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Každoročně se snažíme využívat granty Jihočeského kraje a
ne jinak tomu bude i letos.
Vždy na začátku roku je vypisováno úřadem Jihočeského
kraje velké množství grantových titulů, které jsou tolik
potřebné pro rozvoj jednotlivých obcí. Město Rudolfov je
tradičním a úspěšným žadatelem. Vždyť díky opakovaným
žádostem o granty a jejich získáním jsme dokázali kompletně
zrekonstruovat budovu hasičské zbrojnice. Například
i rozšíření kapacity mateřské školy o dvě učebny nám bylo
v roce 2012 také umožněno z krajských prostředků. Těch
využitých možností již bylo tolik, byť třeba někdy jen
v řádech tisíců korun. Takovým jasným příkladem jsou
každoroční spíše drobnější žádosti na sbírkotvornou činnost
našeho hornického muzea. Výsledek je možné vidět v našem
nově otevřeném muzeu. Takhle bych mohl pokračovat ještě
dlouho.
Zkrátka krajské granty jsou pro Rudolfov velmi důležité a
vedení města doufá, že zpracované žádosti budou úspěšné
i v letošním roce.
Vít Kavalír, starosta města

celkové vyrovnání a osazení taškové krytiny, výmalba – to
jsou ve zkratce práce, na které bychom chtěli využít grantový
program Jihočeského kraje nazvaný Úcta k předkům.
Rozpočet této akce je 78 tisíc korun, 50 tisíc bychom rádi
získali právě ze zmiňovaného grantu.
Tento drobný grant je pouze začátek nutných investic.
V letošním roce chceme, aby vznikla architektonická
studie s koncepcí celého hřbitova. Hlavně kaple v centrálním
prostoru je v havarijním stavu. Poté budeme náš hřbitov
postupně opravovat, aby byl důstojným místem po nás
všechny.
Vít Kavalír, starosta města

Hřbitov není v nejlepší kondici

Náš hřbitov potřebuje větší investice, aby mohl být opravdu
důstojným místem posledního odpočinku. Jsme si toho
vědomi, ale nelze vše stihnout najednou. Ostatně jen si
vzpomeňme, jak vypadal ještě před pár lety například
Perkmistrovský dům nebo třeba Hasičská zbrojnice a jak
vypadají tyto objekty dnes.
Osvětlení přechodu na Adamovské ulici
Začneme tím, co bije do očí opravdu nejvíce, stavebními
školky
úpravami hřbitovní zdi na západní straně hřbitova. Dozdění Jedním ze středobodů unašeho
města je prostor mezi
poškozených částí zdiva, otlučení staré omítky, nová omítka, tělovýchovnou halou a mateřskou školou.
Ve všední dny je

v tomto prostoru obrovský pohyb osob. Děti přecházející ze
školy do haly, dvě ordinace lékařů naproti sobě, městská
knihovna a do toho ještě provoz spojený s chodem mateřské
školy. Toto velmi frekventované místo chodci je protnuté
neméně frekventovanou Adamovskou ulicí.
V loňském roce vznikl projekt s důrazem na zvýšení bezpečnosti
v této lokalitě. Postupně v dalších letech vznikne nové
parkoviště u sportovní haly a nový přechod pro chodce podle
představ dopravní policie. Ještě předtím je potřeba co nejdříve
stávající přechod řádně osvětlit. V současné době je toto místo
ve večerních a nočních hodinách velmi tmavé a tím i nebezpečné
a to se musí změnit.
Krajský grant ve výši 130 tisíc by nám měl pomoci k celkové
investici cca 160 tisíc na osvětlení tohoto problémového místa.
Vít Kavalír, starosta města

Podlaha ve sportovní hale je již za svou životností

především objekty nacházející se v okolí kostela sv. Víta,
které představuje jakési přirozené centrum Rudolfova. Mohla
by to být budova základní školy s přilehlým parkovištěm,
případně prostor zděné zastávky MHD u pošty. Mezi vhodné
objekty by mohla být rovněž budova Hornického muzea,
nacházející se u křižovatky na obce Adamov a Hůry a
situovaná téměř ve středu obce. Výhodou by bylo, že naproti
tomuto objektu se nachází parkoviště. Jako vhodné zázemí
pro bankomat lze označit rovněž budovu Městského úřadu
Rudolfov.
Česká spořitelna a ČSOB již vydala negativní stanoviska.
O umístění bankomatu v Rudolfově neuvažují z důvodu, že
by pro ně mohl být provoz bankomatu ztrátový a také
považují lokalitu za pokrytou.
Občané Rudolfova a okolních obcí by možnost využívat
bankomat jistě uvítali a tato služba městu rozhodně chybí.
Uvidíme, jak zareagují další bankovní domy…
MUDr. Jaroslav Valevský

Sportovní hala v Rudolfově je hlavně v chladnějších měsících
roku velmi vytížená. Základní škola tu má své hodiny
tělocviku a od brzkých odpoledních hodin tu trénují další
sportovní subjekty, především oddíly SK Hlincovka a
SK Rudolfov ale i další. Kapacita je tak naplněná, že některé
oddíly dětí nemají šanci se ve všední den do haly vůbec
dostat a musí své tréninky řešit o víkendech.
Jsme rádi, že tu sportovní halu máme. S provozem haly však
také souvisí její údržba a opravy. Bohužel podlaha je tu již
téměř za svojí životností. Ani rozvody topení včetně radiátorů
na tom nejsou lépe a je nutné je vyměnit zároveň s podlahou.
Jednoduchý projekt počítá s kompletní výměnou sportovního
povrchu podlahy včetně podkladních vrstev. Celková částka
rekonstrukce dle projekčního rozpočtu včetně topení je cca
1,8 miliónu korun. Žádost na grant Jihočeského kraje je
zpracována na 600 tisíc korun, což je maximální částka,
o kterou se dá v tomto dotačním projektu žádat. Spoluúčast
města by tedy byla v částce cca 1,2 miliónu korun.
Rekonstrukci máme naplánovanou na červenec a srpen, kdy
v době letních prázdnin, je hala bez využití. Pokud se vše
podaří a budeme se žádostí úspěšní, tak pořídíme novou
palubovku, která bude sloužit sportovní účelům minimálně
dalších 25 let a to je myslím dobrá zpráva pro všechny
sportovní nadšence.
Vít Kavalír, starosta města

Ochrana údolí Rudolfovského potoka je
veřejným zájmem již 5 okolních obcí a Klubu
českých turistů

V současné době probíhá opět soudní spor proti rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje ohledně znovu registrace
VKP Rudolfovský lom. Soudní spor je veden mezi 2 majiteli
pozemků, obcí Jivno a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Velmi důležitým kritériem v tomto soudním řízení je veřejný
zájem na ochraně této lokality. Z toho důvodu zapsaný spolek
Náš domov oslovil některé okolní obce s prosbou o písemné
vyjádření podpory veřejného zájmu ohledně registrace
významného krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování
údolí Rudolfovského potoka v současném stavu. Předmětná
přírodní lokalita sice spadá do katastru obce Jivno, ale je
hojně využívaná občany Rudolfova a okolních obcí jako
jedno z posledních míst využívané jako oáza klidu pro lidi
všech generací. Podle našeho názoru by mělo být naprosto
zásadní, abychom si této vzácné skutečnosti vážili a abychom
ji zachovali do budoucích let, neboť jednou ztracené lokality
se již nepodaří v původní kráse nikdy obnovit. Právě tyto
přírodní hodnoty jsou jednou z podmínek, proč je město
Rudolfov a okolní obce tolik vyhledávanou lokalitou pro
bydlení i turistiku a plní nezastupitelnou roli pro příjemné
bydlení mnoha obyvatel.
V současné době podporu veřejnému zájmu vyjádřil Klub
českých turistů, obec Hůry, město Rudolfov, obec Libnič,
obec Adamov a obec Dubičné.
S poděkováním všem obcím za zapsaný spolek Náš domov
MUDr. Jaroslav Valevský

Bude na Rudolfově platební bankomat???

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás informovat, jak probíhá na základě pověření
rady města vyjednávání s jednotlivými bankovními ústavy
ohledně zřízení bankomatu na území města Rudolfov. Žádost
o zřízení bankomatu a prověření podmínek k jeho umístění
byla zaslána celkem čtyřem bankovním ústavům – České
spořitelně, Komerční bance, ČSOB a GE Money Bank.
V žádosti je argumentováno zejména tím, že v posledních
letech došlo ke značnému nárůstu obyvatel okolních obcí, pro
které je město Rudolfov spádovou oblastí. V současné době
se jedná přibližně o 6 tisíc obyvatel a lze předpokládat ještě
další rozvoj a nárůst počtu obyvatel. To už by mohl být pro
bankovní ústavy dostatečný potenciál. Město Rudolfov
i z titulu spádové oblasti disponuje širokou občanskou
vybaveností
včetně
vyhovujícího
dopravního
spojení s okolními obcemi, proto se jako další logický krok
ve zvýšení služeb města občanům jeví právě zřízení
peněžního bankomatu. Asi nejvhodnější pro umístění
bankomatu by byla budova České pošty, která ale není ve
vlastnictví města. Muselo by dojít ke vzájemné
dohodě s poštou. V žádosti je bankám navrhováno, že město
Rudolfov by mohlo nabídnout několik objektů, které lze
z hlediska jejich dostupnosti pro občany považovat za vhodné
pro instalaci bankomatu. Pro tento účel by byly vhodné

foto p. Růžičková
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DOŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY ...
stará o les cestou na Mrhal, vysazuje stromky, pleje, vyžíná
maliní a ostružiní, prostě o vše pečuje. Díky.
Kamarádi ze „Zpívánek“

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům Zdravotněsociální komise města Rudolfova za péči a pozornost, kterou
věnují svým starším občanům. Byl jsem velice mile
překvapen, když mi přišly ženy z této komise popřát v den
mých 85. narozenin a předaly mi dárek s přáním hodně zdraví
do dalších let. Musím podotknout, že ne všude se tak ke
svým starším občanům chovají.
A tak i já přeji celému městskému úřadu, aby se jim v práci
dařilo ke spokojenosti nás všech.
Ještě jednou dík.
Ladislav Pytloun, Školní 1

Výzva a upozornění pro pejskaře
Každý obyvatel města, který jde se svým psem na procházku,
ať nelení a sbírá po něm jeho exkrementy!!! Celá nová
naučná stezka k Mrhalu je jich totiž plná.
Hana Veselá
Vánoční strom
Chtěla bych se zeptat, co se stalo, že již před vánočními
svátky přestal svítit vánoční strom na Farské louce. Až do Tří
králů, kdy jej odstrojovali, se už nerozsvítil. Litovali jsme
toho. Ozdoba Vánoc tonula ve tmě. A přitom vše připravit
Likvidace zeleně
Nevím, zda-li si lidé v Rudolfově všimli, jak je to se zelení. určitě stálo nemalé peníze i úsilí.
Zdena Novotná
Plno keřů a stromů totiž zmizelo. Hlavně pak u hasičské
zbrojnice a u parkoviště. Tam zmizela veškerá zeleň, včetně
smrku a červeného javoru. Chtěl bych dodat, že červený javor Vážená pani Novotná,
by měl k dnešnímu dni hodnotu přes 10 tisíc korun. Zmizelo bohužel vánoční strom se stal terčem vandalů. Máme nové
i plno keřů ve svahu za školou, u školky a u restaurace vánoční osvětlení, které městu formou daru poskytla
U Štítu. Zajímalo by mě, kdo rozhodl o této likvidaci. Asi si společnost E.ON. Je to úsporné osvětlení LED technologie.
tento člověk nedovede představit, co to dá práce vypěstovat Bohužel se stalo, že neznámý nenechavec musel vylézt do
strom či keř. Vždyť v každém větším městě mají zahradníka. koruny vánočního stromu a tam úmyslně škodil. Výsledkem
byly poničené řetězy, které se přes vánoční svátky nepodařilo
Proč by ho nemohl mít i Rudolfov, alespoň na půl úvazku.
Dále bych chtěl zdůraznit, aby se přestala solit hráz rybníka. zprovoznit, aby se strom znovu rozzářil. Je to smutné hlavně
v tom, že jednotlivci takto ničí práci mnoha dalším a kazí
Je to hlavní důvod, proč usychají lípy.
Petr Kocina radost mnoha obyvatelům z vánoční výzdoby.
Vít Kavalír, starosta města

Vážený pane Kocino,
hráz rybníka se rozhodně v zimním období již minimálně osm
let neošetřuje solí. Pokud je hráz nesjízdná, tak je vysypána
štěrkem. Solené jsou však přilehlé ulice a tak se stává, že
projíždějící auta na hráz sůl natáhnou. Cílené ošetření hráze
Královského rybníka solí musím však odmítnout.
Problematika zeleně je trošku složitější a není možné jí řešit
přes články v Rudolfovských listech. Snad jen ve zkratce. Ne
každá zeleň se hodí do extravilánu města. Pokud se
v prostoru za nějakým keřem objevují injekční stříkačky,
pokud nějaký keř brání ve výhledu a tím vznikají nebezpečné
dopravní situace třeba u mateřské školy, tak na to musíme
reagovat. Určitě víme, že chceme vysázet nové keře
v prostoru hasičské zbrojnice a přilehlého parkoviště.
Postupně vysázíme nové keře i jinam. Chceme rozhodně řešit
zeleň v našem městě koncepčně tak, aby byly keře pokud
možno celoročně zelené a nevytvářely například překážku
v silničním provozu, na což nás mnohdy upozorňuje
i dopravní policie.
Vít Kavalír, starosta města

Muzeum – poškozený roh domu a fasády
Prosíme o vysvětlení, co se stalo, že je roh Perkmistrovského
domu v ulici Hornická pobořen, fasáda odloupnutá a zídka
poškozena. Nabouralo ho nákladní auto? Budova je krásná,
nová a teď v ní už od Vánoc zeje díra...
Děkujeme na informaci.
sousedé Perkmistrovkého domu
Vážení sousedé Perkmistrovského domu,
bohužel se stalo, že nám někdo naboural do rohu budovy
Perkmistrovského domu. Musel to být kdosi s nákladním
automobilem nebo minimálně dodávkou. Bohužel se k tomu
nikdo nepřihlásil a ani policie viníka nenašla. Řešíme to jako
pojistnou událost, ale pokud je viník neznámý, tak je celý
proces plnění trochu zdlouhavější. S opravou však počítáme
v nejbližších týdnech či měsíci.
Vít Kavalír

Akce v muzejním sále
Chtěla bych vyjádřit poděkování všem organizátorům za
velice zdařilé kulturní i vzdělávací akce, které se konají ve
společenském sále hornického muzea. Ať už se jedná o tzv.
šikovné ruce, kde se scházíme doslova jako za starých časů,
při občerstvení a vzájemném popovídání i předávání si
zkušeností. Dále přednášky o knihách, autogramiády.
Promítání o Tibetu, vyprávění o Novohradských horách, kde
je slíbeno ještě pokračování. Poslední večer byl věnovaný
genealogii, pro všechny poučný a také pohodový. Velký dík
patří i Marii Růžičkové, která se pečlivě věnuje cvičení jógy
i kondičního cvičení pro rudolfovské ženy. Těším se na
další...
Marcela Pajmová

Vzpomínka
Zemřela paní Jaroslava Jeřábková. Každý rok zemřou lidé
v Rudolfově. Ale na tuto paní by se nemělo zapomenout.
Byla naší dobrou kamarádkou. Městu bude chybět i proto, že
se obětavě starala o zastávku MHD Na Americe. Uklízela
vše, co lidé odhodili. Ale nejenom na zastávce, ale i v okolí a
také v lese. To byla její velká zásluha. Vzpomínáme.
Petr Kocina a ostatní kamarádi

...

Náš hlavní dík patří hlavně Petru Kocinovi, který se i nadále
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Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 aneb
„Rekord překonán!“

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

Jak šel čas – názvy mých článků k zápisu do 1. třídy ZŠ
Rudolfov:

Zápis do Mateřské školy Rudolfov

Zápis do 1. třídy na školní rok 2013/2014 aneb „ Po letech
bídy – žně!“ – zapsali jsme 61 dětí
Zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015 aneb „ Po žních
opět žně!“ – zapsali jsme 76 dětí
Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 aneb „ Rekord
překonán!“ – zapsali jsme 77 dětí

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podmínky pro podání
žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Rudolfov od školního roku 2015/2016
takto:

Termín podání žádostí:

Ve dnech 6. a 7. února proběhl v naší škole zápis do 1. tříd.
Přestože jsme v kritériích pro přijímání žáků neměli jako
některé českobudějovické školy bod „Kdo dřív přijde, ten
dřív mele“, již v 13:15 hodin (zápis začínal ve 13:30) čekalo
před dveřmi školy kolem patnácti nedočkavých předškoláků
se svými rodiči a další postupně přicházeli. V pátek zápis
probíhal ve dvou slavnostně připravených třídách a jedné
třídě, kterou jsme pracovně nazvali „čekárna“. Tam děti
namalovaly obrázek postavy a tím si zkrátily čas, než se
dostaly k vlastnímu zápisu. Při něm plnily podle zadání jedné
z pěti zkoušejících učitelek více či méně zábavné úkoly, které
prověřily jejich zralost ke školní docházce. Dalších pět
učitelek pak vyplňovalo společně se zákonnými zástupci
údaje do zápisových listů. Díky početnému týmu jsme
páteční nápor zvládli a nikdo na zapsání nečekal
nepřiměřenou dobu. V pátek jsme evidovali celkem 58 dětí a
v sobotu k nim přibylo dalších 19. Na rekordním počtu
77 dětí se podílelo 34 dívek a 44 chlapců.
Přestože byl zápis co do počtu dětí velice úspěšný, mně,
řediteli školy, „zamotal hlavu“. Vydal jsem 59 rozhodnutí
o přijetí k základnímu vzdělávání. Dnes však vím, že dvěma
dětem z tohoto počtu pedagogicko-psychologická poradna
doporučila odklad povinné školní docházky a v dalších
osmnácti případech na výsledky teprve čekám.
Je tedy předčasné definitivně rozhodnout o organizaci tříd na
1. stupni od září 2015. Z ekonomického hlediska existují
pouze dvě možné varianty:
• otevřeme tři první třídy a současné tři první třídy spojíme
do tříd dvou
• otevřeme dvě první třídy a současné tři první třídy zatím
zůstanou v nezměněné podobě.
O tom ale budu moci rozhodnout až po doručení potřebných
podkladů (žádostí o odklad) a zvážení všech podstatných
skutečností. Jsem si vědom, že obě varianty s sebou přinášejí
určitá úskalí, ale rozhodnout tak, aby byli „všichni
spokojeni“, nelze.
Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří se na úspěšném
zápisu do 1. tříd podíleli, zároveň i rodičům, kteří své děti
k zápisu přivedli a naší škole projevili důvěru.
Mgr. Ludvík Mühlstein
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

čtvrtek 16. dubna 2015 od 9,00 do 16,00 hodin
a pátek 17. dubna 2015 od 9,00 do 15,00 hodin

Místo podání žádostí:

Mateřská škola Rudolfov, Adamovská 13,
373 71 Rudolfov
Ve stejných dnech proběhne i „Den otevřených dveří“.
Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží:
▪ Občanský průkaz
▪ Rodný list dítěte
▪ Očkovací průkaz dítěte
Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu
vzdělávání: 38 – 39
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a
vyhláškou o předškolním vzdělávání ze dne 29. 2. 2006
v platném znění, stanovuji pořadí kritérií, podle kterých budou
děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy
Rudolfov na školní rok 2015/2016.
1 . Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do 31. 8.
2015 věku pěti let nebo měly povolený odklad školní docházky.
2. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 8. 2015 věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní
docházce od 1. 9. 2015.
3 . Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko, dítě
dosáhne do 31. 12. 2015 věku 3 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2015.
4. Místem trvalého pobytu dítěte je obec, která má s Městem
Rudolfov uzavřenou Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů na
provoz škol a školských zařízení (obce: Vráto, Adamov, Libníč,
Dubičné, Hlincová Hora a Jivno), dítě dosáhne do 31. 8. 2015
věku 4 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2015.
5. Místem trvalého pobytu dítěte je obec, která má s Městem
Rudolfov uzavřenou Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů na
provoz škol a školských zařízení (obce: Vráto, Adamov, Libníč,
Dubičné, Hlincová Hora a Jivno), dítě dosáhne do 31. 12. 2015
věku 3 let a bude přihlášeno k celodenní docházce od 1. 9. 2015.
6. Ostatní případy budou posuzovány individuálně podle
kapacitních možností mateřské školy.
O pořadí dětí u kritérií (1 – 5) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti
budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od tří do šesti let.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel
školy.
O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne
ředitel školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.
Žádost o přijetí do mateřské školy podávají rodiče dítěte při
zápisu, jehož místo, termín a dobu konání stanoví ředitel školy
po dohodě se zřizovatelem a oznámení o zápisu zveřejní
způsobem v místě obvyklým.
Tato kritéria vstupují v platnost 1. 4. 2015.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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Maškarní rej

AKTUÁLNĚ Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Prostory veřejné knihovny jsou vysušeny, závada odstraněna,
je vymalováno a položen nový koberec.
Poděkovat musím všem z pracovní čety za perfektní a rychlé
vystěhování knih z „mokré“ knihovny, jejich uskladnění
v drátěných velkých klecích v Domě s pečovatelskou službou
a nyní při navážení zpět. Dále také Jarce Ondráškové a Josefu
Burdovi, kteří mi pomohli s úklidem po stavebních úpravách
a malování, s mytím okem atd.
Knihovna bude vybavena novými regály i částí nábytku, ten
původní, již letitý se doslova rozpadal pod rukama. Pak ještě
zbývá roznést a rozdělit knižní fond podle tématických
skupin a abecedy. Veřejná knihovna má přes 11 tisíc svazků.
Také zaklidit „kancelář“ a převézt knihy, které se nyní půjčují
v muzejní knihovně.
O otevření budu čtenáře aktuálně informovat.
Aktuálně zůstává služba pro veřejnost v knihovně muzea ve
středu 9.00 – 11.30, 12.00 – 15.00 a ve čtvrtek 12.00 – 18.00.
Děkuji za pochopení.
Jana Malšovská, knihovnice

Dne 12. 2. 2015 proběhl v MŠ Rudolfov tradiční dětský
karneval, kterého se zúčastnily všechny třídy. Děti byly
převlečeny do krásných a nápaditých masek. Navštívilo nás
spoustu princezen, kovbojů, rytířů a princů a objevil se tu
i spiderman. Celé dopoledne bylo provázeno hudbou
i tancem, nechyběly i soutěže pro děti a občerstvení, které
zajistili rodiče dětí a paní kuchařky, které nám udělaly
výborné koblihy. Byl to velmi vydařený den, všichni jsme si
ho moc užili.
Kristina Opltová a Marketa Kopfová

Upozornění
1. – 2. dubna 2015
knihovna pro veřejnost uzavřena
(dovolená)
Ukončení sezóny pálení

Právě v těchto dnech bude ukončena další, velmi úspěšná
sezóna v místní palírně ČZS v Mlýnském údolí. K dnešnímu
dni bylo v naší palírně celkem zpracováno neuvěřitelných
125 450 litrů ovocného kvasu. Z tohoto kvasu se pálením
získalo 10 956 litrů alkoholu, což v přepočtu na čistý 100%
alkohol činí 7 615 litrů!
K definitivnímu zapečetění zařízení Celní správou ČR dojde
7. 4. 2015. Ani pak ale zahrádkáře nečeká klid a odpočinek.
Nejdříve, již v dubnu letošního roku proběhne 6. ročník
soutěže Rudolfovská pálenka nejprve hodnocením již
přihlášených vzorků pálenky v neveřejné degustaci a koncem
dubna, v sobotu 25. 4. 2015, se bude konat v Hornickém
muzeu soutěž o titul Pálenka Rudolfovských 2014, kam vás
všechny srdečně zveme, abychom společně z 10 nejlepších
vzorků z degustace určili tu pálenku, která vám bude nejvíce
chutnat a získá tento tradiční titul.
I zařízení palírny potřebují údržbu a po letošní sezóně
dokonce i opravu. Do ní se zahradkáři pustí hned na jaře, aby
na podzim bylo vše jako nové a připravené k zahájení další
sezóny pálení ovocného kvasu.
Za výbor ZO ČZS v Rudolfově Jiří Merle
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NENECHTE SI UJÍT...
Večer v muzeu aneb OZVĚNY MINULOSTI

V pátek 15. 5. 2015 přijďte strávit příjemný a magický večer
do Hornického muzea v Rudolfově. Jako připomenutí
letošních oslav 750 let od založení Českých Budějovic a
430 let od založení Rudolfova, budou pro vás připraveny
komentované kostýmované prohlídky expozic a renesanční
společenská hudba v podání souboru Cantus Firmus.
Dovolte mi tento soubor trochu představit. Založen byl v roce
1994 v Českých Budějovicích a v současné době má sedm
stálých členů. V roce 2011 byl oceněn na mezinárodním
hudebním festivalu „Harantovské slavnosti historického
zpěvu“ na hradě Pecka cenou za kultivovaný hudební projev.
Za svoji činnost získává pravidelně dotace od Magistrátu
města České Budějovice a od Jihočeského kraje. Také díky
tomu dnes disponuje historickými kostýmy a svá vystoupení
doprovází na repliky historických hudebních nástrojů, na
kornamusy, platerspiel, gemshorny, traverso, barokní hoboj a
barokní housle.
Soubor Cantus Firmus každoročně vystupuje v jihočeských
památkových objektech při akcích typu Mezinárodní den
památek, Mezinárodní svátek hudby, Noc kostelů,
Hradozámecká noc...
Kromě toho pravidelně doprovází zpěvem a hudbou nedělní
mše v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých
Budějovicích. Těžištěm repertoáru je evropská a česká
duchovní hudba, moneta, anthemy, chorály, žalmy, písně
starých kancionálů a evropská společenská hudba, madrigaly,
frotoly, canzony a taneční hudba z období renesance a raného
baroka.
Začátek společného večera je v 18 hodin a předpokládaný
konec ve 22 hodin.
Jménem pořadatelů vás srdečně zve Jana Malšovská
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SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA INFORMUJE
V sobotu 18. dubna Vás srdečně zveme na zahájení muzejní
sezóny 2015. Připravili jsme pro Vás zajímavé, zábavné
i poučné odpoledne s hudbou a občerstvením.
Členové Veteran car clubu České Budějovice Vám předvedou
své miláčky a projedou s nimi Rudolfovem. V prostoru před
hasičskou zbrojnicí zahraje ČD Band.
V sále Perkmistrovského domu jsou připraveny přednášky
Ing. Bc. Jiřího Zikeše a PhDr. Daniela Kováře.
Hana Kuboušková

MALÉ OHLÉDNUTÍ

28. 2. 2015 se konal 10. hornický ples v maskách
(viz foto – archiv SPR)

12. 3. 2015 proběhla beseda se spisovatelem a autorem knih
Kořeny Aloisem Sassmannem
(viz foto – archiv SPR)

HORNICKÉ SLAVNOSTI 6. 6. 2015
Podrobný program bude uveřejněn ve třetím čísle
Rudolfovských listů.
Pohádkový les

Milí přátelé, pořadatelé Pohádkového lesa připravují již 17. ročník této oblíbené akce pro děti. Uskuteční se za 3 měsíce,
v sobotu 30. května 2015.
V loňském roce se nám podařilo připravit 20 stanovišť. Abychom to společně s Vámi dokázali i letos, potřebujeme na
všechna stanoviště dostatek pořadatelů. Prosím dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci na některém stanovišti Pohádkového
lesa, aby nám poslali odpověď na tuto výzvu. Návrh stanovišť na letošní Pohádkový les je připraven, pošleme jej každému,
kdo si o něj napíše a pomůže nám pro děti Pohádkový les připravit. Pořadatel Pohádkového lesa nemusí mít žádné
mimořádné schopnosti nebo vzdělání. Nezbytná je pouze ochota udělat nezištně něco pro děti. Jediné, co za to dostanete, je
svačina, večerní guláš a uznání a poděkování od většiny účastníků. Pokud Vám tato odměna stačí, bez obav nám napište.
Můžete také telefonovat na číslo 724 468 570, které slouží pro Pohádkový les. Pokud v dané chvíli budeme zaneprázdněni a
nedovoláte se, určitě Vám brzy zavoláme zpět. Kontaktní e-mailová adresa pro elektronickou poštu do Pohádkového lesa:
pohadkovyles@kct.cz. Všechny odpovědi posílejte, prosím, na uvedenou adresu.
Děkuji Vám za pomoc při přípravě Pohádkového lesa a těším se nashledanou v Rudolfově nebo na některém výletu.
Jiří Fink, Klub českých turistů
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Veselé zoubky prvňáčků

Život dětem

Čištění zubů nemusí být nuda, stačí jen trochu zaimprovizovat.
Pokud si dítě nechce zuby čistit, není od věci zkusit pro začátek
pozitivní motivaci. Udělat si třeba zoubkový deníček, za každý
den s vyčištěnými zoubky si nalepit nálepku nebo dát razítko a na
konci týdne si společně užít nějakou odměnu. Ocenit je třeba i dílčí
úspěchy a každou voňavou pusu na dobrou noc.
Ani nám, učitelkám prvňáčků, není toto téma lhostejné. Rozhodly
jsme se proto v letošním školním roce zapojit se do preventivního
programu společnosti dm drogerie markt s.r.o. „VESELÉ
ZOUBKY“. Tento program pokračuje letos již 5. ročníkem. Jeho
cílem je vést děti ke správnému nácviku péče o chrup. Preventivní
program proběhl v našich prvních třídách v rámci vyučovacích
hodin Člověk a jeho svět. Průvodci celého programu byly oblíbené
pohádkové postavy Hurvínek a Mánička. Program se skládal
z několika částí. V edukativní pohádce „Jak se dostat Hurvínkovi na
zoubek“ Mánička děti seznámila se zoubky, ukázala jim, jak o ně
správně pečovat, jak se ubránit zubnímu kazu a jak často chodit na
preventivní prohlídky k zubaři. V další části jsme
pracovali s výukovým programem pro interaktivní tabule.
Následoval vědomostní kvíz, ve kterém si děti ověřily, jak moc
dávaly pozor při sledování pohádky a během interaktivního
programu. Žáci nenásilnou formou získali spoustu vědomostí
z oblasti prevence zubního kazu. Aby děti měly své zoubky denně
na paměti, poslal každému z nich Hurvínek preventivní balíček
zaměřený na péči o dětský chrup. Žáci našli v taštičce zubní
kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny odměřující délku čištění,
žvýkačky Orbit, samolepku zobrazující správnou techniku čištění
chrupu a také edukační brožuru určenou rodičům, na které dm
spolupracuje s odborným garantem programu prof. MUDr. Martinou
Kukletovou. Pro ověření zpětné vazby proběhne do konce školního
roku ještě jedna hodina věnovaná prevenci zubního kazu.
Věřím, že program „Veselé zoubky“ děti kladně namotivoval
k tomu, aby na své zoubky nezapomínaly a každý den se o ně
staraly. Odměnou jim pak bude nejen bezbolestná preventivní
prohlídka a pochvala zubního lékaře, ale i krásný zářivý úsměv, jímž
také potěší každé ráno nás, paní učitelky.
Mgr. Marie Jakubcová, za první třídy ZŠ a MŠ Rudolfov

„Moc a moc Vám děkuji za úžasnou pomoc, které si nesmírně
vážíme. Jste opravdu skvělí.“

Tolik úryvek z mailu MgA. Marie
Křepelkové, ředitelky obecně
prospěšné společnosti s názvem
Život dětem. Přišel mi po ukončení a
rekapitulaci sbírky, do které se naše
ZŠ a MŠ Rudolfov již tradičně každoročně dobrovolně zapojila. Na
sbírkový účet u České spořitelny jsem za školu vložila 3 400 Kč.
I tato, pro někoho malá částka, se v této souvislosti velmi cení.
Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2001 nemocným, postiženým a
opuštěným dětem. Informace o společnosti a možnostech soukromě
se do této pomoci zapojit, najdete na stránkách www.zivotdetem.cz.
Ano, jste skvělí – vy, pracovníci školy, školky a žáci ZŠ, kteří jste
přispěli tím, že jste si za ušetřené peníze koupili drobný
upomínkový předmět s logem Život dětem (v ceně od 30 do 50 Kč).
Vy, rodiče a prarodiče, kteří jste svým dětem a vnoučatům na tuto
sbírkovou pomoc přispěli. V dnešní době to totiž zase tak
samozřejmá věc není.
Někdy se o účelu a využití peněz z charitativních sbírek dá
pochybovat. U této sbírky určitě pochybnosti nejsou. Je smysluplná
a učí žáky uvědomovat si, že narodit se zdravý a prožívat život ve
zdraví a v milující rodině není samozřejmá záležitost. Nabízí témata
k diskusi v rámci vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví,
propojuje teorii s praxí, se skutečnými příběhy rodin. Učí žáky nebýt
lhostejný k osudům druhých lidí, dětí, jejich vrstevníků.
Soucítit s nimi a v rámci možností umět pomoci. A to jsou důležité
vlastnosti, které by v našich myslích a srdcích neměly ztrácet na
významu.
Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli.
Děkuji dobrovolníkům z řad žáků 8. ročníku v čele s Anetou
Markovou, kteří se převážné části prodeje v naší škole s úspěchem
zhostili.
Mgr. Jana Vašková, ZŘŠ
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Ohlédnutí za vydařenou akcí Sociálně zdravotní komise
Březnový pondělní večer s tématem šikovné ruce měl velkou účast. Pod vedením paní Hátleové vyráběly ženy tulipány
z vyfouklých vajec.

Seznámení s akcemi Kulturně školské komise

Víčka pro Adámka – děkujeme!

Zamýšlely jsme se nad tím, jaké akce by maminky, děti a
učitelky ZŠ a MŠ uvítaly v našem městě a se kterými
bychom jako komise mohly pomoci.
Sešla jsem se s Mgr. Jiráčkovou a navrhla jsem některé
projekty, které se nám zdály vhodné pro spolupráci se
školou. Chtěly bychom se podílet na akci konané k MDD.
Protože soutěže probíhají ve škole dopoledne, přispějeme
alespoň cenami, ze kterých budou mít děti radost.
Rády bychom zavedly kroužek Výtvarná dílna, kde by
maminky spolu s dětmi tvořily výrobky různými
technikami. Dílna by se konala vždy jedenkrát za čtrnáct
dní v Perkmistrovském domě v úterý od 16.30 hodin.
Další akcí by byl Vánoční jarmark, který by se konal ve
dnech 8. – 9. prosince od 15.00 – 18.00 hod také
v Perkmistrovském domě. Tam by děti jednotlivých tříd
I. stupně nabídly občanům Rudolfova své výrobky
(popřípadě i rodičů) k prodeji a utržené peníze by mohly
použít pro své potřeby ve škole. Součástí jarmarku by bylo
i občerstvení a samozřejmě vánoční punč.
V roce 2016 bychom chtěly nabídnou Přípravný kurz
pro budoucí prvňáčky. Konal by se jedenkrát za čtrnáct
dní vždy v úterý od 16.30 hod v Perkmistrovském domě.
Kurz by byl zaměřen na rozvoj grafomotorických
dovedností, předčíselné vnímání, prostorovou orientaci, na
soustředění, pozornost…
Ve spolupráci s Rudolfovskými listy bychom chtěly
vyhlásit literární soutěž pro děti a nejlepší práce pak
otisknout v jednotlivých číslech RL.
V únoru 2016 bychom s pracovníky muzea chtěly
uspořádat Masopustní ples v maskách pro děti a večer
posezení pro dospělé s hudbou. Byly by k dispozici
fotografie z bývalých masopustů konaných na Rudolfově a
byly bychom rády, kdyby si i účastníci večera přinesli svá
alba na toto téma.
Velmi nás potěšilo, že ve škole přijali naše návrhy
pozitivně a že spolupráci s námi vítají.
Věra Sosnová, předsedkyně Kulturně školské komise

Vážení přátelé,
jak
jsme
informovali
v CENTRU 1_2015, rodina
malého Adámka Moravce
z Mokrého Lomu prosí
o podporu při získávání
prostředků na léčbu syna,
který trpí dětskou mozkovou
obrnou tří končetin (spastická
triparéza). Jeho pohyb je
bohužel značně omezen. Pro
zlepšení stavu je potřeba
pravidelného dlouhodobého
cvičení a péče odborných
pracovišť, jako je například
specializované rehabilitační
centrum
Klimkovice
u Ostravy (http:www.sanatoria-klimkovice.cz).
Léčba je finančně nákladná, na léčbu je potřeba mít
připravenou částku celkem 90 000 Kč. Jednou z možností
podpory je sbírat víčka od PET lahví. Za 1kg víček je možné
utržit 5,50 Kč a tak Vás prosíme, zda byste investovali trochu
času a šetřili víčka z PET lahví pro Adámka.
Jsem moc rád, že se prosba o pomoc setkala s tak velkým
ohlasem. Zhruba za měsíc se nám podařilo sebrat již 55,7 kg
víček.
Tak bych Vám chtěl všem, kteří jste přinesli byť jediné víčko,
moc za Adámka poděkovat. Když se hodně lidí spojí pro
dobrou věc tak se udělá velký kus práce.
Ještě jednou děkuji
Ing. Milan Třebín
PS. V Rudolfově je možné víčka dávat do žlutého
pytle s názvem „Sbíráme víčka pro Adámka“ na rudolfovské
faře (u vchodu do fary), na adrese Třeboňská 21.
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NA SKOK U HASIČŮ
Hasičský ples SDH Rudolfov

V sobotu 31. ledna 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
v Rudolfově hasičský ples, který se konal v kulturním domě
v Hůrách. K poslechu hrála již tradičně kapela G-CLUB,
připravena byla bohatá tombola. Všem návštěvníkům
hasičského plesu děkujeme za účast a těšíme se nashledanou
příští rok.
SDH Rudolfov

Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2014

V loňském roce se soutěžní družstva mužů a žen zúčastnila
celkem 20-ti hasičských soutěží, přičemž pouze šestkrát
nestálo družstvo SDH Rudolfov na stupních vítězů.
Dohromady vybojovala družstva mužů a žen 12 vítězství,
6 druhých a 4 třetí místa. Největším úspěchem družstva mužů
bylo již třetí vítězství v řadě v celkovém pořadí Velké Ceny
okresu České Budějovice. Družstvo žen obsadilo v celkovém
hodnocení této soutěže krásné třetí místo.
V zimních měsících se členové soutěžních družstev
intenzivně věnovali fyzické přípravě, která je nezbytná pro
absolvování náročné soutěžní sezóny. Nyní soutěžní týmy
SDH Rudolfov absolvují předsezónní tréninky. První
prověření soutěžní formy bude na začátku května na naší
domácí hasičské soutěži.
Doufáme, že i soutěžní sezóna 2015 bude alespoň tak
úspěšná jako ta loňská.
JosefTisoň

Jsme sportovním klubem mladých

Sportovní klub Hlincovka má ve dvou oddílech, a to
rekreačního sportu a volejbalu, 208 členů. Při přípravě
členské schůze klubu konané 27. 3. 2015 a zpracování
statistiky pro přítomné, mojí pozornost upoutala čísla členské
základny. Uvědomil jsem si, že umožňujeme trénovat
98 dětem do věku 15 let. A připočtu-li hráčky dorosteneckého
věku, je to velká skupina, které ukazujeme životní styl
opírající se o výhody sportování. Ve hrách, jako je volejbal,
navíc vystupuje do popředí týmovost. Týmový sen
přerůstající svět JÁ, které je základním motorem sportovce.
JÁ uvažuje racionálně, ve smyslu ekonomie vlastního
prospěchu, a odjakživa se snaží dosahovat příjemného a
vyhýbat se nepříjemnému. Jinak ani nemůže. A právě
osobnost člověka, která dokáže využít energie vlastního JÁ,
přičemž si od něj nenechá diktovat, může být osvícena něčím,
co je nad ním. Například kolektivním snem o vítězství. Velké
hráčky hře rozumějí, svou hru milují, jinými slovy milují
MY, nejméně tolik jako JÁ. A to je základ týmového snu.
Velké hráčky také velmi dobře znají „týmový herní
orgasmus“. Tedy pocit slasti, nejen nad úspěšnou smečí, ale
rovněž nad zdařilou kombinací, kterou jsme MY přelstili
soupeře. Smeč, kombinace i obrana jsou ve slasti rovnocenné.
V kolektivním sportu se lidé, včetně sobců, sdruží jedině na
základě společné práce, společného díla a společné cesty za
úspěchem. Teprve následně jsou objevovány vyšší city,
přátelství, prostá lidská náklonnost, chápání světa druhých.
Ale to hráčky uznávají většinou až ve zralém věku. Není to
tak, že dobrá parta je základem dobré hry, ale přesně naopak.
Začíná to souladem v tréninku a společným překonáváním
sportovních těžkostí, dobrou hrou a dobrými výsledky, které
posléze vytvoří pocit dobré party. Tím se pocit přátelství
umocní a podtrhne. Teprve na tomto základě vznikají uvnitř
týmu i velká lidská přátelství. Pohádky o dobrých partách
jako základu úspěchu jsou jen………., kavárenskými řečmi
(Z. Haník). Velké skupině, více jak stovce mladých
sportovkyň, dává náš klub možnost poznat něco jiného. Ne
komerční využití volného času, které má stejně omezené
trvání, neboť později docházíme k tomu ořechovému. Této
skupině poskytuje klub oázu klidu před narůstajícím životním
tempem, které pohlcuje jejich rodiče. Oázu před tím, že
peníze určují pravdu. V tomto ohledu ordinuje náš klub
spravedlivě. Až je to nepříjemné pro některé rodiče zvyklé
umetat svým dětem cestičku. Požadujeme jen jedno, dělat
volejbal naplno. Náš volejbalový oddíl, má své potíže i své
limity, je však naplněn a prohřán mládím. Buďme pokorní a
pracovití. Respektujme, že jsme malý (volejbalový oddíl), ale
nechovejme se male (TGM). Jistě budu myšlenkově tímto
článkem patřit k názorové menšině. Nebudu se však hroutit,
jde to z mého nitra a nedávám tomu žádnou cenzuru.
Jan Havelka
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LYŽÁK 2015

Loňský Lyžařský a snowboardový kurz ZŠ a MŠ Rudolfov
(zkratkou LSVK) jsme museli přizpůsobit „nesněhovým
podmínkám České republiky zimy roku 2014“. V Jablonci
nad Jizerou ve Skiareálu Kamenec jsme přesto za tři
výcvikové dny udělali pro začátečníky maximum, takže
bezpečně a v základních obloucích sjeli sjezdovku všichni!
Ale ani „pokročilí“ se nenudili. Zbylé dny kurzu jsme
dokončili sportovně turistickými akcemi, výlety do okolí,
pobytem v Aquaparku Liberec, návštěvou Harrachova v den
konání MS v letech na lyžích, exkurzí do Skláren a pivovaru
Novosad. K naší spokojenosti měl LSVK ve skoro letním
počasí u žáků i jejich rodičů velmi kladný ohlas.

A teď už i letošní ročník je za námi. Během prvního
březnového týdne se na sjezdových tratích více či méně
rychle pohybovalo 29 žáků LSVK 2015. Pod vedením
instruktorů školního lyžování (Mgr. J. Vašková,
Mgr. Z. Doležalová, Bc. V. Osouchová) a instruktora

„Náš domov“
a zastupitelé obce Jivno spolu mluví

Začátkem března tohoto roku se uskutečnila první schůzka
zástupců občanského sdružení „Náš domov“ a zastupitelů
obce Jivno. Obě strany se vzájemně informovaly o svých
postojích k údolí Rudolfovského potoka a domluvily se na
další vzájemné komunikaci.
V předvelikonočním čase rádi oznamujeme tuto nadějnou
zprávu.
„Náš domov“, Ing. Zdeňka Sobíšková

snowboardingu (Mgr. M. Bulíček) se učili prvním
„sportovním krůčkům = skluzům“ nebo se ve svých
lyžařských a snowboardových dovednostech zdokonalovali.
A co všechno na „Lyžáku 2015“ zažili a prožili? Pro ilustraci
pár bodů:
▪ pohodové ubytování a skvělou kuchyni v Hotelu Krakonoš
▪ všechny druhy počasí a srážek
▪ upravený i neupravený jarní sníh
▪ výlet do Liberce – podle zájmu sportovně relaxační pobyt
ve zrenovovaném Aquaparku nebo návštěvu iQ LANDIE
(= nejmodernější science centrum v ČR s interaktivní
expozicí z oblasti přírodovědných předmětů)
▪ večerní lyžování na super sněhu
▪ přednášky k pobytu a pohybu na horách, u kterých se
neusíná
▪ možnost vybrat si dopolední i odpolední výcvik v lyžařské
skupině nejen podle svých pohybových schopností a
dovedností, ale i aktuální kondice
▪ individuální výcvik začátečníků
▪ pocit nadšení z překonání svých sportovních hranic a
mnohdy i sám sebe
▪ natáčení techniky jízdy videokamerou
▪ závody ve slalomu se slavnostním vyhlášením výsledků,
předáním medailí a diplomů
▪ smršť diskotékových hitů a aktivní taneční pohyb při
závěrečném zábavném večeru
Byl to další hezký lyžák. Děkuji Vám všem (instruktorům,
lékaři MUDr. P. Střihavkovi, žákům, sponzorům z řad
rodičů), kteří jste se o jeho bezproblémový průběh svou prací,
snahou a chováním zasloužili. A já mám velkou radost, když
vidím spokojené tváře dospělých a žáků, když opakovaně
slyším větu „Bylo to skvělý, za rok jedu zase!“. Moje práce
tak má smysl.
Mgr. Jana Vašková, vedoucí LSVK

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

28. 2. 2015 skončila splatnost poplatku za komunální odpad.
Stále jsou jedinci, kteří nemají zaplacený tento poplatek.
31. 3. 2015 končí i splatnost poplatku za psa. Překontrolujte,
zda máte tyto poplatky již uhrazeny.
Blanka Posekaná
správce poplatků
tel.: 387 228 050, 775 742 981
e-mail: poplatky@rudolfov.cz
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Děkujeme za pomoc při výběru míst na umístění
košů se sáčky na psí exkrementy

Vážení spoluobčané,
touto cestou bych Vám chtěl poděkovat za zájem o problém, který
se týká nejen nás, co máme pejsky, ale i těch, kdo se nemohou
smířit s nepořádkem po neukázněných majitelích psů. Na prosbu
v občasníku CENTRUM reagovalo několik desítek z Vás, kterým
tento problém není lhostejný a chtěl bych jim tímto velmi
poděkovat. Na finální uzávěrku námětů na umístění košů se sáčky
na psí exkrementy ještě zbývá nějaký čas, ale už dnes máme dost
podnětů na to, abychom mohli navrhnout radě města vhodná místa
pro umístění košů se sáčky do nejproblematičtějších lokalit
v Rudolfově. Své náměty můžete stále posílat na e-mail
JardaValda@seznam.cz. Budeme mít alespoň více míst, ze kterých
budeme moci vybírat.
MUDr. Jaroslav Valevský
předseda komise životního prostředí rady města

S osazením speciálních košů na psí exkrementy
rada města nesouhlasí

Komise životního prostředí rozjela anketu na umístění speciálních
košů na psí exkrementy a tento projekt si bere za svůj. Nejsou však
vyřešeny základní otázky. Jak bude vyřešena konečná likvidace
tohoto odpadu? Pokud se bavíme, že psí exkrementy budeme
kvalifikovat jako bioodpad, jaká bude jeho konečná likvidace?
Zatím jsme veškerý bioodpad likvidovali pomocí soukromého
zemědělce, který rozhodně nebude mít o tento druh odpadu zájem,
zvlášť pokud bude obsahovat i papírové sáčky. Pokud se budeme
bavit, že tyto psí výkaly patří do směsného odpadu, tak na tento druh
odpadu nemusíme pořizovat speciální koše. Postupně budeme
umisťovat po městě koše na směsný odpad. Kdybychom k nim
umístili i sáčky, tak by tento problém mohl být vyřešen.
Nezanedbatelný je i zápach, hlavně v letních měsících. Kdo tyto
speciální koše bude likvidovat? Osobně se domnívám, že nejprve je
potřeba zodpovědět všechny nevyřešené problémy, které se této
problematiky dotýkají a po té teprve řešit anketu o případném
umístění speciálních košů.
Vít Kavalír, starosta města

Zveme vás do nově otevřené
veterinární ordinace v Rudolfově
v ulici Na Výhledu 491/14
směr Hlincová Hora
Objednání návštěvy kdykoliv
na telefonním čísle 728 876 330
MVDr. Pavel Kolář
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