystoupilo i vozíčkářům a vůbec celou plochu před
školou zabezpečit tak, aby zde parkování nebylo možné VŮBEC.

Sociálně zdravotní komise informuje

Sociálně zdravotní komise města Rudolfova pořádá různé
Odstavnou plochu jsme záměrně nezbudovali z nějaké ozdobné přednášky, besedy a jiné akce pro občany města vždy první
reprezentativní dlažby, jak by se jistě v tomto centrálním prostoru pondělí v měsíci. Vzhledem k široké škále témat těchto
hodilo, ale pouze z asfaltového recyklátu. Tato odstavná plocha setkání jsou srdečně zváni všichni obyvatelé Rudolfova.

Plánované akce

nijak nesouvisí s dlouhodobým konceptem vybudovat na Farské
louce náměstí. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k levnému a
rychlému řešení, které může sloužit, třeba jen dva tři roky a může ho
nahradit již komplexní řešení centrálního prostoru Rudolfova, kde
jistě bude pamatováno na parkující auta i chodce.
Někteří nám vyčítají, že jsme neuspořádali anketu k této ploše. A já
se ptám. K čemu by nám taková anketa byla, když nemáme
vyřešeno to základní – bezpečnost našich dětí??? Ankety se
provádějí na stavby s dlouhodobou perspektivou, třeba i na desítky
let dopředu. Pokud ovšem musíme rychle vyřešit narůstající
problém, tak se nemůžeme ohlížet na případné výsledky ankety.
Vít Kavalír, starosta města

6. 10. 2014 v 18 hod – téma – JAK ČELIT NÁSTRAHÁM
DNEŠNÍ DOBY v prostorách školící místnosti Požární
zbrojnice.
3. 11. 2014 v 18 hod – téma cestování – Francouzský ostrov
RÉUNION v prostorách Perkmistrovského domu.
1. 12. 2014 v 18 hod – šikovné ruce – výrobky s vánoční
tématikou v prostorách Perkmistrovského domu.

Podrobné informace na straně 21.
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Jarmila Bíňovcová

VOLBY 2014

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je
založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů)
jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů,
které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič
křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží
všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží
tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtneli volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před
jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční
hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo
označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební
strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu.
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí
získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů.
Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce
hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do
zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane
potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím
více míst v zastupitelstvu získá.

1. Volby do Zastupitelstva města Rudolfov se uskuteční ve dnech:
Pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota 11. října 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Právo volit do zastupitelstva obce (města) má občan, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této
obci (městě) přihlášen k trvalému pobytu.

2. Místem konání voleb v Rudolfově je:
ve volebním okrsku č. 1

Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na Točně
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská,
Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina
Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod
Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní,
Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost – budova Místní organizace Českého
zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské
údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce,
Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem,
Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

Příklady: kandidují tři strany A, B, C.

Příklad 1)
Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem
strany. Strana A obdrží celkem 15 hlasů a každý její kandidát po
jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.
Příklad 2)
Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany,
současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény dva
kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží
celkem 12 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných
stranách), její kandidáti na 1. – 12. místě po jednom hlasu, strana
B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom
hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený
kandidát.
Příklad 3)
Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény
3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před jmény
4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény
8 kandidátů. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její
označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem
4 hlasy, každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C
obdrží celkem 8 hlasů a každý její označený kandidát po jednom
hlasu. Označí-li takto volič více než 15 kandidátů, je jeho
volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě, že
volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem
strany).
Příklad 4)
Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a
dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které chce
upřednostnit. Strana B obdrží celkem 15 hlasů, k přednostnímu
označení kandidátů se nepřihlíží.
Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však
nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující a
rozhodovací postavení v obci. To by platilo v případě, že by její
vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu
mandátů v zastupitelstvu, což se nestává. Záleží potom na tom,
jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další
spolupráci v zastupitelstvu. Základem mohou být společné
zájmy stran, vyjadřované v jejich volebních programech. Ze
zkušeností z minulých volebních období je zřejmé, že
v komunálních volbách nemusí být (a většinou nejsou)
„kopírovány“ koaliční dohody parlamentní. Z toho je zřejmé, že
v komunálních volbách na úrovni obce či městské části je to víc
o lidech než o stranách. Ty však mohou ovlivnit dotační politiku
ze strany vyšších samosprávných orgánů vůči obcím a městským
částem.
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše
právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti, strany,
které mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového
zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali.

ve volebním okrsku č. 3

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání České
Budějovice, Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části
Hlinsko

3. Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky

4. Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději do 7. října 2014. Budou
také k dispozici ve volební místnosti ve dnech voleb.
PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
Zažádat můžete
● telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve
dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební
komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových
stránkách www.mestorudolfov.cz v záložce Volby do Zastupitelstva
města Rudolfov.
● písemně, případně osobně – Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici
760/1, Rudolfov
● elektronicky na email: hso@rudolfov.cz
Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data
narození, adresy a telefonního kontaktu.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz!!!

Žádáme všechny občany, aby si před volbou důkladně
prostudovali Informace o způsobu hlasování, které budou
přiloženy v obálce s hlasovacím lístkem!!!

Jitka Pöschlová

Příručka voliče komunálních voleb 2014
Jak volit v komunálních volbách

Blíží se komunální volby. Nejsme přesvědčeni o tom, že všem
občanům je princip komunálních voleb zcela jasný. Proto
bychom se pokusili v následujících řádcích detailněji nahlédnout
do volebního systému.
Každá obec, město či městská část v České republice má dle
počtu svých obyvatel příslušný počet zastupitelů. Nejmenší
počet zastupitelů je 5. Oproti tomu např. Zastupitelstvo města
Brna má 55 zastupitelů.

JUDr. Jan Kryčer
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Malé fotoohlédnutí za slavnostním otevřením Perkmistrovského domu pro ty,
kteří se této akce nemohli zúčastit... Fotografoval pan Jiří Hoschna

Marmeliáda 2014 již zná svého vítěze

Dne 20. září 2014 proběhlo v hospůdce Stará škola v Příbrazi
slavnostní vyhlášení třetího ročníku soutěže o nejlepší
marmeládu „Marmeliáda“. Degustaci neuvěřitelných
64 vzorků z celé republiky měla na starosti dvanáctičlenná
porota, která po nelehkém rozhodování udělila celkem čtyři
hlavní ceny. V kategorii o nejoriginálnější pochoutku
zvítězila marmeláda ananas-kumkvat paní Lenky Hlinkové
z Hamru nad Nežárkou. Třetí místo v hlavní soutěži patří
malinové marmeládě paní Ivy Chmurové z Jankova, druhou
příčku obsadila „Bernadeta“ pana Josefa Koláře z Libniče
(blumy–borůvky–ostružiny) a pomyslnou zlatou medaili
získala marmeláda višeň–jahoda pana Petra Macha ze
Spáleniště (Rapšach). Uznání a poděkování patří nejen všem
vítězům a soutěžícím, ale i hlavnímu organizátorovi a
zakladateli tohoto zdařilého a stále úspěšnějšího a
populárnějšího marmeládového klání panu Tomáši Drábkovi.
Vivat Marmeliáda 2015!
Dana Gálová

foto Václav Bartuška

6

Rekapitulujeme...

Vážení čtenáři, v příloze RL 5/2014 Rekapitulujeme... si vám dovolujeme připomenout nejvýznamnější události a
investiční akce, které se uskutečnily a byly zrealizovány v uplynulých čtyřech letech v Rudolfově a v Hlinsku.
Rok 2011

Investiční akce města v roce 2011

Jaro roku 2011 bylo hlavně ve znamení získávání finančních prostředků pro naše město.
Již od začátku tohoto roku jsme nastartovali proces zpracování žádostí do různých programů tak, abychom získali prostředky
na investice do majetku města. Kdo zná finanční možnosti našeho města, ví, že nám nic jiného nezbývalo, pokud jsme chtěli
již tak hodně zchátralý a zanedbaný majetek města obnovit. Takové investice nebylo a není možné provádět z rozpočtu města.
V roce 2011 jsme za necelých deset milionů korun vlastních, investovali do majetku města celkem přes třicet milionů korun.
Co se tedy v našem městě změnilo v roce 2011, do čeho jsme investovali?

nám podařilo alespoň na budově prvního stupně až v roce
2014. Celková částka potřebná k „investičně dodělané škole“
byla totiž cca dvacet šest milionů korun. I tak, v roce 2011,
jsme tento stav považovali za veliký úspěch.
A co vše jsme v roce 2011 ve škole pořídili?
Dvě učebny, z nichž jedna je pro výuku práce s výpočetní
technikou a druhá pro výuku speciálních předmětů jako je
výtvarná či hudební výchova. Dále kancelář ředitele a paní
ekonomky, kabinet a další zázemí nutné pro školu. Celkem
vznikly tři nové učebny, ale hlavně jsme staticky zajistili krov
napadený dřevokaznou houbou, kde nám statici hrozili, že
budovu nechají zavřít.
V roce 2011 jsme udělali významný počin, aby celá naše
základní škola vypadala jako škola v 21. století.

V blízkosti Základní školy na Rudolfově
vznikly dva nové semafory

Semafory mají své příznivce i odpůrce, jak je ostatně u všech
zásahů do dopravního značení obvyklé. Dva přechody poblíž
kostela a základní školy dostaly nové řešení, byly zde v roce
2011 osazeny semafory, které mohou přecházející ovládat
tlačítky, zastavit tak projíždějící auta a bezpečně přejít na
druhou stranu Třeboňské ulice.
Ať jsou názory různé, faktem zůstává, že děti přicházející do
školy, ze školy domů a zejména celé třídy docházející do
tělocvičny, mají od té doby možnost bezpečně přejít na
druhou stranu ulice. Řešení navazovalo na studii „Dopravně –
bezpečnostní posouzení přechodů pro chodce na křižovatce
ulic Třeboňská – Poštovní v Rudolfově“, zpracovanou již
počátkem roku 2009.
Oba přechody již dávno nevyhovovaly současným předpisům
a normám, zejména jejich délkové i šířkové upořádání si
vyžadovalo zúžení vozovky a přechod u pošty, který byl
zaústěn do vozovky Poštovní ulice, by se musel zrušit úplně.
Úprava přechodů byla realizována pouze za přispění Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI), jehož rozhodující podíl
činil 70% z uznatelných nákladů. Výborem SFDI byla
2. 6. 2011 schválena žádost města Rudolfov v programu
zvyšování dopravní bezpečnosti a po výběru zhotovitele byla
tato akce i realizována. Celkové náklady dle smlouvy se
zhotovitelem činily 3,2 milionu Kč, ale konečná faktura byla
o něco nižší.

V Základní škole v Rudolfově proběhla
oprava krovu a přístavba 2. stupně

Hned na počátku roku 2011 jsme začali usilovat o dotaci ze
státního rozpočtu pro naši základní školu. Chtěli jsme
investovat do budovy druhého stupně, kde bylo potřeba
nejprve opravit krov, který byl napaden dřevokaznými
houbami, a poté jsme měli v plánu v nově vzniklém podkroví
vybudování dvou počítačově vybavených učeben a dalšího
kvalitního zázemí pro školu. Přes půl roku jsme neustále
přesvědčovali různé úředníky a politiky, že opravdu školu
potřebujeme a musíme ji opravit. Při schvalování městského
rozpočtu na rok 2011 jsme sice vyčlenili pro školu pět
milionů korun, ale ve skutečnosti bychom pro
minimalistickou verzi opravy bez dalšího rozvoje ZŠ,
potřebovali nejméně osm milionů korun. I proto jsme zavrhli
samofinancování a hledali finanční zdroje ve státním
rozpočtu.
Přesto všechno jsme nakonec získali dotaci z ministerstva
financí na částku deset milionů korun pro opravu a
rekonstrukci základní školy, přičemž cca tři miliony
dofinancovalo město ze svého rozpočtu. Doufali jsme ještě ve
vyšší částku ze státního rozpočtu. Chtěli jsme v tomto roce
také ve škole vyměnit okna, zateplit a udělat fasádu – to se
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Rekapitulujeme...
V „Zámečku“ se začala v tomto roce rýsovat nová radnice

V roce 2011 byla rovněž provedena druhá etapa rekonstrukce areálu „Zámeček“, která navázala na rekonstrukci inženýrských
sítí z roku 2010. Stavební práce v bývalém vojenském areálu, který město dostalo v roce 2006 zdarma od ministerstva obrany,
a kterému bývalé vedení města začalo říkat areál „Zámeček“, byly koncem roku
2011 dokončeny. Výsledkem rekonstrukce bylo podkroví budovy, přízemí, okolí
objektu, ale fasáda přišla na řadu až v roce 2014.
Celá stavba se na přelomu let 2011 a 2012 připravovala na přestěhování městského
úřadu do vlastních prostor, probíhalo
odvlhčování a vybavování interiéru.
Přestěhovali jsme úřad ze stísněných
prostor pošty do vlastních, důstojnějších
prostor a tím jsme se zbavili platby
nájmu poště cca 170 tisíc korun ročně.
Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo
částkou osm milionů korun, když
celkový náklad akce byl více než třináct
milionů korun. Projekt druhé etapy
zámečku je však nejméně výhodný, co
se týká spolufinancování města. Pokud
jsme ale jednou začali s opravou této
budovy za dotační peníze, tak není cesty
zpět. Je ovšem otázka, jak budou
pokračovat další etapy do úplného
dokončení celého areálu.

SDH oslavil 100 let svého trvání na Rudolfově

Sbor dobrovolných hasičů v Rudolfově oslavil dne 3. září
2011 sté výročí svého založení. I když toto výročí připadá až
na 3. prosinec, rozhodli se hasiči tuto oslavu provést v letním
období, aby mohli pozvat co nejširší veřejnost.
Oslav se zúčastnili – starosta Krajského a Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezka pan Václav Žižka, delegace
města Rudolfova vedená starostou panem Vítem Kavalírem,
zástupci společenských organizací města Rudolfova a
zástupci okolních hasičských sborů, v neposlední řadě
i delegace našich sousedů z rakouského města Sandlu, vedená
starostou hasičů panem Franzem Thomasem.
Samotná oslava sestávala ze dvou částí. V té první byl před
hasičskou zbrojnicí slavnostně odhalen sborový prapor, který
byl pro tuto příležitost nově zhotoven. Tou druhou částí byl
slavnostní průvod na místní hřbitov, kde došlo k položení
věnce k památníku padlých spoluobčanů v obou světových
válkách, mezi nimiž byli i zakládající členové SDH.

Hasičská zbrojnice

V tomto roce vstoupila rekonstrukce Hasičské zbrojnice do
své čtvrté etapy. I tentokrát jsme se mohli spolehnout na
výborné pracovní nasazení hasičů, kteří stejně tak jako
v minulých letech, vždy dokázali přiložit ruku k dílu. Hlavně
v loňském roce, kdy dokázali svépomocí vybudovat
nádhernou klubovnu v podkroví zbrojnice.
V roce 2011 čekala hasiče i město výměna garážových vrat,
výměna všech oken a dveří, rekonstrukce střechy a krovu ze
severní strany a částečně i fasáda zbrojnice. I když nebyla
v roce 2011 opravena celá fasáda tak, jak jsme původně
doufali, je potřeba říci, že za celkovou sumu čtyři sta tisíc
korun (250 tisíc korun představoval Grant Jihočeského kraje
a zbytek byla spoluúčast města), se podařilo naši zbrojnici
zase o velký kus zmodernizovat.

Výměna oken v DPS, TV hale a mateřské škole

Kromě již uvedených akcí, se v našem městě v roce 2011
zrealizovaly i některé menší, avšak významem neméně
důležité akce.
Ve spolupráci se základní školou bylo vypsáno výběrové
řízení na výměnu oken a dveří. Do výběrového řízení šlo
město společně se školou a tím byly ušetřeny prostředky ze
slevy při větším objemu zakázky. Celkový objem zakázky byl
cca 400 tisíc korun. 180 tisíc korun utratilo město a za cca
220 tisíc korun byla vyměněna okna v jedné učebně mateřské

školy. Zatímco v DPS to byla již několikátá etapa, kde vždy
po částech se měnila zchátralá okna na západní straně, tak
v TV hale šlo o mnoho let plánovanou rekonstrukci, od které
si město slibuje úsporu na vytápění a především zvýšenou
bezpečnost. Při rázovitých povětrnostních podmínkách by
mohlo dojít až ke zřícení původních kopilitek, které musely
být jištěny bezpečnostními sítěmi.
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Rekapitulujeme...
Rok 2012

I v roce 2012 pokračovala snaha o získání dalšch dotačních prostředků, které by byly využity ve prospěch zhodnocení majetku
města. Tento rok byl klíčovým pro rozšíření kapacity Mateřské školy v Rudolfově tak, abychom mohli reagovat na zvýšení
populační křivky a nemuseli jsme odmítat valnou část žadatelů o zápis svého dítěte do mateřské školy.
Jaké byly stěžejní události v Rudolfově a v Hlinsku v roce 2012?

Chodník v Hlinsku je zrekonstruován

Nové veřejné osvětlení v Rudolfově

I pro obyvatele místní části Hlinsko jsme se snažili zlepšovat
životní podmínky. Město Rudolfov požádalo v roce 2012
o dotaci na realizaci stavebních úprav chodníku v Hlinsku ze
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) pomocí
Místní akční skupiny Hlubocko-Lišovsko, jehož je členem.
První úsek chodníku je ukončen zhruba na úrovni severně od
kapličky v Hlinsku. Vybudovali jsme úsek chodníku v délce
176 metrů, který vede od mostku přes Vrátecký potok až do
prostoru severně od kapličky v Hlinsku.
Celkové náklady rekonstrukce činily 685 tisíc Kč, způsobilé
výdaje dle podmínek dotace pak 571 tisíc Kč, výše přiznané
dotace byla 90%, tedy 514 tisíc Kč, vlastní podíl města
Rudolfov pak činil 171 tisíc Kč.

V Poštovní a Adamovské ulici svítí od začátku roku 2012
nová osvětlovací tělesa veřejného osvětlení. Jedná se celkem
o patnáct LED lamp veřejného osvětlení, kde původní
výbojka má příkon sedmdesát wattů a nové svítidlo s LED
technologií má příkon zhruba poloviční při stejné nebo lepší
svítivosti. Na tento projekt za cca sto dvacet tisíc korun
přispěl Jihočeský kraj v rámci svého grantu v roce 2011
částkou šedesát dva tisíc korun.
Veřejné osvětlení v Rudolfově není v dobré kondici. Časté
poruchy v různých lokalitách, které se musí pracně
odstraňovat, pociťujeme všichni, v roce 2014 docházelo
k výpadkům osvětlení po dlouhou dobu, v očích některých
občanů situace vypadala dokonce tak, že ji město vůbec
neřeší. Pravda byla ale jinde – největším problémem bylo
najít příčinu skryté poruchy.
Patnáct lamp určitě Rudolfov nespasilo, ale byl to alespoň
nějaký počin po letech, kdy se do veřejného osvětlení vůbec
neinvestovalo. I v dalších letech bude nutná obnova či
rekonstrukce veřejného osvětlení.

Radnice v novém od 18. dubna 2012

Po necelých třech letech, kdy jsme nedobrovolně museli
opustit starou a tradiční budovu radnice na rohu Hornické a
Třeboňské ulice, jsme od dubna 2012 opět ve vlastních,
městských prostorách. V bývalých vojenských areálech,
v areálu Zámečku, v podkroví stávajícího objektu, vznikla
zbrusu nová radnice města. Na opravu téměř zcela zničených
prostor bylo potřeba necelých třináct milionů korun, s tím, že
největší část potřebných peněz jsme obdrželi z dotace
ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci bývalých
vojenských areálů. Osm milionů byla nejvyšší možná dotace,
kterou MMR v tomto dotačním programu mohlo vyplatit a
nám se v roce 2011 tuto dotaci podařilo získat.
Na první pohled se může zdát, že jsme se přestěhovali do
stísněnějších prostor, pro bezbariérovost chybí výtah. V azylu
na poště jsme byli moc rádi, ale nyní jsme už konečně opět ve
vlastním. Ušetříme tím sto sedmdesát tisíc ročně na
nájemném a to není málo.
Věříme, že všem našim obyvatelům a i všem ostatním, se tyto
nové, moderní a důstojné prostory budou moc líbit a budou
nás rádi navštěvovat.
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Rekapitulujeme...
Úspornější osvětlení v Lipové ulici
Od září 2012 byla kapacita MŠ v Rudolfově
Město Rudolfov ročně vydává ze svého rozpočtu nemalou
rozšířena o dvě třídy

Počet žádostí o umístění dětí do mateřské školy se
každoročně zvyšuje a počet volných míst v celém území
Českobudějovicka je nedostatečný. Rudolfov původně
předpokládal zvětšení kapacity MŠ o jednu třídu, ale konečný
počet zájemců při zápisu o umístění dětí v roce 2012 předčil
všechna očekávání. K zápisu totiž přišlo celkem téměř
100 nových dětí.
Město Rudolfov obdrželo od Jihočeského kraje pro letošní
rok dotaci na rozšíření kapacity v mateřské škole o jednu
třídu s možností navýšení počtu dětí o maximální počet
28 dětí.
Vedení města hledalo další řešení a po rychlém vyhodnocení
celé situace se rozhodlo převzít na sebe zodpovědnost, jít do
termínového i finančního rizika a našlo možnost navýšení
kapacity spočívající ve využití prostor, které byly využívány
jako lékařská ordinace a její zázemí. Tyto prostory
byly přebudovány na další třídu mateřské školy a tím jsme
získali kapacitu pro umístění dalších až 19 dětí.
Město Rudolfov proto zažádalo o změnu Smlouvy
o poskytnutí grantu, když by při zachování dosavadní
přiznané dotace 945 000 Kč zajistilo zřízení dvou tříd
mateřské školy na místo jedné, čímž by se navýšila
maximální možná kapacita o dalších 19 dětí. Díky vstřícnému
postoji Jihočeského kraje pak došlo k navýšení kapacity
mateřské školy z původních 73 dětí na 120 dětí (28 dětí dle
původní žádosti a 19 dětí po změně této žádosti).
Přes všechna úskalí se nakonec vše podařilo a dnem
3. 9. 2012 bylo možné otevřít novou třídu mateřské školy
v místě dřívější knihovny s kapacitou 28 dětí a dne
24. 9. 2012 byla k dispozici dětem poslední, pátá učebna
mateřské školy v bývalých prostorách lékařské ordinace.
Městská knihovna i praktický lékař nově sídlí ve
zrekonstruovaném, bývalém hospodářském pavilonu
mateřské školy přímo u Adamovské ulice.

částku za dodanou elektrickou energii pro zajištění veřejného
osvětlení (v roce 2011 činila částka za osvětlení města
385 tisíc Kč). Jedinou cestou, jak dosáhnout postupného
snížení energetické náročnosti, je postupná obměna osvětlení
za úspornější typy.
Jihočeský kraj každoročně vyhlašuje grantový program na
zlepšení veřejného osvětlení v obcích a stejně jako v loňském
roce, kdy došlo k výměně svítidel v Poštovní a Adamovské
ulici, i v roce 2012 bylo město úspěšné a obdrželo z tohoto
programu dotaci ve výši 50% z ceny 18 kusů nových,
úsporných svítidel v Lipové ulici. Celková výše akce byla
136 tisíc Kč, cena vlastních svítidel byla 124 tisíc Kč, dotace
od Jihočeského kraje pak činila 62 tisíc Kč.

Dokončení Hasičské zbrojnice se blíží

V roce 2012 byla realizována již pátá etapa postupné
rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Rudolfově. Došlo
k zateplení především severní stěny, zateplení přístavby
z východu a také celé západní části, která je velmi členitá.
V úterý 2. 10. 2012 od 15 hodin proběhlo slavnostní Hasiči svépomocí a zadarmo vybudovali sociální zázemí a
otevření nových tříd naší mateřské školy, aby se i rodiče dětí šatny pro zásahovou jednotku a novou, tolik potřebnou dílnu
a široká veřejnost mohla seznámit s novým zázemím pro pro opravy a údržbu techniky.
Dokončením této, páté etapy, byla dokončena celá
naše nejmenší.
rekonstrukce budovy zbrojnice, které postupně probíhala od
roku 2007.
Na rekonstrukci poskytl příspěvek Jihočeský kraj, tentokrát
200 tisíc Kč, a opět se finančně podílelo i město Rudolfov.
Co ještě dodat? Bez přístupu hasičů a jejich dobré organizace
bychom celkovou rekonstrukci tak levně a přitom v takové
kvalitě nikdy nepořídili.
Za to všem hasičům patří velký dík!

Z jedničky osmáctka, z osmnáctky jednadvacítka

Od 1. 4. 2012 přestala jezdit na Rudolfov linka číslo 1, byla
nahrazena linkou číslo 18, která jezdila pouze z Rudolfova
k Nádraží. S tímto stavem jsme nesouhlasili, vznášeli k němu
námitky, jednali s Dopravním podnikem. I na základě našich
připomínek, došlo v tomto roce k další změně a na Rudolfov
začala od 2. 9. 2012 jezdit linka číslo 21, pro naše občany
však bylo přínosem, že jezdí po trase původní jedničky.
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Rekapitulujeme...
Rok 2013
V tomto roce se hlavní investiční prioritou města stává záchrana historické budovy radnice, nebyl to ovšem jediný počin,
úkolů a cílů pro zhodnocení městského majetku se objevovala stále celá řada. V roce 2013 bylo dokončeno mnoho různých
investičních akcí, i nadále jsme pokračovali v celkem úspěšných žádostech o rozličné dotačních tituly.
Ohlédněme se tedy za rokem 2013, připomeňme si hlavní události tohoto roku na Rudolfově a v Hlinsku.

Získali jsme grant na opravu historické radnice
– pokročili jsme, ale není vyhráno

Chceme opravit budovu staré radnice –
jsme na začátku

Budova staré radnice je již čtyři roky od roku 2009 prakticky
opuštěna. Krom pár svateb, zasedání zastupitelstev či jiných
pracovních a společenských akcí, je téměř celá budova
nevyužita a chátrá. Od začátku volebního období jsme řešili,
jak snížit náklady na záchranu tohoto historického objektu.
Rekonstrukce tohoto domu na funkční městský úřad by stála
minimálně čtyřicet milionů korun. To období, kdy se mohlo
žádat do státního rozpočtu, se trestuhodně propáslo. Dnes
nám na opravu radnice nikdo nic z žádné dotace nedá. Nejsou
takové dotační tituly v takových finančních objemech prostě
vypisovány.
Vedení města se rozhodlo, po zhodnocení všech faktů, že
nebude usilovat o umístění městského úřadu zpět do této
historické budovy. Podařilo se nám přestěhovat městský úřad
z ne příliš vhodných prostor České pošty do areálu Zámečku.
Tato fakta nám dávala další možnosti, jak dále po
rekonstrukci naložit s budovou bývalého Perkmistrovského
domu.
Vytvořili jsme tak nový minimalistický projekt a podali jsme
žádost o prostředky z ROP NUTS II Jihozápad na akci
„Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum
Rudolfov“ ve výši 19 728 000 Kč. Je to jedna z posledních
možností čerpání evropských prostředků, kdy spoluúčast
města by měla být patnáct procent. Je to projekt, který bude
mít dopad do cestovního ruchu a jeho udržitelnost je
minimálně pět let.
Vedení města říká: „Pojďme starou radnici zachránit! Pojďme
a postarejme se o jedinou takto významnou budovu
v Rudolfově a nenechme ji dál chátrat! Neodmítejme zřídit
pro Hornické muzeum konečně důstojný výstavní prostor,
který jistě zvedne cestovní ruch ve městě!“
Navíc vznikl projekt naučné stezky hornictví, který by měl
turisticky propojit Eliášovu štolu v Úsilném a Hornické
muzeum v Rudolfově.

S podanou žádostí o dotaci do regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, díky kvalitě projektu, jsme
uspěli a dostali výzvu k podpisu smlouvy o dotaci. Samotný
podíl města by měl být 15% uznatelných nákladů projektu,
tedy cca 3 – 4 miliony korun.
Obsahem projektu je vybudování Hornického muzea
v bývalém Perkmistrovském domě, které rozšíří nabídku
volnočasových aktivit pro cestovní ruch na
Českobudějovicku. Jádro projektu tvoří stavební akce
směřující k záchraně této historicky hodnotné stavby za
účelem změny jejího využití na muzeum a následné pořízení
a vybavení objektu potřebným mobiliářem. V muzeu bude
instalována stálá expozice tematicky zaměřená na historii
města a těžby stříbra v regionu, tedy ryze regionální téma.
Muzeum tak získá svým zaměřením jedinečnou pozici mezi
muzei v rámci Českobudějovicka a de facto i celého
Jihočeského kraje. V rámci muzea bude zřízen multifunkční
sál pro konání putovních výstav a atraktivních akcí (např.
v rámci hornických slavností) a další zázemí muzea, zkrátka
reprezentativní místnost, jejíž důležitost by určitě měla sahat
až za hranice našeho města.
Výstupy projektu umožní naplnit základní cíl, jímž je uplatnit
dosud nevyužitý potenciál města Rudolfova pro rozvoj
cestovního ruchu. A protože vše souvisí se vším, otevřením
Hornického muzea bude tematicky propojeno s dalšími
atraktivitami v okolí: štola Eliáš v Úsilném, Naučná stezka
v okolí Úsilného a Rudolfova.
Historickou budovu radnice považujeme za středobod
Rudolfova, který je nutné zrekonstruovat. Se samotnou
rekonstrukcí bude spojeno mnoho starostí. Připravujeme
stěhování kadeřnictví do jiných prostor, musíme vystěhovat
archiv městského úřadu a stávající expozice hornického
muzea. Čeká nás spousta dalších povinností spojených se
samotnou stavbou i administrací dotace. To vše nás ale nesmí
zastavit při vidině krásně zrekonstruovaného historického
objektu spolu s kostelem nejcennějšího v Rudolfově.

Zimní údržba aneb v roce 2013 padal a padal…

Letos jsme si užili sněhové nadílky víc než dost. Největší nadílka přišla 17. ledna 2013, kdy během 24 hodin napadlo cca 40 cm
sněhu. Takhle intenzivní nadílka přišla, dle pamětníků, naposledy na počátku roku 2006. Ochromená byla doprava snad v celých
jižních Čechách. Ti, kteří dojíždějí do nedalekých Českých Budějovic, vědí, jak to vypadalo tam. Na Rudolfově jsme situaci zvládli
lépe než v Českých Budějovicích.
V tehdejším tisku jste mohli číst jen slova chvály: „… chtěl bych poděkovat všem, kdo se podíleli na zimní údržbě města.
Pracovníkům naší čety, brigádníkům, kteří i díky mnoha hodinám přesčas, mnohdy i v noci, se snažili Rudolfov udržet sjízdný. Chtěl
bych také poděkovat i těm obyvatelům, kteří pomohli udržovat nezištně chodník před svým domem, cestu, kam jsme se včas
nedostali. I to byla pro nás velká pomoc. Váš starosta.“
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Hlinsko má nový centrální prostor kolem kapličky

V loňském roce jsme s podporou místní akční skupiny
Hlubocko – Lišovsko získali grant na chodník v délce cca
176 metrů od mostku přes Vrátecký potok až do prostoru
naproti kapličce. V loňském roce jsme poprvé zpracovali
žádost o dotaci z programu obnovy venkova (POV) na
revitalizaci centrálního prostoru kolem kapličky, prostředky
jsme získali a dle podmínky dotace byla tato akce
zrealizována v tomto roce. Tento program je specifický tím,
že je určen pro obce do 500 obyvatel nebo místní části obcí
do stejného počtu obyvatel, nelze jej použít pro celý
Rudolfov.
Předmětem akce bylo zahájení revitalizace návsi Hlinska
v prostoru kolem návesní kapličky. Upravena byla plocha
zeleně navazující na okolní prostor v ploše 150 m2 s osetím
travní směsí, zřízen přístupový chodník ke kapličce o ploše
Naučná stezka okolo Rudolfova byla obnovena 21 m2 a zřízen sjezd (přejezd) přes ozeleněnou plochu pro
V závěru roku 2012 schválila Místní akční skupina Hlubocko přístup úklidové mechanizace o ploše 30 m2. Opravena byla
– Lišovsko grant obci Úsilné na vybudování naučné stezky navazující komunikace asfaltem o ploše 99 m2, zejména úsek,
Nemanice – Úsilné – Rudolfov z prostředků Státního který byl narušen při osazování betonových obrubníků.
zemědělského intervenčního fondu. Součástí projektu, do Prostor byl doplněn jednou stabilní lavičkou s opěradlem.
kterého vstoupilo jako partner s finanční spoluúčastí 90 tisíc Postupně je potřeba tuto naší místní část pozvednout, aby
korun i město Rudolfov, byla oprava stávající první trasy i zde bylo důstojné místo pro život našich obyvatel.
naučné stezky Rudolfovo město k Mrhalu. Obnovu Mrhalské
trasy stezky a vybudování zcela nové trasy Nemanice –
Úsilné – Hůry – Adamov – Rudolfov lze chápat jako
partnerský projekt propojení turistických cílů Eliášovy štoly
v Úsilném a Hornického muzea v Rudolfově a první krok
k realizaci projektu Hornického muzea v Perkmistrovském
domě po jeho celkové rekonstrukci.
Na konci října tohoto roku bylo definitivně sneseno 11 cedulí
první trasy rudolfovské naučné stezky, druhá trasa na
Adamov a Hůry byla snesena již v létě 2012 a zároveň byly
osazovány betonové patky do nových poloh podél původní
trasy k Mrhalu. Fakticky tak přestala existovat naučná stezka
Rudolfovo město, která sloužila návštěvníkům Rudolfova od
června 1990.
Obě naučné stezky byly dokončeny v listopadu 2013 a první
vycházka po celé trase nově vybudované naučné stezky se Uzavření „krčku“ v Hlinsku bylo i v roce 2013
stále naší velkou prioritou
uskutečnila v sobotu 23. listopadu 2013 ve 14 hodin.
Stezka bývala vždy tím lepším a příjemnějším, co Rudolfov Minimálně tři tisíce aut denně po obousměrné komunikaci,
nabízel svým návštěvníkům, připomeňme si, že v roce 2013 která nemá v nejužších místech ani čtyři metry šíře.
uplynulo od začátku realizace naučné stezky Rudolfovo Komunikace, v jejíž těsné blízkosti žijí lidé a kde není ani
město neuvěřitelných 25 let. Původně se předpokládalo, že jednostranný chodník! To je komunikace „krček“ v naší
informační tabule budou odolávat přírodním živlům a místní části Hlinsko.
vandalům 10 let, přestože posledních 5 let už stezka nebyla Na jednáních za uzavření této komunikace, která slouží
v dobré kondici, skutečnost nakonec předčila všechna regulérně jako obchvat Českých Budějovic bylo domluveno,
že město České Budějovice navrhne na svém katastru
očekávání.
vybudování obchvatu mezi městskými částmi Suché Vrbné a
Vráto. Poté se bude moci „krček“ definitivně zavřít.
Vznikla studie, společně s náměstkem primátora Českých
Budějovic panem Jochem jsme oslovili majitele pozemků
pod plánovanou komunikací. Nikdo z majitelů předběžně
neřekl ne. Vznikl předběžný rozpočet. Před klíčovým
jednáním Rady města České Budějovice, zda tuto
komunikaci město České Budějovice zařadí do plánu
investic, jsme byli osloveni, zda je v našich silách se na této
investici finančně spolupodílet zhruba částkou šest až osm
milionů korun, což je přibližná cena za výkup pozemků.
Rada města Rudolfova navrhla možnost finanční spoluúčasti,
definitivně o tom bude rozhodovat zastupitelstvo na
nejbližším jednání. Dnes už víme, že Rada města Českých
Budějovic v roce 2013 o vybudování této komunikace
nerozhodla. Boj o uzavření „krčku“ rozhodně nevzdáváme.
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Nové chodníky na hřbitově jsou hotové

Pozorný návštěvník Rudolfovského hřbitova si jistě povšiml
dvou nových chodníků, které byly vybudovány v roce 2013.
Jeden vede centrální částí hřbitova k památníku padlých. Je
navržen s občasným pojezdem těžší techniky v severnější
části hřbitova o šíři 140 cm, celkové délce 30 m a je
ohraničen betonovým obrubníkem. Druhý chodník vznikl
z důvodu nutnosti rozšíření nových urnových míst hned při
vstupu vpravo o parametrech šířky 90 cm a celkové délky
29 m. Na zřízení obou chodníků jsme čerpali grant od
Jihočeského kraje, který se nazývá „Úcta k předkům“, kde
jsme úspěšní žadatelé tak, jako v případě jiných grantových
schémat Jihočeského kraje.
Do Rudolfovského hřbitova město celá léta mnoho
prostředků neinvestovalo, což se nyní musí změnit.
Počítáme s přísunem prostředků z krajských grantů také na
další léta, což by nám mělo pomoci změnit vzhled místa
posledního odpočinku našich nejbližších.

politický subjekt, jež se tehdy podílel na vedení města, neměl
ambice provádět rekonstrukci zbrojnice. I zasedání městské
rady tehdy nebylo jednoznačně pro.
Rok 2008 – po zjištění celkových nákladů stavby bylo jasné,
že z vlastního rozpočtu město rekonstrukci rozhodně
nezvládne. Upínáme se ke krajskému grantu, právě na
rekonstrukci budov zásahových jednotek. Grant získáváme a
přes léto se směle pouštíme do práce. Aby stavební práce
byly co nejlevnější, přichází od hasičů nabídka, že veškeré
práce, na které odborně budou stačit, zvládnou vlastními
silami. První etapa začíná: demolice střechy a krovu hlavního
objektu a přístavku kolem věže. Vzniká nový krov, který
počítá s podkrovním prostorem pro budoucí klubovnu. Dále
nové střechy na věži a hlavní budově. Financování – cca
400 tisíc Kč jsme dostali ze zmiňovaného krajského grantu,
cca 500 tisíc Kč přispělo město. Hasiči odpracovali za rok
2008 přesně 451 brigádnických hodin.
Rok 2009 – stejný model, stejné spolufinancování
z krajského grantu, zbytek z městského. Druhá etapa začíná:
nová kanalizační a vodovodní přípojka, vzniká nové
schodiště a vstupní dveře do podkroví. Krajský grant
150 tisíc Kč, příspěvek města 150 tisíc Kč. Hasiči
odpracovali 130 brigádnických hodin.
Rok 2010 – stejné zdroje financování. Třetí etapa: v podkroví
objektu vzniká nové kulturní a školicí středisko. Krajský
příspěvek 250 tisíc Kč, město 300 tisíc Kč. Krom montáže
střešních oken a sádrokartonů si VEŠKERÉ PRÁCE na nové
klubovně udělali hasiči sami! Odpracovali těžko uvěřitelných
2 115,5 brigádnických hodin!
Rok 2011 – čtvrtá etapa: výměna garážových vrat, výměna
oken a dveří v přízemí objektu, vzniká nová střecha na
severní přístavbě a především nové zateplení a fasáda z jihu a
východu hlavního objektu. Kraj 250 tisíc Kč, město
200 tisíc Kč. Hasiči 325 brigádnických hodin.
Rok 2012 – poslední etapa rekonstrukce budovy: dokončení
zateplení a fasády na celém objektu hasičské zbrojnice.
Vzniká sklad, šatna a sociální zařízení zásahové jednotky.
Kraj 150 tisíc Kč, město 200 tisíc Kč a tentokrát
400 brigádnických hodin odpracovaných hasiči.

Z výše uvedeného je zřejmé, že naši rudolfovští hasiči
odpracovali během pěti let 3 421,5 brigádnických hodin,
kraj přispěl celkovou částkou 1,2 milionu Kč a město
financovalo zbylých cca 1,35 milionu korun. Při velmi
hrubých odhadech hasiči městu svými brigádnickými
hodinami ušetřili nejméně jeden milion korun.

Velký dík patří všem, především hasičům!

Budova hasičské zbrojnice
je po pěti letech dokončena

V našem ohlédnutí za minulými lety se objevila takřka
v každém roce zmínka o rekonstrukci budovy hasičské
zbrojnice. Je to pochopitelné, protože počátek této akce je
spjat s rokem 2007. Rekonstrukce probíhala relativně hladce,
hlavně co se týká financování celého projektu. Je ale potřeba
zdůraznit, že nebýt podpory hasičů, rekonstrukce budovy by
dnes rozhodně hotová nebyla! Ale všechno popořádku.
Ohlédněme se za jednotlivými roky, připomeňme si, jak to
vše probíhalo.
Rok 2007 – hasiči přichází se smělým plánem, že by chtěli
po dohodě s městem provést rekonstrukci hasičárny. V té
době bylo těsně po komunálních volbách v roce 2006 a žádný
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Rekapitulujeme...
Boží muka na Třeboňské ulici byla opravena
Povodně 2013 na Rudolfově a v Hlinsku

Na opravu této drobné sakrální stavby v krajině bylo město
Rudolfov upozorněno samotnými obyvateli této lokality ve
spolupráci se Společností přátel Rudolfova. Čekali jsme
pouze, až Jihočeský kraj vypíše na tuto opravu vhodný grant,
abychom celou akci nemuseli financovat pouze z vlastních
prostředků. Se žádostí jsme byli úspěšní. Nakonec jsme však
nečerpali finanční prostředky
z krajského rozpočtu, jak bylo
původně plánováno. Tento
grant a jeho financování si
vzala za vlastní nadace ČEZ.
Celá investiční akce stála
celkově okolo dvaceti sedmi
tisíc korun a z této částky
jsme obdrželi dvacet tisíc
korun od zmiňované nadace
ČEZ.
Věříme, že i takovéto zdánlivé
maličkosti mohou zpříjemnit
život na Rudolfově.

Nové rudolfovské sportovní tradice

Běžecký závod RUDOLFOVSKÁ 5-ka se vydařil

V sobotu 15. 6. 2013 se v městě Rudolfov konal první ročník
běžeckého závodu na 5 km s názvem „RUDOLFOVSKÁ 5-ka“.
Tuto akci pro širokou veřejnost, děti i profesionální
sportovce, zorganizoval místní triatlonový klub
RESOLUTION TEAM. Na start se dostavil opravdu velký
počet závodníků v čele s olympionikem z Londýna 2012
Janem Kreisingerem. Celou akci podpořil aktivní účastí
v závodě také starosta Města Rudolfov pan Vít Kavalír.
Přestože se jednalo teprve o první ročník tohoto závodu,
přišel si zazávodit nadstandardně velký počet lidí. Celkem se
zúčastnilo 64 závodníků v hlavním závodě a 69 dětí.
Nechyběly ani hodnotné ceny a medaile.
Hlavní dění akce se odehrávalo na Farské louce. Zde byl
start, cíl i tratě dětských závodů. Trať hlavního závodu vedla,
po průběhu části města, po příjemné lesní cestě kolem potoka
až na hráz rybníka Mrhal, kde závodníky čekala
občerstvovací stanice. Po přeběhnutí hráze se trať stočila
doprava a začalo se klesat lesem až k brodu přes potok.
Následovalo posledních 800 metrů do cíle s nepříjemným
závěrečným stoupáním.
Vítězem historicky prvního ročníku hlavního závodu se podle
očekávání stal Jan Kreisinger. Nelehkou trať zvládl ve
skvělém čase 17:29 min.
Záměrem organizátorů je udělat z tohoto závodu každoroční
tradici.

Bohužel v červnu letošního
roku
zasáhly
ničivé
povodně významnou část
České republiky a také se
významně projevily u nás
na Rudolfově a v Hlinsku.
Na Rudolfově nejvíce
v údolí Rudolfovského
potoka, ovšem té vody
spadlo tolik, že stačilo, aby
voda neměla kam odtékat
z polí a luk a zaplavovala
také obydlí. V Hlinsku byl
opět problém v blízkosti
Vráteckého potoka.
Měli jsme bohužel i poměrně značné škody na majetku
města. Úplně se zhroutila hřbitovní zeď na Třeboňské ulici.
Došlo k poškození česel a výpusti Královského rybníka a
úplné devastace se dočkala i komunikace v ulici Pod Babou,
kdy obyvatelé, kteří tam bydlí, přišli během povodní o jediný
příjezd ke svým objektům díky až půlmetrovým dírám a
výmolům v komunikaci.
Veškeré škody jsme nahlásili na krajské krizové centrum a
povodňovou komisi a díky pomoci od státu jsme první
prostředky na pokrytí prvotních nákladů a přijetí nezbytných
opatření na odstraňování povodňových škod dostali ve velmi
krátké době na účet města. O přijetí těchto prostředků
rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání
v netradičním červencovém termínu.
V první fázi oprav jsme provizorně vyspravili komunikaci
v ulici Pod Babou tak, aby se tam dalo projet alespoň
osobními automobily a nechali jsme vyrobit nová česla pro
Královský rybník, realizace opravy hřbitovní zdi byla zadána
odborné firmě.

O pohár města Rudolfova

Tři březnové neděle roku 2013 patřila tělocvična mladým
fotbalistům a fotbalistkám, kteří se účastnili nového
fotbalového turnaje O pohár města Rudolfova pro přípravky a
mladší žáky.
10. března hrála starší přípravka. Třetí místo bylo naše.
17. března pak mladší přípravka. Druhé místo. A nakonec
24. března mladší žáci. Je jich víc, tak trenér spravedlivě
vytvořil dvě družstva, aby si zahráli opravdu všichni.
Obsadili 1. a 5. místo. Takže jsme v prvním ročníku turnaje
získali všechny poháry – zlato, stříbro i bronz.
A pokud se turnaj líbil, tak příští rok „to dáme znovu“.
Pokusíme se založit další rudolfovskou tradici ve sportu.
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Rok 2014
V letošním roce, přestože se píše teprve zářijové datum, je určitě také důvod k ohlédnutí. V této části se podíváme zpět na
události 1. pololetí tohoto roku, o ostatních akcích, které se uskutečnily či zrealizovaly v nedávné době, najdete jistě články
v aktuální části tohoto vydání Rudolfovských listů.

Otevření makovice Perkmistrovského domu
bylo příjemným překvapením

10. února roku 2014 krátce po 14. hodině byla otevřena
makovice neorenesanční věžičky domu č. p. 11 v Rudolfově
za účelem vyjmutí schránky s odkazem našich předků, kteří
v minulosti dům opravovali. Otevření schránky se zúčastnila
celá řada zainteresovaných osob v čele se starostou města
panem Vítem Kavalírem. Tubus ze silného měděného plechu
uložený v makovici po rozstřižení obsahoval zavařovací
sklenici ovinutou v balicím papíru s potiskem Obecní úřad
Rudolfov. Po jejím otevření byly ze skleněné schránky
vyjmuty předměty chráněné obvykle voskovým papírem a
dalšími přebaly. Ve schránce se zachovala nádoba s obsahem
materiálů z rekonstrukce v roce 1935.
Hlavním dokumentem byl zajisté rukopisný pamětní záznam
nadepsaný „Všem těm, kdož jednou třeba po letech náš list
čísti budou“, autorem rukopisu je pokladník města Antonín
Adášek, dokončen byl 7. října 1935 a podepsán starostou
Aloisem Procházkou a dalšími představiteli obce. Text
pojednává o situaci ve městě Rudolfově roku 1935, hlavně
pak o rekonstrukci Staré radnice a její střešní vížky, připojen
je ceník potravin a jiných životních potřeb.

Velká zasedací místnost na městském úřadě

Do makovice věžičky Perkmistrovského domu
bylo vloženo nové poselství

15. května byla osazena na
vrchol věžičky Perkmistrovského
domu nová makovice, do které
krátce předtím klempíř Roman
Bláha vložil pouzdro s novým
poselstvím budoucím generacím.
V původním měděném tubusu je
zaletována nová skleněná nádoba
chráněná protinárazovým obalem
a papírovým krytem.
Uvnitř nádoby se krom nového
textu poselství 2014 nachází čtyři
vydání Rudolfovských listů čísla
5/2012, 2 a 6/2013 a 2/2014,
kompletní nominál současných
oběžných mincí české měny
v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč,
emise roku 2009 ve vakuovém
pouzdře opatřeném papírovým
přebalem s motivy a pamětním
žetonem Jihočeského kraje, dále
hliníkový odražek pamětního žetonu Rudolfova z roku 2002
v plexisklové krabičce, letecká pohlednice Rudolfova z roku
1991, pohlednice Hornického muzea a Městské knihovny
z roku 2010 a propagační skládačky Hornického muzea a
naučné stezky z let 2004, 2010 a 2014. Nové poselství
budoucím generacím je vytištěno jako brožura na speciálně
vybraném papíře starší ofsetovou technologií. Na fotografiích
brožurky je zaznamenána rekonstrukce samotného objektu,
panorama Rudolfova, okamžik otevírání původního svědectví
z roku 1935 i jeho dokumenty. Nové poselství z roku 2014
respektuje původní obsahové schéma svědectví 1935 včetně
apelu na další generace, a dále i chronologický přehled
historie budovy. Opis původního svědectví a seznam jeho
předmětů je taktéž součástí brožury.

V budově Zámečku, v současném sídle Městského úřadu
v Rudolfově, vznikla rekonstrukcí stávajících prostor části
přízemí tolik potřebná velká zasedací místnost úřadu města.
V této klenuté místnosti došlo při rekonstrukci k výměně
instalací sítí, součástí je i nové sociální zařízení. Zasedací
místnost mimo jiné slouží pro jednání zastupitelstva města,
pro menší svatební obřady, pro různé akce spolků, které svojí
činností přispívají k rozvoji města. V nové místnosti je
k dispozici i možnost využití audio a video techniky.
První akcí ve velké zasedací místnosti bylo 19. zasedání
Zastupitelstva města Rudolfov, které se konalo 10. června
2014.

Uzavření krčku v Hlinsku se opět komplikuje

Krček v Hlinsku měl být uzavřen poté, co vznikne komunikace
Hlinská – Hraniční, propojení dvou městských částí Českých
Budějovic. Aspoň taková je dohoda mezi vedením obou měst.
Letos bylo zahájeno územní řízení o umístění těchto dopravních
staveb.
A ejhle, najednou se „probudili“ obyvatelé Hlinské ulice
v Českých Budějovicích a celý projekt, především Hlinského
přivaděče, ale i propojení Hlinská – Hraniční kritizují, a nejen to.

Je potřeba si ale říci, že všechny tyto dopravní stavby, o kterých
se zde jedná, jsou od roku 2000 schváleny v územním plánu
města Českých Budějovic.
Jak k této situaci přijdou obyvatelé krčku, kteří čekají na
zaslepení již mnohem víc než pět let a neustále se tranzitní
doprava valící se přes krček zvyšuje? Vždyť v září 2014 mělo
být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele obchvatu.
Nezbývá nám nic jiného než bojovat dál. Jestli se však podaří
zaslepit krček v roce 2015, to opravdu dnes asi nikdo neví.
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31. 5. 2014, ale rekonstrukce mostu ev. č. 634-003 přes
Rudolfovský potok v Rudolfově byla prodloužena oproti
plánu o 14 dnů a skončila 30. 6. 2014. Je však potřeba říci, že
firmy provádějící opravu pracovaly kvalitně a takřka
v nepřetržitém provozu. Provedené rekonstrukce určitě
prodlouží životnost mostů minimálně o dalších padesát let.

Na Rudolfově a v Hlinsku proběhly
rekonstrukce dopravně důležitých mostů

V dubnu 2014 byly zahájeny rekonstrukce na dvou dopravně
velmi důležitých mostech v Rudolfově a v Hlinsku. Oba
mosty byly postaveny ve 30. letech minulého století.
Investorem obou akcí je Jihočeský kraj, na obou mostech
musely být úplné uzavírky dopravy, s čímž bylo spojené
i vyřešení objízdných tras.
Frekventovanější most ev. č. 634-003 přes Rudolfovský
potok v Rudolfově leží na silnici II/634, která spojuje Lišov a
východní část Českých Budějovic a přivádí cílovou dopravu
do Rudolfova. Jedná se o průtah městem, který tvoří
Třeboňská ulice. Komunikace je vedena v násypu, v místě
křížení s Rudolfovským potokem je stávající přesypaný
klenbový most. Nosná konstrukce mostu nebyla v dobrém
stavu, stavební stav spodní stavby i nosné konstrukce je
klasifikován stupněm – špatný.
Objízdná trasa pro místní, cílovou a veřejnou autobusovou
dopravu byla vedena po místních komunikacích města
Rudolfov – zejména ulicemi Lipová a Dlouhá. To byl největší
problém pro rudolfovské obyvatele žijící v těchto a přilehlých
ulicích.

Nový chodník v Jivenské ulici byl dokončen

Celkem 110 metrů nového chodníku v Jivenské ulici mezi
ulicemi Tulipánová a Karafiátová bylo vybudováno v roce
2014. Žádali jsme přes místní akční skupinu Hlubocko –
Lišovsko o dotaci z programu rozvoje venkova. Se žádostí
jsme uspěli a získali jsme díky tomu půl milionu korun,
přičemž celkový náklad na realizaci byl necelých osmset tisíc
korun. Tento úsek velmi frekventované silnice byl pro pěší a
zejména děti velmi nebezpečný. Pokud chodci použijí k chůzi
krom nového chodníku i klidnou Karafiátovou ulici, tak by
měl být pohyb pro většinu chodců na Jivenské ulici již
bezpečný a to nás moc těší. Samozřejmě, že do budoucna je
potřeba v Jivenské ulici vybudovat chodník celý.

Sportovní úspěch našich volejbalistek – vrchol
žákovského Olympu

Druhý z mostů ev. č. 0341-1 přes Vrátecký potok v Hlinsku,
který je součástí silnice z Českých Budějovic směrem do
Dubičného, ale také do tzv. krčku byl rovněž stavebně
klasifikován stupněm – velmi špatný. Po dobu stavby byla
místní doprava převedena na objízdné trasy po stávajících
místních komunikacích. I zde toto omezení způsobilo
občanům určité problémy. V Hlinsku ale byla přes most
alespoň zachována lávka pro pěší.
Most ev. č. 0341-1 přes Vrátecký potok v Hlinsku byl
dokončen v plánovaném termínu, uzavírka skončila

Ve dnech 7. – 9. března 2014 proběhl za účasti 24 družstev
v Bílovci závěrečný turnaj nejobtížnější volejbalové soutěže
žákyň, kterou je Český pohár. Zápasy v turnaji byly velmi
vyrovnané a do posledních herních okamžiků nebylo jasné,
jak vše dopadne. Naše děvčata z SK Hlincovka, ve valné
míře žákyně ZŠ v Rudolfově, zvládla všechny nástrahy
turnaje a získala titul nejvyšší. Hráčky odevzdaly vše, co umí,
a k tomu přidaly maximální nasazení. Jejich kvalitní sport
ocenila mimo přítomných diváků, také řada rodičů, kteří
nelitovali cestu přes celou republiku, aby je podpořili.
A jejich vítězství jim bylo odměnou. Za předvedený výkon a
bojovnost je Český pohár určitě ve správných rukou.
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Nová technika pro údržbu komunikací našeho města

V uplynulých čtyřech letech jsme se také snažili o modernizaci a rozšíření technického zázení a strojového parku pro naši
pracovní četu. Nové stroje, které byly v tomto období pořízeny, doplňují stávající techniku tak, abychom se mohli pravidelně a
celoročně starat o údržbu komunikací v Rudolfově. Zejména chceme být dobře připraveni na zimní období, protože si
uvědomujeme, jaká je členitost Rudolfova a udržení sjízdnosti některých ulic a uliček je velmi komplikované. Výzvou nám
musí být i ta skutečnost, jak si se sněhovou kalamitou, i díky technice, poradili zaměstnanci naší pracovní čety v zimě roku
2013. Za to jim patří i dnes veliký dík (tuto skutečnost připomínáme na jiném místě tohoto ohlédnutí).

Ohlédnutí za proměnou města v příloze Rekapitulujeme...
připravila Rada města Rudolfova ve složení:
Vít Kavalír, starosta města
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta
Mgr. František Chrastina, radní
Mgr. Ivo Schuster, radní
PaedDr. Ondřej Švejda, radní

17

Rekapitulujeme...
Investiční akce města Rudolfov realizované v letech 2011 ‒ 2014 a způsob jejich financování
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Zpátky do školy

Poslední prázdninový týden uspořádalo Rodinné centrum Rudolfov
tradiční rozloučení s prázdninami. Na farní zahradě bylo pro
předškoláky i školáky připraveno několik stanovišť. Děti si
vyzkoušely řadu aktivit jako skákání v pytlích, lovení rybiček,
poznávání předmětů po hmatu a mnoho dalších. Nejodvážnější a
nejstatečnější děti mohly prozkoumat tajemné sklepení, kde na
každého čekal čokoládový poklad. Nechyběl nám ani největší hit
letošního léta: gumičkování – vyrábění náramků z gumiček. Pro
všechny děti byly připravené sladkosti, limonáda a nějaká ta
drobnost. V podvečer pobavil děti, rodiče i prarodiče kejklíř Slávek.
Fotografie z odpoledne najdete na http://rodinne-centrumrudolfov.rajce.idnes.cz/Zpatky_do_skoly_2014/
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce a byli ochotní svůj
volný čas věnovat „cizím“ dětem. Ráda bych také poděkovala
zastupitelům, kteří celé čtyři roky věnovali své odměny zastupitele
na provoz rodinného centra. Jmenovitě: Elišce Štěpánové, Zdeňce
Sobíškové, Pavlovi Česalovi, Václavovi Ježkovi a Milanovi
Třebínovi.
Za Rodinné centrum Rudolfov Jana Pinlová

jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách
www.zsrudolfov.cz, které vlastními silami průběžně
aktualizujeme.

Na co se mohou žáci těšit

V tomto školním roce doplní výuku řada doprovodných
sportovních a kulturních akcí. Žáci se mohou již tradičně těšit
na řadu divadelních představení, školních výletů, lyžařský a
snowboardový kurz, plavecký výcvik, na návštěvu Národního
divadla v Praze, na projekty připravované ke každému
ročnímu období a Dni Země, účast na soutěžích a
olympiádách a další události, které jim zpestří školní výuku.
Poslední zářijový den nás navštíví s unikátní letovou ukázkou
dravců společnost Zayferus.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Zdraví Vás školní družina

Nedávno jsme se s Vámi rozloučili a popřáli Vám krásné prožití
léta. A už máme celé dva měsíce prázdnin za sebou a je tu opět další
školní rok. Do školní družiny nastoupilo spoustu prvňáčků –
nováčků a spolu s nimi i starší školáci – mazáci. Společně se sžívají,
učí se vzájemně si pomáhat, jedni si zvykají na nové prostředí, jiní
zase na změny, které přišly po prázdninách. Kromě každodenních
činností uskutečňujeme i řadu celodružinových akcí. Jsou vždy
vítanou a příjemnou změnou.
V měsíci září jsme s dětmi stihli navštívit: Přírodní zahradu
v Rudolfově a výstavu obrazů v Lišově. Všechny děti ze školní
družiny navštívily podzimní přírodní zahradu paní Kovářové na
Rudolfově. Děti zhlédly Vílí stezku a v meditační kapli jim paní
Kovářová zajímavě pohovořila o vzniku Země. Dětem i nám se zde
moc líbilo a těšíme se na další návštěvu se zajímavým povídáním.

Aktuality ze školy a školky

Před zahájením školního roku 2014/2015 panoval
v prostorách školy čilý ruch. Během prázdnin byla vyměněna
okna a vstupní dveře v obou budovách základní školy a
v kuchyni mateřské školy včetně instalace nových žaluzií. Do
této akce škola investovala ze svého rozpočtu částku
1 100 000 Kč. Nikomu z Rudolfova a okolí pravděpodobně
neuniklo, že se v současné době zatepluje budova 1. stupně.
Přestože tato akce mírně „komplikuje“ život žákům a
pedagogům, věřím, že po odstranění lešení bude každý rád,
že se za vzhled školní budovy nebudeme muset stydět.
Rozpočet na zateplení a opravu fasády je 1 703 000 Kč. I tuto
akci financuje škola ze svého rozpočtu za přispění
zřizovatele, který se souhlasem zastupitelstva města navýšil
rozpočet školy na rok 2014 o 550 000 Kč.
Za tuto podporu všem zastupitelům děkujeme.

Školní rok 2014/2015

Dne 18. 9. 2014 a 19. 9. 2014 se děti z 2. A, 2. B a 1. A, 1. B, 1. C
vydaly za krásného slunečného počasí na podzimní výlet. Jeli jsme
se podívat do lišovského Muzea, kde nás čekala hodná paní
průvodkyně. Nejvíce se chlapcům líbil starý hasičský vůz a
děvčatům pohádkové loutky. Prohlédli jsme si i obrázky paní
učitelky Hrochové. Jako odměna pro hodné děti na ně čekala
zmrzlina. Všichni jsme se vrátili spokojení a s dobrou náladou.

Ve chvíli, kdy Rudolfovské listy vycházejí, je školní rok
2014/2015 již v plném proudu. Prvního září zasedlo do lavic
rudolfovské školy 321 žáků, což je o třináct žáků více než
v roce loňském. Jsou rozděleni do 16 tříd, z nichž je 10 na
1. stupni a 6 na druhém. Ve třech prvních třídách jsme
přivítali 57 prváčků, kteří v doprovodu ještě většího množství
maminek a tatínků zahájili svou devítiletou školní docházku.
Velký zájem je o pobyt dětí ve školní družině. Její kapacita je
zcela naplněna žáky 1. – 3. tříd. Činnost je organizována
v pěti odděleních, ve kterých je zapsáno 125 dětí. Také
kapacita mateřské školy je naplněna. Na začátku září obdrželi
všichni žáci zpravodaj Základní škola a Mateřská škola pod
lupou. Zde si všichni žáci, rodiče i veřejnost mohou přečíst
důležité základní informace o škole a informace
o mimoškolní zájmové činnosti školy. Podrobnější informace
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Českých Budějovic i dalších obcí. Bráníme ji důsledně legálními
prostředky, v souladu s našimi zákony i mezinárodními úmluvami,
k nimž se naše země hlásí. Jako občané na to máme právo.

Bráníme krajinu, kterou máme rádi.

MUDr. Jaroslav Valevský, OS Náš domov, Ing. Eliška Štěpánová,
OS Náš domov, Ing. Zdeňka Sobíšková, OS Náš domov, Jaroslav
Valevský st., OS Náš domov, Ing. Milan Dušejovký, OS Náš domov,
RNDr. Jiří Řehounek, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí,
Bc. Jaroslava Brožová, Sdružení Jihočeské matky

Jablka, med a podzim ve škole
na Rudolfovské v Českých Budějovicích

Rudolfovský lom – foto Jaroslav Valevský, ml.

Vymyšlená tvrzení jivenského starosty poletují
tiskem jako motýli

Tiskové prohlášení ochránců údolí Rudolfovského potoka

V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevila prohlášení
pana Josefa Makovce, starosty obce Jivno, která se týkají další
zástavby v přírodně cenném údolí Rudolfovského potoka. Např.
v týdeníku 5+2 je uvedena jeho doslovná citace: „Už jsem ze všeho
unavený. Schvalování územního plánu se táhne tři roky. Proti je jen
pár lidí z Rudolfova. Teď si vymýšlejí motýly a užovky. Brání
rozvoji obce.“ Protože se pan starosta vyjadřuje k naší činnosti a
uvádí přitom nepravdivé údaje, rozhodli jsme se stručně reagovat:

Není pravdou, že proti další zástavbě v údolí Rudolfovského
potoka je „pár lidí z Rudolfova“. K této cause už vznikly dvě

petice, pod nimiž se sešlo celkem 1581 podpisů. Veřejného
projednávání územního plánu se zúčastnilo ke stovce občanů, kteří
se do jivenského hostince stěží vešli a pro nával ve stísněných
prostorách se ani nedostali k prezenční listině. Někteří z nich si
kvůli tomu vzali dovolenou. Dostáváme také mnoho souhlasných emailů a dalších reakcí od lidí, mnohdy zcela neznámých, abychom
své úsilí nevzdávali.

Není pravdou, že bychom si „vymýšleli motýly a užovky“.

Výskyt chráněných a ohrožených
druhů v údolí byl znám již delší
dobu, protože do těchto míst
chodívají
často
amatérští
i profesionální přírodovědci.
Biologický průzkum zpracovaný
pro sdružení Náš domov, který
potvrdil nebo nově odhalil výskyt
řady chráněných a ohrožených
druhů, zpracoval zkušený biolog
Alois Pavlíčko. Výrok pana
starosty o vymyšlených motýlech
Přástevník kostivalový foto Alois Pavlíčko a užovkách je k panu Pavlíčkovi
hrubě
urážlivý.
Výskyt
chráněných a ohrožených druhů ovšem rozhodně není jediným
argumentem odpůrců další zástavby v údolí, jak se snaží pan
Makovec konstruovat. V tomto sporu jde v první řadě o zástavbu na
místě krajinné zeleně, o urbanismus a územní plánování,
o prostupnost krajiny pro lidi i zvířata nebo o nesmyslné stavby
zhoršující povodňové poměry v údolí Rudolfovského potoka.
Není pravdou, že chceme „bránit rozvoji obce“. Územní plán
Jivna umožňuje stavět na mnoha jiných místech v jeho katastru.
Rozvoj obce ovšem zajisté netkví v živelné zástavbě dosud volné
krajiny, která přináší prospěch jen úzké skupině ekonomicky
zainteresovaných osob. Spočívá mimo jiné i v péči o přírodu a
životní prostředí, v naslouchání občanům a jejich podílu na správě
věcí veřejných. Brání-li někdo rozvoji obce, tak je to právě pan
starosta Makovec a jivenské zastupitelstvo, které prodává
v návaznosti na změnu územního plánu obecní pozemky včetně
veřejných komunikací za nevýhodné ceny (včetně pozemků ve VKP
Rudolfovský lom). Z nich se pak obratem stávají mnohonásobně
dražší parcely a obec přichází o peníze na rozvoj. My rozvoji obce
nebráníme. Bráníme pouze volnou krajinu a zachovalou přírodu,
která slouží jako místo odpočinku pro obyvatele Rudolfova,

Každým rokem v říjnu (letos 10. 10. – 14. 10.) se koná v SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava
má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem
patnáctým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech, regionální
zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také
zaměstnanci a žáci školy vystavují svou bohatou úrodu a je
opravdu co vidět, obdivovat, ochutnávat a také hodnotit.
K vidění bude okolo 300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd
jablek, 15 odrůd hrušek, dále broskve, hroznové víno, mišpule,
kdouloně, asijské hrušky = „nashi hrušky“, jeřabiny, dřín obecný
a další málo známé ovoce a podzimní plodová zelenina.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy.
Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, první den
výstavy. Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu,
medoviny a víčkovice. Vystavují se také perníčky a historické
odrůdy ovoce, odborníci poradí v pomologické a pěstitelské
poradně. Tato expozice je zakončena soutěží o nejkrásnější
medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti
zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se
výstava uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu
hudební produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během
výstavy studenti také prezentují své maturitní projekty.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy od
9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen
všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si
areál školy, středisko praxe se svými obyvateli – domácími
zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky a výukový sad,
vidět studenty školy při různých činnostech a aktivitách.
Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou se účastnit
celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu zručnosti na
motokárách, jízdu traktorem a kombajnem, projet se na koních,
ochutnat med.

Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít
a strávit svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.

Mgr. Olga Cahová
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SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA
RUDOLFOV
VÁS ZVE NA
Pondělní večer s tématem – CESTOVÁNÍ

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE MĚSTA
RUDOLFOV
Pořádá v prostoru školící místnosti
POŽÁRNÍ ZBROJNICE RUDOLFOV
Pondělní večer s tématem

Dne 3. 11. 2014 (pondělí) od 18 hodin
SEZNÁMENÍ S OSTROVEM PROVEDE Ladislav KOLÁR
v prostorách Perkmistrovského domu

Dne 6. 10. 2014 (pondělí) od 18 hodin

OSTROV RÉUNION

JAK ČELIT NÁSTRAHÁM
DNEŠNÍ DOBY

Tématem večera provází por. Bc. Lenka Holická
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Možnosti tu jsou…

Abychom se naladili na podobnou notu, povím vám příběh z naší
rodinné kroniky:

Do zapadlé jihočeské vísky přišel mladý pohledný učitel, mladík –
diplom z učitelského ústavu ještě nezaschl. Vždycky byl tak nějak
v centru dění – už v jeho rodině se všichni zapojovali do toho, co se
v rodném Jarošově dělo. Hráli ochotnické divadlo, pořádali
tancovačky. On uměl hrát na housle, tak coby nezahrál. Peníze
nikdy neměli, ale uměl jiné věci. Lidi si ho vážili. To byl asi důvod,
proč místní mlynář požehnal svatbě své dcery, která byla sice
z vesnice, ale měla dívčí církevní vzdělání v Budějovicích a
pocházela z nejbohatší rodiny ve vsi. Marie se jako poctivá
křesťanka ujala pomoci svému milovanému Václavovi a spolu se
starali nejen o školu, ale i o své žáky a půlku vesnice. On z církve
odešel a později nechal i vypsat své pokřtěné syny. Ona byla zřejmě
pokornější, on měl v sobě více revolucionářské krve. Ale jeho tchán
byl bohatý a daroval škole dřevo na nové lavice. A sedlák Ambrož
mu byl také vděčný – jak se postaral o jejich Frantu - a přivezl do
školy dřevo na otop a brambory dětem na pečení. Marie dovedla
léčit zvířata a pěstovat rozličné druhy rostlin, ženský ze vsi jí
potajmu okukovaly muškáty a břečťany a což teprve, když učitelským
na dvorku rozkvetl velikonoční kaktus. A rozuměla zahrádkaření a
chovu zvířat. Václav zařídil přednášky: dovedete si to představit?
Učitel – náplava a přednáší sedlákům o roubování stromků a
o léčení včel?! Vždyť náš děd tady hospodařil, ještě než se pan řídící
narodil… Jenže ten učitelskej našim dětem zařídil pojistku na léčení
a přijel za nimi do školy zubař až z města. A ta Votrubovic Mařenka
– ona je pomalejší a děti se jí smály, ale když přijeli z Prahy z ústavu
pro učitele, zjistili, že za to nemůže… A bábinka Vobejdovic a
Novotnejch – ty toho řídícího milujou: on s nimi sepsal do obecní
kroniky staré písničky a místní poudačky a bude to navždy
spojeno s tou naší vsí… ještě jim nakreslil barevně tu jejich kapličku
a celý mlýn! Představte si, že také pan řídící vzal všechny děti do
Prahy na výstavu! To bylo něco … a když zemřel náš prezident,
držela se čestná stráž u podobizny celý týden. Ve výboru obce pan
řídící pomáhal se zápisem a s rozpočtem… S velkejma klukama
vysadili tu alej, co tu stojí dodnes.

pršet a naše královna je v roji? Uděláme jí z našich tělíček
střechu…Někdy si říkám, že bychom se tím rozumem a
dorozumívacími schopnostmi neměli tak vytahovat. Společně
stanovené cíle komunity jsou vlastně potřeby, od těch základních
jako je udržitelnost života i po ty, které jsou z nějakého důvodu
nenaplněné. Společné cíle také odpovídají místu, kde vznikají – tedy
jsou velmi konkrétní a velmi spojené i s krajinou, která svým
způsobem předurčuje styl života. A o zkvalitnění života běží obecně.
Dá se měřit kvalita života? Je spokojenost, radost, snesitelnost nebo
nespokojenost či nesnesitelnost měřítkem kvality života? Co
znamená, když se máme blaze? Jednoduše dochází k naplnění
našich životních potřeb včetně seberealizace. A zrovna potřeba
někam patřit, mít místo, kde vám rozumí a kde máte jistotu, že vás
nenechají na holičkách, není vůbec o penězích a pocit sounáležitosti,
ten se snad nedá ani zlatem vykoupit. Člověk je tvorem
společenským a mimo společenství dokáže žít málokdo. Aristoteles
dokonce takového outsidera nazval ničemou nebo nadčlověkem.
Dovolím si ještě jednou zavzpomínat na první republiku vybranými
citáty T. G. Masaryka: „Láska musí být soustředěna. Milovat
všechny stejně nelze. Vybíráme si a musíme vybírat předměty své
lásky. Musíme mít určitý cíl. Láska musí být účinná. Chceme být
reky a chceme se honosit velkými činy. Není pochyby, že vůdcové
být musejí, ale vůdce nemá být pánem. Vůdcem dobrým bude ten,
kdo dovede sloužit, a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce. Ale
ovšem nesmíme zneužívat své moci – protože svět chce být
podváděn, nesmíme ho podvádět. Pokračovat znamená špatné
překonávat. Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko
je překonávat dobré lepším.“
A tvořit něco společně je lidské nebo božské?
Gabriela Kocmichová

Zdá se vám tento příběh jako pohádka nebo se mohl stát? Stal se
v letech 1900-1930, kdy můj pradědeček takto pobyl ve třech vsích
– někde založil husitskou církev, někde základní organizaci Orla,
někde pobočku Českého červeného kříže, někde sepsal obecní
kroniku, všude se nějak trvale zapsal do historie obce. Asi mi teď
budete argumentovat tím, že to bylo před sto lety a že lidé byli jiní.
Nebyli. Lidé byli lidmi, stejně jako teď. Naopak zažili první válku,
byla hospodářská krize – mrazy takové, že pomrzla polovina úrody,
děti umíraly na banální nemoci. Sociální pojištění bylo téměř nulové
a svobodná republika byla teprve v plenkách. Záchranná sociální síť
státu ještě zdaleka neexistovala. To jsou všechna pojištění (sociální a
zdravotní, důchodové), všechny dávky a sociální služby. V tu dobu
začal vznikat podpůrný systém, který podporovali bohatí a církev;
stavěl na dobrovolnické práci, osobní zodpovědnosti a na společném
cíli – a to už byla doména chudších. A společným cílem byl lepší
život a místem byla vesnice nebo město. Žádná zodpovědnost nově
vzniklého státu, žádné peníze z Evropy, žádné výmluvy a žádné
čekání na zázrak. Ten se totiž nestane. Chcete, aby se vám dobře
žilo? Musíte přiložit ruku k dílu. Dobrým příkladem nám může být
Velká Británie, kde je sociální podpora ze strany státu nejnižší – o to
více se staví na komunitní práci a na fungování spolků a místních
komunit. Spolky a veřejně prospěšné organizace mají veřejné
závazky, které dodržují. Hodnotí je sami členové nějaké komunity –
tedy třeba města nebo členové nějakého spolku. Co si můžeme pod
slovem komunita představit? Slovo pochází z latinského cum a
munere – tedy vzájemné obdarovávání se. Commune znamená
obecný statek (nepleťme si s komunismem, kde šlo o spravování
společného vlastnictví). Jinak řečeno: nikdo nečeká na to, co
dostane, ale sám přemýšlí, jak může přispět k uspokojení nebo
vyřešení potřeb ostatních členů komunity – tedy obce nebo města.
Protože jsem včelařka, vždycky mne zaskočí včely: jak dokáží
udělat vše pro přežití svého společenství. Je horko? Tak my včelky,
ač to nemáme v popisu práce, budeme mávat křidélky, aby se náš
domov vychladil. Potřebujeme donést zásoby krmení na zimu?
Uděláme řetěz, ať mají sestřičky po čem z té misky vylézt. Začalo
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ARMY RUN

Dne 23. srpna 2014 se ve Vojenském újezdu Boletice uskutečnil
extrémní překážkový závod ARMY RUN. Jedním z tisíce účastníků
byl i David Schmidtschläger z Rudolfova. Závod nabízí 2 trasy.
Trasu CIVIL, která měří 10 km a
zahrnuje 10 překážek a trasu
ARMY, která měří 16 km a
obsahuje
minimálně
16
překážek.
David Schmidtschläger si zvolil
trasu CIVIL a svým časem
1 hod. 2 min. 32 s. se stal
druhým nejlepším závodníkem
v
této
kategorii. Toto
považujeme za mimořádný
úspěch, neboť Davidovi je
pouhých 15 let!
Celý závod se nesl v duchu fair
play a týmové práce. Závodníci
si při závodě mnohdy sáhli na
dno svých sil, ale zároveň svojí
účastí podpořili dobrou věc, a to
spolek Vlčí máky, který pomáhá
válečným veteránům. V tomto
konkrétním
případě
byla
podpora věnována malé Lauře, jejíž tatínek (odstřelovač
43. výsadkového praporu) tragicky zahynul při výkonu služby.
Dovolte mi tímto Davidovi pogratulovat k jeho mimořádnému
výkonu a poděkovat jeho rodině za podporu a spolu s nimi také
poděkovat paní Skalové a paní Moravcové za jejich snahu a ochotu
vést děti ke sportu.
Mgr. Jaroslava Vítovcová

První akce sezóny

Tak jsou již za námi první akce sezóny 2014/2015. V červenci
proběhl dětský tábor zaměřený na výuku volejbalu. Podle ohlasu
rodičů, dětí i nás dospěláků, co jsme ho připravovali, byl úspěšný.
Dokonce si dovolím tvrdit, že patřil výpravností programu a
tréninkovým nasazením k těm nejúspěšnějším. Uskutečnila se
soustředění hráček všech věkových skupin. Dorostenky přivítal
Lišov a žákyně, jako již tradičně, Horní Stropnice. Obě skupiny se
poctivě připravovaly na následující sezónu. A to již prokázaly
výsledky na prvních přípravných turnajích. Jiná situace je
v kolektivu družstva žen hrajících II. ligu. Kolektiv jako celek
soustředění neabsolvoval. Nedostatečná příprava bude mít zajisté
dozvuky v mistrovské soutěži. První úspěchy v sezóně také
zaznamenaly nejmenší minivolejbalistky na Finále barevného
volejbalu v Brně. Přestože našich 40 dětí, nominovaných do
12
družstev,
bylo
početně
malou
výpravou
v mraveništi 750 účastníků, rozdělených v pěti věkových
kategoriích po 49 družstvech, jejich výsledky jsou velmi dobré.
V absolutním pořadí hráčky Linda Bouchalová, Helena Harrisová,
Kristína Šimková vybojovaly 2. místo a hráčky Kateřina Vavříková,
Barbora Brcková a Kristýna Malá místo páté. A dále, ve svých
kategoriích závěrečných skupin druhého dne Finále barevného
volejbalu, jsme získali v barvě žluté 2. a 3. místo, v barvě oranžové
3. a 6. místo, v barvě červené 3. a 5. místo, v barvě zelené 1. místa,
v barvě modré 2. a 4. místo.
Jan Havelka

SK Rudolfov
Odbor České asociace sportu pro všechny

Odbor České asociace sportu pro všechny
v Rudolfově
nabízí cvičení pro veřejnost
V úterý od 16.00 hod. do 17.00 hod. nabízíme cvičení rodičů
a dětí.

Rodiče i prarodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let přijďte si
zahrát, zacvičit si a pobavit děti i sebe. Cvičení vede
Ladislava Skalová.
Poplatek 500 Kč za školní rok 2014 – 2015 za
dospělého s dítětem.

V úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod. cvičíme s dětmi ve věku
od 3 do 9 let. Hrajeme hry, soutěžíme, cvičíme na

nářadí, s náčiním, jako je padák, míče, míčky, kruhy, kroužky,
prolézací kostky a pytle a další, naučíme děti základům
gymnastiky a atletiky. Pořádáme soutěže v gymnastice a
v atletice. Cvičení vedou cvičitelky Ladislava Skalová, Zdena
Moravcová, Renata Márovcová a Veronika Márovcová.
Poplatek 400 Kč za školní rok 2014 – 2015 .

V úterý od 20.00 hod. do 21.00 hod. je aerobik pro dívky,
dorostenky a ženy. Aerobik je veden zkušenou cvičitelkou

Ivou Makrlíkovou. K posilování používáme overbaly,
gymbaly, expandery. Poplatek je 400 Kč od září 2014 do
ledna 2015 a 400 Kč na další polovinu školního roku 2015,
nebo možno zaplatit 50 Kč za jednu hodinu.
Zahajujeme v úterý 9. 9. 2014 v hale Rudolfov.
Těšíme se na Vás. Přijďte udělat něco pro svoji postavu i pro
svoji dobrou náladu.
Ladislava Skalová – předseda ČASPV Rudolfov

Pozor v říjnu!

Změna času z letního na zimní čas.
V neděli 26. 10. 2014 ve 03:00 hodiny se
posune čas zpět na 02:00 hodinu.
V den posunu času si pospíte
o jednu hodinu více.
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Září – měsíc náborů!?

Napsala jsem vykřičník a otazník. Vykřičník, protože potřebujeme
posílit hráčskou základnu. Je jedno, kolik je komu let, začátečník,
pokročilý nebo fotbal už hrál a chtěl by pokračovat. Nejkritičtější
situace je u mladších žáků, staršího a mladšího dorostu, ale i muži
budou rádi za posily. A otazník? Není to nábor v tom smyslu, že by
se dělaly zkoušky. Každý bude mít šanci si zatrénovat, poznat
trenéry, spoluhráče a sám se rozhodne. Není to jenom pro kluky.
Bereme i holky, slečny. Občas se nějaká „ukáže“, ale nebojte se
přijít. V mladších žácích máme „úžasňačku“ Terezu. V loni byla
mezi holkami nejlepší střelkyně v okrese, celkově druhá nejlepší,
předstihl jí jenom jeden kluk. Hraje za výběr a za Spartu Praha, ale
hlavně za „NÁS“. Tak proč to taky nezkusit. Jsme parta „nadšenců“
co se snaží pro RUDOLFOVSKÝ FOTBAL udělat co nejvíce.
V případě dotazů klidně volejte, posílejte sms na 774 167 595 nebo
pište na sk.rudolfov@atlas.cz.
Iveta Hlubocká, organizační pracovník Sportovního klubu Rudolfov
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Rozpis domácích utkání SK Rudolfov
v podzimní části soutěží 2014/2015
Datum

27.9.2014
28.9.2014
1.10.2014
2.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
6.10.2014
12.10.2014
15.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
20.10.2014
23.10.2014
26.10.2014
1.11.2014
1.11.2014
2.11.2014
3.11.2014
5.11.2014
6.11.2014
8.11.2014

Tým

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

Soupeř

FK Rašelina Soběslav/Veselí
Tatran Lomnice n L/Veselí
TJ LOKO Č. Budějovice
SK Lišov
TJ Jiskra Třeboň
LOKO Č. Budějovice B
TJ Mokré
TJ Slavoj Hrdějovice/Nemanice
Dynamo ČB
Malše Roudné
Lokomotiva Veselí n/L
Olešnice
SK Zliv B
Spartak Trhové Sviny
FK TJ Calofrig Borovany/Ledenice
FK Vodňany
FK Spartak Kaplice, s.r.o.
Nové Hrady
SKP ČB D
TJ Hluboká nad Vltavou
FC Nové Hodějovice
Hluboká nad Vltavou

Přehled všech zápasů a mnoho dalších informací najdete na
webových stránkách sk.rudolfov.cz

Sběr železného šrotu
spojen s brigádou

Sportovní klub Rudolfov pořádá v sobotu
4. října 2014 sběr železného šrotu.
Prosíme všechny, co mají doma nepotřebné
železo, aby ho dali před své domy v pátek
večer nebo v sobotu ráno.

Odvoz začne v sobotu v 9 hodin.

Děkujeme všem za pomoc.
Zároveň je ve stejný den naplánovaná
brigáda.
Sraz
účastníků brigády
je na fotbalovém
hřišti v Rudolfově
v 9
hodin.
Budeme rádi za
každé šikovné
ruce. Potřebujeme
něco
posekat,
natřít…
Aleš Hlubocký –
předseda fotbalu
SK Rudolfov
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