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ZAMYŠLENÍ NAD POSLEDNÍM ZASTUPITELSTVEM MĚSTA

Dá se říci, že zasedání zastupitelstva se v průběhu mého působení
ve funkci místostarosty konají víceméně pravidelně vždy jednou za
tři měsíce, pokud nepočítám mimořádná zasedání zastupitelstva,
která se svolávají většinou kvůli konkrétním investičním akcím
(jako nyní na jaře kvůli rekonstrukci ulice Pod Svahem).
O to více mne zaráží, že před téměř každým zasedáním
zastupitelstva se objevují návrhy na doplnění programu, kdy tyto
návrhy jsou mnohdy podávány a zasílány den před, či v den
zasedání zastupitelstva. Když se psal rok 2010, takový postup jsem
chápal, jedna část zastupitelů byla nově zvolena do funkcí, druhá
část zastupitelů se snažila dokázat, že první část není schopna řídit
město, při některých rozpravách a hlasováních bylo vidět, že je
vedena „zákopová válka“, při níž hlasování skončilo v poměru
osm ku sedmi.
Po volbách, jež se uskutečnily v minulém roce, a po
rozhovorech s většinou zastupitelů jsem (až na výjimky) nabral
dojmu, že všichni chceme pokračovat v nastoleném trendu
postupné rekonstrukce městského majetku a řádné správy města,
že chceme opravit silnice, chodníky, začít budovat sportovní areál,
který by sloužil potřebám všech obyvatel, zlepšit podmínky
v základní škole a mateřské škole atd. Poslední zasedání
zastupitelstva mé myšlenky ale opět vrátilo do let 2010 – 2014.
Den před zasedáním zastupitelstva zastupitel Ing. Milan Třebín
(dle mého osobního pocitu v návaznosti na rekonstrukci ulice Pod
Svahem) podal návrh na doplnění programu, aby zastupitelstvo
města schválilo zadání vypracování projektu rekonstrukce ulice
Lesní, a to bez jakéhokoliv bližšího zdůvodnění (kromě až
tragického stavu, o kterém všichni víme), bez ekonomické analýzy
a bez zvážení, zda je tato akce schválena v rozpočtu města a jakým
způsobem tato akce rozpočet města ovlivní. Návrh nebyl nakonec
přijat, a to právě s ohledem na nutnost postupného uskutečňování
investičních akcí, když při rozpravě o tomto bodu bylo
jednoznačně radními sděleno, že projekt rekonstrukce Lesní ulice
vypracovat chceme, ale až v roce 2016 v návaznosti na schválený
rozpočet města. Pro doplnění se sluší uvést, že zastupitelé, kteří
hlasovali pro zadání vypracování projektu již v tomto roce (zřejmě
na základě pouhého osobního pocitu a nikoliv řádného zhodnocení
všech argumentů a okolností) se nechali výslovně uvést do zápisu
ze zasedání. Netušil jsem proč, ale nyní mi to dochází – aby mohli
tvrdit, že vedení města je proti rekonstrukci Lesní ulice a že oni
jsou ti, kteří rekonstrukci podporují. Tak tomu ale opravdu není.
Rekonstruovat Lesní ulici chceme, vypracování projektu zadat
chceme, ale až v roce 2016. Vše najednou bohužel nejde a nyní
prostě dostala přednost ulice Pod Svahem, protože existuje určitá
šance získat na její rekonstrukci dotaci.
Rovněž mne poněkud zarazil návrh zastupitele MUDr. Jaroslava
Valevského, aby zastupitelstvo města schválilo prověření vlivu
vodohospodářského řešení z nové lokality Kodetka III (obec
Hlincová Hora) na území města Rudolfov. Je nutné zabrousit do

nedávné historie, kdy právě pan Pavel Sova (místostarosta obce
Hlincová Hora a rovněž zástupce investora) v minulém volebním
období prezentoval zastupitelům na neformální schůzce právě
lokalitu Kodetka III. Aby došlo k rozptýlení obav občanů města
Rudolfov ze záplav z tohoto území, bylo dohodnuto, že namísto
jedné retenční nádrže budou vybudovány retenční nádrže dvě (na
což si někteří zastupitelé k mému údivu nebyli schopni
vzpomenout). Nejsem odborníkem na problematiku
vodohospodářství, nicméně na lokalitu Kodetka III byl dle
vyjádření pana Pavla Sovy vypracován posudek Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půdy, který odtokové poměry
prověřil. Navíc, a to považuji za nejdůležitější, se v případě
výstavby lokality Kodetka III nenacházíme ve fázi schvalování
územního plánu obce Hlincová Hora (MUDr. Jaroslav Valevský
příkladmo uváděl schvalování územního plánu obce Libníč), ale
jsme již v procesu schvalování výstavby o několik mílových kroků
dále, neboť na jednotlivé stavby základní technické vybavenosti je
vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby z roku
2013 a současně jsou vydána i pravomocná stavební povolení
z roku 2014, kdy se v jednotlivých správních řízeních mohly a
v případě pochybností měly vyjádřit dotčené orgány a další osoby.
S ohledem na vydaná rozhodnutí je zřejmé, že z pohledu investora
byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a dalších osob.
Mohu se mýlit, ale obava z hrozících záplav z lokality Kodetka III,
které by ohrožovaly obyvatele Rudolfova, je dle mého názoru
zcela lichá. Nevidím tedy žádný důvod, proč nechávat zpracovávat
studii, která by prověřila odtokové poměry, když schvalovací
proces pro povolení staveb základní technické vybavenosti již
proběhl, město Rudolfov se již jednou vyjádřilo a nemá již
možnost, jak do tohoto procesu zpětně zasahovat bez toho, aby se
město vystavovalo riziku, že bude hradit investorovi náhradu
škody. Z mého pohledu by se za studii, která stejně nezmění již
pravomocná rozhodnutí, zbytečně vynakládaly finanční prostředky,
které lze použít jistě vhodněji a lépe. Ostatně ani nechápu, proč
nemohl být tento bod programu přesunut do příštího zastupitelstva,
aby se k němu mohly vyjádřit i dotčené osoby, zejména pokud pan
Pavel Sova jednání sám nabízel. Jednání o nás bez nás není zcela
jistě tou nejlepší cestou.
Proto chci apelovat na všechny zastupitele, aby dávali své
návrhy s dostatečným časovým předstihem, abychom měli
dostatek času objektivně zvážit veškerá pro a proti, mohli vést
férovou a věcnou diskuzi a nečinili populistická a občanům jistě
líbivá rozhodnutí, abychom je následně mohli neobjektivně a
alibisticky prezentovat ve svůj prospěch. Jde nám přeci všem o to
stejné – rozvoj našeho města. Nikdo z nás (doufám) nelpí na tom,
zda bude zastupitel, radní, místostarosta či starosta.
Snad se mé přání v následujících měsících a letech splní.
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta

Rekonstrukce ulice Pod Svahem je v plném proudu

Zastupitelstvo nepodpořilo pořízení
projektu opravy Lesní ulice

Nákladní automobily, bagry a další těžká technika. Při deštivém
počasí bahno zalézající do bot, naopak při suchém slunečném počasí
všude přítomný prach. I tak by se dala charakterizovat rekonstrukce
páteřní místní komunikace od hráze Královského rybníka až po
konečnou zastávku Na Americe.
Nová silnice spolu s jednostranným chodníkem bude stát cca
4 milióny korun. Stále živíme naději, že tato komunikace bude
téměř celá financovaná z dotačního titulu ROP NUTS II Jihozápad
na obnovu místních komunikací. Byli jsme totiž zařazeni mezi
náhradníky tohoto dotačního programu a věříme v to, že na konci
programovacího období (na konci roku 2015) budou zbývat
prostředky, které bude nutno přerozdělit a utratit. I když již bude
tato investice celá hotová a zkolaudovaná, pokud dodržíme pravidla
ROPu (a stále tak činíme), tak máme šanci, abychom byli do
programu dodatečně zahrnuti.
Samozřejmě vidinou je nová silnice, ale podmínky pro obyvatele
dotčené touto stavbou jsou jistě zhoršené. Problémy jsou se svozem
popelnic, které jsme snad vyřešili informačním dopisem do
schránek. Příjezd k jednotlivým nemovitostem je zcela znemožněn a
pěší přístup hlavně starším spoluobčanům hodně ztížen. Za
komplikace se omlouváme, ale nejde to jinak. Chci věřit, že
výsledek těchto nezbytných opatření oceníme všichni.
Vít Kavalír, starosta města

Na posledním zastupitelstvu byla projednávána nutnost opravy
místní komunikace Lesní od hráze Královského rybníka směrem
k Dlouhé ulici. Stav této komunikace je právě v tomto úseku již
značně nevyhovující. Z více jak poloviny je komunikace postavena
na opěrné zdi, která začíná vykazovat statické poruchy. Tyto
poruchy jsou zřejmé nejen na vlastní opěrné zdi, ale i na povrchu
komunikace – propady na vozovce, vyvalování zdi (což je patrné
zejména na sklonu sloupků oplocení). I když v diskusi zaznělo, že se
o problému ví, tak bohužel nejde zařadit do letošního rozpočtu
města ani náklady na projekt. A to i přesto, že rozpočet za první
pololetí vykazuje jasný přebytek. Chtěl bych zde poděkovat
zastupitelům Česalovi, Ježkovi, Sobíškové a Valevskému, kteří
návrh na realizaci projektu opravy Lesní podpořili.
Milan Třebín

Projekt Lesní ulice vytvoříme v příštím roce
Již v minulém volebním období vznikla databáze nejvíce
poškozených místních komunikací a určeno jejich pořadí
naléhavosti rekonstrukcí a oprav. Těch vytipovaných celých ulic
či jejich částí bylo dvanáct. Na prvních třech místech žebříčku
skončily ulice Pod Svahem, Lesní v úseku od hráze ke
křižovatce do Mlýnského údolí a Polní ulice.
Pojďme si zrekapitulovat, jak to s těmito ulicemi vypadá dnes.
Ulice Pod Svahem s částmi ulic Lipová a Na Výsluní se právě
v těchto týdnech rekonstruuje, tam bude brzy splněno. V Polní
ulici již byl projekt na celkovou rekonstrukci v závěrečné fázi
projednání. Mezi obyvateli nedošlo k dohodě ohledně odvodnění
komunikace a tak se bude muset počkat, než vznikne nové ZTV
soukromého investora a po té bude vyřešeno i odvodnění a
projekt dotažen ke stavebnímu povolení. Investovali jsme však
významně do opravy a tak ty úplně nejhorší úseky jsou dnes
vyspraveny. A právě na zmiňované Lesní ulici se začne pracovat
v příštím roce. Začneme projektem včetně nové opěrné zdi, který
musíme dotáhnout ke stavebnímu povolení. Tím ale vyhráno
nemáme. Z projektu vyjde přibližný rozpočet akce, který nám
ukáže celkovou finanční náročnost. Pokud se ovšem nenajde
vhodný dotační titul, tak z vlastního rozpočtu na tuto akci jen
stěží dosáhneme. Ani k ostatním ulicím jsme se většinou
neotočili zády. Pokud máme vyřešeny majetkové vztahy, tak se
snažíme vyspravit aspoň to nejhorší.
I v letošním roce máme naplánované lokální vyspravení děr a
záplat. Ve spolupráci s pracovníky údržby města máme dokonalý
přehled o problémových místech a dokážeme je řešit.
Máme však také jiné problémy a priority, nejenom silnice a
chodníky. Pracujeme se schváleným rozpočtem a podle něho se
řídíme. Nebudeme tedy naslouchat nekoncepčním návrhům z řad
některých zastupitelů.
Obyvatelům zmiňované části Lesní ulice chci vzkázat, že se
k nim vedení města neobrátilo zády. Jeden vypracovaný projekt
o cca půl roku dříve ještě žádnou ulici neopravil. Autor návrhu
by se měl spíše zamyslet a poradit s financováním realizace.
Tady jsme bohužel spíše svědky jakéhosi nepovedeného
politického boje.
Vít Kavalír, starosta města

Nový kamerový systém na hřbitově

Již minimálně od podzimu loňského roku registruji stížnosti
na velmi četné krádeže na hřbitově. Hyenismus zlodějů se
neschová před ničím. Dostal jsem několik rozhořčených
dopisů a dokonce mi byla doručena petice naštvaných
spoluobčanů, která byla podepisována v obchodě
s průmyslovým zbožím u Sitterů. Všem těmto nespokojeným
vzkazům rozumím. Každý máme nějakého blízkého, který už
není mezi námi a chceme, aby měl důstojné místo posledního
odpočinku. A pokud se během dvou dnů ztratí, třeba
i opakovaně, čerstvě přinesené květiny, věnec či lucerna a
další, tak je to opravdu k vzteku. Dokonce letos v květnu
byla na našem hřbitově přistižena starší žena při krádeži
přímo za bílého dne.
Tímto bych chtěl poděkovat manželům Strnadovým z Lipové
ulice, že nejen duchapřítomně ve spolupráci s městským
úřadem přivolali policii, ale díky osobní statečnosti nenechali
zlodějku odjet z místa činu.
Abychom měli jednou pro vždy snad klid, pořídili jsme na
hřbitov kamerový systém, který odborná firma zprovoznila
v půlce července. Sedm kamer s vysokým rozlišením
rozmístěných v prostoru hřbitova by mělo odradit každého
nenechavce. A pokud ne, tak máme k dispozici záznam, který
budeme předávat Policii ČR. Pořízení nebylo levné, ale tohle
beztrestné řádění zlodějů už prostě muselo skončit.
Vít Kavalír, starosta města
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Bude na Rudolfově bankomat?

Anketa pro občany města

Vážení spoluobčané, v předchozím čísle Rudolfovských listů jsem
Vás informoval o tom,
že s bankomatem to nevypadá
moc nadějně a zbývá oslovit ještě
UniCredit Bank. Na začátku
července jsme však měli s panem
starostou jednání s UniCredit
Bank, která nabídla umístit svůj
bankomat na Rudolfov, aniž by
muselo město krýt náklady
spojené s instalací a provozem
bankomatu. To i přesto, že
předpokládají částečně ztrátový
provoz. Aby se této bance provoz
vyplatil, odhaduje, že by muselo
být okolo dvou tisíc transakcí
měsíčně. Na oplátku ale
UniCredit Bank chce, aby se
město Rudolfov stalo jejich
klientem a hlavní bankou. Podmínek na jednání padlo více a budou
projednány v Radě města.
Také se ozvali zástupci ČSOB s tím, že upřesní výši nákladů, které
si vyžádá umístění jejich bankomatu v Rudolfově. Jednání však dále
pokračují. Takže Rudolfov v tento okamžik může vybírat již ze dvou
alternativ. Po půlroce jednání tedy svitla určitá naděje, že bankomat
by na Rudolfově opravdu mohl být.
MUDr. Jaroslav Valevský

Tuto Anketu je možné vyplnit rovněž od pondělí na
webových stránkách města www. mestorudolfov. cz

Uvítali byste umístění bankomatu v Rudolfově?
ANO
NE
Pokud ano, uveďte od jakého bankovního domu:
_________________________
Pokud bude v Rudolfově umístěn bankomat
od bankovního domu, který Vám vyhovuje,
jak často byste ho využívali?
vůbec
1 x měsíčně
2 – 3 x měsíčně
4 – 5 x měsíčně
více než 5 x měsíčně

Umístění bankomatu v Rudolfově aneb
tak jednoduché to zřejmě nebude

Jednání s UniCredit Bank vypadají zatím snad nadějně.
Zástupci banky přišli s konkrétní, ale předběžnou nabídkou.
Mluvili jsme na jednání o konečné nabídce, která již měla
dorazit do mé emailové schránky a zatím se tak nestalo.
Nabídka, doufejme, dorazí, ale při rozhodování budeme
muset hodnotit mnoho kritérií. Město má doteď poměrně
exkluzivní podmínky bankovních služeb u naší stávající
banky, která však nechce o zřízení bankomatu v Rudolfově
ani slyšet. Pokud se rozhodneme pro změnu, budeme si
muset dát velký pozor, zdali služby nové banky nebudou ve
finále mnohem dražší pro rozpočet města. O problémech při
přechodu k jiné bance se nemusíme bavit. Kdo někdy měnil
svou domovskou banku, tak ví, o čem mluvím a jistě mi dá za
pravdu. Co se týká společnosti UniCredit Bank, tak mám
pocit, že není mezi klienty úplně rozšířená. Tudíž i mezi
rudolfovskými obyvateli nebude mnoho spoluobčanů, kteří
budou mít u této instituce založen svůj účet. Pak ale vyvstává
otázka, zdali umístění takového bankomatu bude efektivní,
pokud výběr z tohoto bankomatu bude pro naše obyvatele
nevýhodně zpoplatněn. Abychom se dobrali pravdy, tak jsme
pro vás, naše obyvatele, připravili jednoduchou anketu, která
by nám mohla výrazně pomoci při konečném rozhodování.
Anketa bude umístěna od pondělí 27. 7. 2015 na hlavní straně
webových stránek města, kde ji bude možné vyplnit z pohodlí
domova nebo kanceláře. Ti, co nevlastní počítač a připojení
k internetu nebo je jim bližší ručně psaná forma ankety, si
mohou anketu vystřihnout z RL a ručně vyplněnou odevzdat
v Hornickém muzeu, knihovně nebo na městském úřadu.
Zástupci ČSOB na jednání o bankomatu také dorazili. Je
pravda, že mají rozšířenější klientelu i síť bankomatů, ale dle
jejich ústního vyjádření bychom se pravidelným měsíčním
platbám za prokazatelnou ztrátu provozu bankomatu určitě
nevyhnuli, a to je pro členy rady města nepřijatelná
podmínka. Na konkrétní písemnou nabídku ještě také teprve
čekáme. Za bankomat na Rudolfově budeme i nadále bojovat.
Než dojde ke konečnému rozhodnutí, tak musíme mít jasno
v mnoha otázkách. Pomozte i vy a přispějte k našemu
správnému rozhodnutí vyplněním ankety. Ukažte, že
bankomat na Rudolfově skutečně chcete a potřebujete.
Vít Kavalír, starosta města

Pokud bude v Rudolfově umístěn bankomat
od bankovního domu,
který není Vaším bankovním domem,
jak často byste ho využívali?
vůbec
1 x měsíčně
2 – 3 x měsíčně
4 – 5 x měsíčně
více než 5 x měsíčně
Zaškrtněte, prosím, vámi zvolené odpovědi a vyplněný
anketní lístek odevzdejte nejpozději do 31. srpna 2015
v Hornickém muzeu, v městské knihovně v Adamovské ulici
nebo na Městském úřadu v Rudolfově.

Omluva čtenářům Rudolfovských listů

V minulém čísle RL došlo v některých výtiscích k záměně
určitých stránek, což bylo způsobeno chybou při svazování
výtisků v tiskárně.
Tato chyba byla zjištěna až po distibuci Rudolfovských listů.
Redakce Rudolfovských listů se tímto omlouvá čtenářům
minulého čísla RL.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka
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Hejtman Jihočeského kraje podporuje
ochranu údolí Rudolfovského potoka

Jako občan jižních Čech jsem rád, že na našem území máme tak
přírodně cennou lokalitu jako je údolí Rudolfovského potoka a
významný krajinný prvek Rudolfovský lom. Vážím si úsilí lidí, kteří
za její zachování bojují, a dlouhodobě podporuji její ochranu. Mnozí
si zvykli v dnešní době všechno přepočítávat na peníze a
neuvědomují si, že nevratně likvidují něco, co zde chránili již jejich
dědové a co by mělo zůstat zachováno našim vnukům.
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Zapsaný spolek Náš domov děkuje a váží si dlouhodobé podpory
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.
S poděkováním MUDr. Jaroslav Valevský

Spolek Náš Domov se snaží pomoci
s nelegální skládkou v Hůrách

Spolek Náš Domov, který pomáhá s ochranou životního prostředí
v okolí Rudolfova, inicioval schůzku s panem Jiřím Borovkou,
starostou Hůr. Jednak abychom ho informovali o připravované
výzvě Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na poskytnutí
dotace na řešení těchto zátěží, a jednak, abychom se ujistili, že
řešení tohoto problému v Hůrách je stále aktuální. Pan starosta nás
ubezpečil, že řešení skládky na území Hůr patří mezi priority celého
zastupitelstva. V současné době probíhají jednání s Jihočeským
krajem, který je oprávněným žadatelem ve vztahu k dotaci SFŽP.
Jednáními byla panem hejtmanem pověřena radní Ing. Hana
Tůmová, Ph.D., která má ve své gesci právě problematiku odpadů.
Spolek Náš domov získal od Agentury ochrany příroda a krajiny
(AOPK) podpůrné stanovisko, ve kterém je jasně řečeno, že reálně
hrozí znečištění a splach nebezpečných látek do blízké vodoteče
Rudolfovského potoka, který vtéká do rybníka Čertík. AOPK ve
svém stanovisku označila odstranění a sanaci problematické skládky
jako prospěšné. Další jednání na Jihočeském kraji by mělo
proběhnout během letních měsíců. Do těchto jednání jdeme s panem
starostou Borovkou vybaveni jednak stanoviskem AOPK a jednak
závazkem, že obec Hůry je připravena nést náklady spojené se
spoluúčastí k poskytnuté dotaci ve výši 1 milión Kč. Za spolek Náš
Domov jsme moc rádi, že se tento letitý a i pro Rudolfov značně
citlivý problém, začal řešit.
Milan Třebín

výřez územního plánu Hlincové Hory – Kodetka III
Zastupitelstvo neodhlasovalo prověření
vodohospodářského řešení z Kodetky III
na území města Rudolfov

Na posledním zasedání zastupitelstva se mimo jiné projednávalo
i prověření vlivu vodohospodářského řešení z nové lokality
Kodetka III na území města Rudolfov. Na úvod tohoto bodu náš
místostarosta Mgr. Martin Kolařík omluvil z jednání Pavla Sovu,
místostarostu Hlincové Hory a předsedu představenstva akciové
společnosti K.O.D.A CB, která je vlastníkem pozemků v této
lokalitě a který nabízí zastupitelům prezentovat svůj pohled na věc
v jiném termínu. Důvodem na podání návrhu na prověření
vodohospodářského řešení a pořízení geologického posudku je
obava ze záplav území Rudolfova po realizaci výstavby nové
lokality Kodetka III o výměře 5,3 hektaru. Zde má vzniknout okolo
60 stavebních parcel (viz obrázky). Vycházelo se ze
zkušenosti sousední obce Libníč, kdy sdružení Kvalita bydlení
Libníč rozporovalo výstavbu 69 rodinných domů na katastru obce
v lokalitě SO17 v souvislosti se záplavami v roce 2013. Na základě
geologického posudku, který si nechalo sdružení zhotovit, a který
stál okolo 3 tisíc korun českých, bylo zjištěno, že půda má jílovitý
charakter a počet domů je na danou lokalitu předimenzovaný, neboť
by se dešťová voda nestačila vsáknout do půdy a mohly by hrozit
lokální záplavy při přívalových deštích. Územní plán byl na základě
posudku předělán a počet rodinných domů upraven dle regulativ na
konečných 29. Stejná obava ze záplav na území města Rudolfov
vzniká z výstavby lokality Kodetka III. Nejsem sice vodohospodář a
ani netvrdím, že je vodohospodářské řešení nedostatečné, přesto
považuji za chybu, že k nezávislému prověření nedojde. Jmenovitě
bych chtěl poděkovat zastupitelům Česal, Ježek, Sobíšková a
Třebín, že můj návrh podpořili. Doufám, že zastupitelé, kteří
nepodpořili prověření vodohospodářského řešení nové lokality
Kodetky III jsou přesvědčeni o tom, že Rudolfovu záplavy nehrozí a
že navržené vodohospodářské řešení toto riziko dostatečně
eliminuje.
Jaroslav Valevský ml.

Vandal poničil fasádu základní školy

Ani jeden rok nevydržela nová fasáda na budově 1. stupně
Základní školy v Rudolfově. V neděli 5. července jsem
obdržel telefonát o tom, že nějaký sprejer poničil novou
fasádu školy ze Svážné ulice. Za pár okamžiků jsem se na
místě přesvědčil, že je to bohužel pravda – „dílo“ tohoto
vandala vidíte na obrázku. Celá událost byla předána Policii
ČR. O ničení cizího majetku a sprejerech toho již bylo
napsáno dost. Moje osobní přání, aby nám fasáda školy
vydržela co nejdéle jako nová, nemělo bohužel dlouhého
trvání. ..
Ondřej Švejda, radní
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Návrat knihovny do starých prostor
Městská knihovna Rudolfov se od července 2015
vrací opět na starou adresu Adamovská 13
(vedle ordinace MUDr. Kahouna)
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST:

pondělí
12 – 18 hodin
středa
9 – 15 hodin
čtvrtek
12 – 18 hodin
telefon: 773 184 510
dovolená v knihovně

20. – 31. července 2015
19. – 31. srpna 2015

Uvítací tabule by mohly zlepšit prezentaci
města Rudolfov
Z důvodu zlepšení prezentace města Rudolfov bylo na
posledním zasedání zastupitelstva v bodě do programu
navrženo osadit v místě obou vjezdů do města na ulici
Třeboňská a dále na vjezdu do města na ulici Hlincohorská
tabule se znakem města, názvem partnerské obce a nápisem
„Vítejte v Rudolfově, městě s bohatou hornickou historií“.
Dále navrženo osadit v místě obou výjezdů z města na ulici
Třeboňská tabule s nápisem „Na shledanou v Rudolfově,
těšíme se na Vaší další návštěvu“. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí záměr osazení tabulí a pověřilo mě projednat záměr
na osazení tabulí s odborem dopravy Magistrátu města České
Budějovice, dopravní policií, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje a předložit finanční analýzu a grafické
zpracování. Pokud projednání záměru s jednotlivými odbory
nenarazí na žádnou překážku, tak bych docela rád znal
představy i občanů, jak by měla uvítací tabule vypadat a
reprezentovat naše město.
Jaroslav Valevský ml.
Jeden z možných návrhů na uvítací tabuli – viz obrázek

Vítání občánků

Dne 28. 5. 2015 se uskutečnilo Vítání občánků v zasedací místnosti
Městského úřadu Rudolfov. Celkem se v Rudolfově a místní části
Hlinsko narodilo 35 dětí v období od 1. března 2014 do
28. února 2015. Vítání se zúčastnilo celkem 25 dětí s maminkami a
jejich nejbližšími. Jsme velice rádi, že se tohoto milého obřadu
zúčastnila většina pozvaných rodičů s dětmi. Hezký proslov
k rodičům a jejich dětem měl člen rady města Rudolfova,
PaedDr. Ondřej Švejda. Pěkným zpestřením programu bylo pásmo
písniček a básniček dětí z 2. A místní ZŠ pod vedením paní učitelky
Mgr. Martiny Hotové. Jako upomínku na tento den obdržely
narozené děti pohádkovou knihu, bryndáček, pamětní knížku a
maminky květinu.
Ještě jednou přejeme všem rodičům, aby jejich děti byly zdravé a
dělaly jim jen samé radosti. Dětem pak hodné a spravedlivé rodiče.
Jana Šimoníková, matrikářka
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Nenechte si ujít…

Střípky z muzea

Přijďte si zpříjemnit zářijové odpoledne a připomenout si rok od
otevření Hornického muzea v Rudolfově. V sobotu 12. září 2015 je
pro vás připraven pestrý program právě v jeho prostorách.
Vzpomínku věnujeme rudolfovskému rodákovi, legionáři Leopoldu
Matoušovi. Pozvání přijali členové jeho rodiny z Francie, kteří nám
poskytli velké množství dokumentů a fotografií z jeho života.
Přednášku na téma obou světových válek přednese ředitel muzea
v Milevsku, pan Vladimír Šindelář. Čeká vás také komentovaná
prohlídka našeho muzea, pohádka pro děti v podání oblíbeného
Viďadla a v podvečer hudební vystoupení skupiny Classic country
collegium.
Jménem všech pořadatelů vás srdečně zve Jana Malšovská

Vážení příznivci Hornického muzea a kultury, dovolte mi krátké
ohlédnutí za začátkem léta v muzeu. Prosluněný páteční večer
5. června jste si mohli zpříjemnit vernisáží výstavy Konfrontace,
která v letošním roce doplňovala program v předvečeru Hornických
slavností. Putovní výstavu vytvořila čtveřice výtvarníků: Hana
Jinderlová, Zdeněk Bárta, Naďa Kubartová a Pavel Rožboud.
Zajímavé srovnání obrazů starých a dnešních Budějovic si nenechali
ujít mnozí z vás. Nejen na vernisáži, ale i po zbytek měsíce června
slavila výstava úspěch u četných návštěvníků. V sobotu 6. června,
při Hornických slavnostech přišla i přes parné léto spousta
návštěvníků, někteří počkali na komentovanou prohlídku, kterou
vedla Mgr. Helena Stejskalová. Začátek července jste mohli přijít
podpořit Sociálně – terapeutické dílny Domova Libníč, vernisáž
jejich prodejní výstavy proběhla 3. července a žádný návštěvník
neodcházel s prázdnou. Prázdninovou sobotu 11. července jste
mohli přijít shlédnout výstavu Českého klubu velocipedistů
Podšumavan, doplněnou o ukázky jízdy na tzv. Vysokém kole,
přehlídku historických kol a cyklistických doplňků. Obě výstavy
máte možnost navštívit do konce letních prázdnin. Doufám, že jste
si kulturní akce užili. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši
další návštěvu.
Markéta Dvořáková, Hornické muzeum Rudolfov

Řemeslné trhy na Rudolfově

V dnešní uspěchané době se bohužel vytrácí spousta lidových tradic.
Když jsem byla malá, v naší vesnici se vždy jednou měsíčně konaly
trhy. Nešlo vždy jen o zakoupení nějakého předmětu, ale jednalo se,
troufám si říci, o společenskou akci. Všichni se těšili na společné
setkávání, dozvěděli se co je kde nového, vyměnili si zajímavé rady
a zkušenosti. I prodejci se od té doby hodně změnili. V minulosti
chodili prodávat praví řemeslníci, pěstitelé ovoce, zeleniny, pekaři.
Lidé, kteří dobře znali své výrobky, které dělali s láskou a
potěšením. Rádi bychom navázali na staré tradice a připravili
trhy zasazen& eacute; do současné doby. Kromě
Pozvánka na prázdninové akce v Hornickém muzeu Rudolfov řemeslné
skutečných
prodejců pro vás bude připraven doprovodný program,
28. července (úterý) 10.00 hodin
řemeslné
dílny
i občerstvení. Poprvé se trh uskuteční 12. 9. v rámci
Výšlap po naučné stezce Člověk a krajina do Úsilného s možností oslav Hornického
muzea. Věřím, že i na Rudolfově je spousta
prohlídky Štoly sv. Eliáše.
šikovných
lidí,
kteří
rádi předvedou svou práci ostatním. Bližší
Bližší info na tel. 778 718 900
informace
již
brzy
na
stránkách města nebo telefonním čísle
21. srpna (pátek) 18.00 hodin
721
065
252.
Letní podvečer s hudbou – skupina Four Brothers
Lenka Šindelářová
25. srpna (úterý) 10.00 hodin
Vzpomínka na legionáře Leopolda Matouše
Výšlap po naučné stezce Kolem hornického města s možností
Jak si mnozí z Vás všimli, na místním hřbitově má Rudolfov
prohlídky expozice muzea.
pochovaného rodáka Leopolda
Bližší info na tel. 778 718 900
Matouše. Málokdo však ví, že se
jednalo o čestného a skromného
člověka, který za naši vlast
bojoval dvakrát jako francouzský
legionář. Pocházel z rodu
Matoušů, který žil kdysi na
hájovně Klaudě a odtud se
přestěhoval do Rudolfova. Jeho
životní dráha se však změnila
tím, že odešel za prací do
Francie, kde ho zastihla první
světová válka. Jako Čech se
přihlásil do české legie a po válce
se vrátil do Rudolfova, kde byl
tehdy oslavován jako hrdina. Za
nějaký čas se však vrátil ke svému zaměstnání do Francie, kde se
také oženil. Založil ve městě Bordeaux obchod. Prodával český
křišťál, a protože mu obchod prosperoval, stále jej rozšiřoval.
V nejvíce prosperujícím období však vypukla druhá světová válka.
V čase, kdy byla Francie okupována nacistickými vojsky, prchnul do
Anglie, kde se opět přihlásil ke své národnosti a po celou dobu
války pracoval jako majordomus pana prezidenta Edvarda Beneše.
Ve Francii zůstala jeho žena a tři malé děti. Druhá světová válka
skončila a Leopold Matouš se vracel dne 11. března 1945 z Velké
Británie přes Moskvu do Československa. Dne 16. května 1945 se
vrátil s celou Benešovou delegací do Prahy. Byla to však jeho
poslední cesta. Do Rudolfova se již nedostal, ani ke své ženě a
dětem do Francie. Zemřel v Praze, kde jej nalezli v tramvaji na
konečné zastávce mrtvého. Prezident Beneš dal vystrojit
v Rudolfově státní pohřeb, kterému předcházelo rozloučení v Praze.
Jeho rakev byla z domu smutku vezena na dělové lafetě, zahalena
státní vlajkou a oddíl čestné stráže jej doprovodil
společně s příbuznými a zástupci Pražského hradu na místo jeho
posledního odpočinku. Tak skončil život člověka, který byl dvakrát
legionářem. Lidé míjejí jeho prostý hrob v rohu hřbitova
v Rudolfově, aniž by mnohdy věděli, kdo je tam pochován.
Z pamětí praneteře Věry Procházkové sestavila Markéta Dvořáková
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Město Rudolfov obdrželo prestižní cenu
Český Permon

Havířov 2015

Delegace Společnosti přátel Rudolfova a Města Rudolfov
navštívila ve dnech 19. – 21. června 2015 při příležitosti
19. Setkání hornických a hutnických měst ČR město Havířov.
Jde o nejmladší město v ČR vybudované pro potřeby
Ostravsko-karvinských dolů v roce 1955. Počtem obyvatel se
dnes řadí mezi větší města.
Přestože se zúčastňujeme setkání pravidelně, toto pro nás
bylo významné jinak. Sdružením hornických a hutnických
spolků České republiky nám byla udělena cena Český
Permon, cena, která je udělována jednou ročně osobnostem
nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj
hornických tradic. Za rok 2014 konkrétně Městu Rudolfov
v kategorii Počin roku za zřízení a vybavení nového
hornického muzea – Perkmistrovského domu. Cenu na
slavnostním shromáždění převzal starosta města pan Vít
Kavalír. Ocenění si velice vážíme, znamená pro nás, že úsilí
k přebudování radnice na muzeum bylo dobrým krokem a
Hornické muzeum v Rudolfově se dostalo do povědomí nejen
v České republice, ale i v zahraničí.
Děkujeme a přejeme Perkmistrovskému domu hodně
spokojených návštěvníků.
Hana Kuboušková

Po setkání hornických měst a
obcí 2014, které se konalo na
konci září 2014 v Českém
Krumlově, měly možnost
jednotlivé hornické spolky
zavítat k nám do Rudolfova a
přijmout pozvání na prohlídku
nově otevřeného hornického
muzea. Již tehdy bylo
zřetelné, jak moc se tento
projekt
na
záchranu
hornických tradic v Rudolfově
přítomným
zástupcům
hornických spolků líbí. Na
jaře 2015 bylo jasné, že
Rudolfov má velkou šanci získat ocenění Český Permon za
rok 2014 v kategorii 3. Počin roku. Asi ne úplně náhodou se
17. 4. 2015 konalo hornické konzilium Sdružení hornických a
hutnických spolků České republiky v multifunkčním sále
Perkmistrovského domu v Rudolfově. Právě na tomto jednání
bylo rozhodnuto, že město Rudolfov tuto prestižní cenu ve
své kategorii získá.
Samotné slavnostní předání cen bylo naplánováno na sobotu
20. června 2015 v rámci 19. Setkání hornických měst a obcí
ČR v Havířově. Z rukou primátora statutárního města
Havířova Daniela Pawlase a předsedy Sdružení hornických a
hutnických spolků ČR Miroslava Šťastného jsem na podiu
sálu kulturního domu Radost obdržel zmiňovanou cenu. Cenu
jsem přebíral jako představitel města sám, ale i v následném
poděkování na mikrofon jsem si uvědomoval, jak velký tým
lidí musel najít společnou řeč, aby mohl vzniknout pro
Rudolfov tak významný projekt.
Dovolte mi. abych zmínil a i touto cestou osobně poděkoval
všem, kteří se zasloužili o tuto cenu. Chci poděkovat radě
města, která již téměř pět let funguje ve stejném složení.
Právě na jednání rady města přišel nápad a následně
i rozhodnutí, že z bývalé opuštěné budovy radnice bude
Hornické muzeum. Také všem zastupitelům, kteří přáli
tomuto projektu a aktivně vždy hlasovali pro tento projekt.
Dále chci poděkovat tajemníku Aloisi Vlachovi, investičnímu
technikovi Pavlovi Bickovi a vůbec všem pracovníkům
městského úřadu, kteří se podíleli na administraci a
vyúčtování žádosti do ROPu. Dále Vráťovi Klabouchovi,
zakladateli původního hornického muzea, hlavnímu nositeli
myšlenky obnovy hornických tradic v Rudolfově a
spoluautorovi nové expozice hornického muzea. Určitě patří
velký dík i Společnosti přátel Rudolfova, pořadateli
hornických slavností a nositeli hornických tradic, která již
mnoho let velmi úspěšně reprezentuje Rudolfov. Další
poděkování patří autorovi projektu ateliéru Kročák,
společnosti Metrostav - zhotoviteli akce, Janu Bělohlavovi
stavebnímu dozoru ze společnosti Stavební Poradna, KP
Projektu - společnosti administrující žádost do ROPu, Heleně
Stejskalové kurátorce Jihočeského muzea a Emě Majerové,
jednatelce společnosti EM Grafika, které jsou také
spoluautorky expozice hornického muzea a všem dalším,
kteří se na vzniku muzea podíleli.
I toto významné ocenění nám dává za pravdu, že
rekonstrukce Perkmistrovského domu na hornické muzeum
bylo opravdu správné rozhodnutí.
Vít Kavalír, starosta města

Věžička s Poselstvím dalším generacím
se vrátila na Perkmistrovský dům

Součástí rekonstrukce Perkmistrovského domu bylo i osazení nově
zrekonstruované věžičky s novým Poselstvím dalším generacím
i kopií Poselství původního z roku 1935. Nová věžička bohužel
nevydržela velmi silný poryv větru na jaře letošního roku. Bylo tedy
nutné zajistit nové přichycení odbornou firmou a její opravu. A tak
byla věžička s Poselstvím dalším generacím znovu umístěna na
střechu Perkmistrovského domu v pátek 10. července 2015. Věříme,
že takto přichycená věžička již odolá náporům všech větrů, která
u nás na Rudolfově vanou a Poselství bude skutečně uchováno pro
další generace.
Ondřej Švejda, radní
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Ohlédnutí za Rudolfovskými slavnostmi 2015
zařídit. Teprve poté mi došlo, kolik času a práce je za tímto jedním
dnem.
Někdo musí uzavřít parkoviště, stany musí někdo objednat, pódium
někdo postavit, složit, odvézt a uskladnit, divadlo pro děti a veškerý
program pro dospělé někdo zajistit, o odklonění trasy autobusu a
o elektrické přípojky a spuštění elektřiny někdo požádat. Někdo
musí zajistit vytištění programu a v daný den se starat o hladký
průběh celých slavností a být lidem neustále k dispozici. Ti „někdo“
jsou lidé ze Společnosti přátel Rudolfova se svojí předsedkyní
Hanou Kubouškovou.
Chtěla bych všem těmto lidem poděkovat za to, že nám všem
umožní spolu prožít hezký den.
Věra Sosnová

Asi každý z vás navštívil letos alespoň na chvíli Rudolfovské
slavnosti a prožil tam příjemné chvíle.
Najednou na Farské louce vyrostou velké stany s posezením,
pódium, objeví se tam stánky s výrobky řemeslníků, umělců a
samozřejmě také se zmrzlinou, občerstvením a jinými pouťovými
pochoutkami. Celý den probíhá program pro dospělé a děti a večer
hraje kapela. Městem jde historický průvod, jehož se v kostýmech
účastní představitelé města, lidé ze Společnosti přátel Rudolfova,
občané Rudolfova a významní hosté. Had průvodu se vine po silnici,
doprava a autobus jsou odkloněny, stánky a kapela mají elektřinu a
všechno probíhá podle vytištěného programu.
Až na schůzce kulturně školské komise nám paní Hanka
Kuboušková vyjmenovala, co všechno již zařídila a co ještě musí
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SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
INFORMUJE
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádá různé
přednášky pro občany města vždy první pondělí v měsíci
v prostorách Hornického muzea v Rudolfově.

Plánované přednášky na téma

7. 9. 2015 v 18 hodin – Neuvěřitelná Indie
5. 10. 2015 v 18 hodin – Příčina bolesti zad

V polovině září bude zahájeno cvičení jógy pro ženy – ve středu
v 10 hodin dopoledne a v pondělí od 19 hodin v prostorách
Hornického muzea v Rudolfově pod vedením M. Růžičkové.
Na cvičení si vezměte vhodné oblečení a podložku.
Jarmila Bíňovcová

Výtvarná dílna pro rodiče a děti

Kulturně školská komise bude vždy jednou za čtrnáct dní
v úterý od 16.30 pořádat v Perkmistrovském domě výtvarnou
dílnu pro rodiče a děti. Budete mít příležitost strávit příjemně
a smysluplně čas se svými dětmi a samozřejmě si popovídat a
vyměnit zkušenosti s ostatními rodiči. Všichni jste srdečně
zváni. První dílna se uskuteční 15. 9. 2015 a Vaše dítě Vám
přinese pozvánku s tématem tvoření ze školy. Přeji Vám
hezké léto a na podzim se na Vás budeme těšit.
Členky kulturně školské komise
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Křižovatka rozcestí by mohla být po mnoha letech provozu bezpečnější
Křižovatku rozcestí všichni v Rudolfově důvěrně známe. Mnozí
z nás řidičů, ale i chodců z ní nejsme zrovna nadšeni. Když jedu od
kostela po Třeboňské a chci odbočit třeba do Lipové ulice, tak mám
problém, aby řidiči jedoucí z Hlincohorské pochopili, že mám
přednost. Podobné situace nastávají, i když jedu z Budějovic.
Vodorovné značení na komunikacích žádné, ani v tomto tvaru nelze
žádné vymyslet, svislé dopravní značení nestačí. A o chodcích se
nemá cenu bavit vůbec. Ti co jdou na autobus z Hlincohorské a
třeba pospíchají, aby jim autobus neujel, tak jdou a někdy i na
poslední chvíli letí prostředkem křižovatky.
O této problematice dobře víme, jenže se zde potkávají dvě
komunikace v majetku kraje a jen jedna místní. V dubnu jsem sezval
jednání o problematice krajských komunikací k nám na městský
úřad. Jednali jsme o nedodržování rychlosti v Adamovské, Jivenské
ulici a průtahem Hlinska. A opět po několikáté jsem zmínil
problematiku křižovatky rozcestí. Dá se říct, že tentokrát naše
připomínky k této nebezpečné křižovatce byly vzaty opravdu vážně
a zodpovědně. Zástupce odboru dopravy Jihočeského kraje přislíbil,
že krajský úřad nechá vypracovat variantní studii bezpečné
křižovatky na rozcestí.
Nezůstalo jen u slibu. V červnu jsme byli pozváni na jednání právě

na krajský úřad, kde nám byly předloženy tři varianty zmiňované
křižovatky projekční kanceláří. První varianta představuje kruhový
objezd ve tvaru oválu, druhá varianta byla nazvána stykovou
křižovatkou (na obrázku) a třetí představuje klasický kruháč ve
tvaru kružnice. Všem dotčeným orgánům přizvaným na jednání se
líbila varianta dvě, tedy styková. A vzácně s dotčenými orgány státní
správy jsme se na tomto tvaru jako nejvhodnějším pro chodce
i řidiče shodli i na jednání rady města.
Minulý týden jsem měl možnost jednat s radním Jihočeského kraje
za dopravu Antonínem Krákem. Domluvili jsme se spolu, že
pošleme z Rudolfova písemně usnesení rady města s vyjádřením,
kterou variantu rada města doporučuje. Zároveň s tím půjde na
odbor dopravy krajského úřadu i žádost o zařazení rekonstrukce této
křižovatky do bíle knihy BESIPu Jihočeského kraje, kde se nachází
seznam nebezpečných úseků na silnicích celého kraje.
Netvrdíme tímto, že se za půl roku začne budovat nový tvar
křižovatky. Jde o to, že po letech neúspěšných jednání, někdo
kompetentní pochopil, že je v tomto místě opravdu problém a začal
to řešit. Chci být optimistou a věřím, že by se do tří let mohlo začít
na tomto místě budovat. Uděláme pro to maximum.
Vít Kavalír, starosta města
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Den dětí v ZŠ Rudolfov

1. června oslavily děti z 1. stupně svůj svátek na hřišti, kde pro ně
paní učitelky připravily soutěžní stanoviště s rozmanitými
činnostmi. Za splnění úkolů dostaly děti dárkový balíček, který byl
tentokrát bohatší než jindy, protože se na jeho pořízení finančně
podílel kromě SRPDŠ i MěÚ v Rudolfově, respektive jeho školská
komise, které tímto děkujeme. Den dětí se vydařil, bylo krásné
počasí a děti unavené, ale spokojené.
ZŠ Rudolfov – 1. stupeň, Iva Jiráčková a Petra Kadlecová

Školní výlet žáků 4. A a 5. třídy

Velký úspěch malého Ondry

Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí
a mládeže s názvem Radost tvořit je každoročně součástí
doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a
mládež ve Zlíně. Soutěž je ukázkou dovedností zrakově postižených
dětí a seznamuje veřejnost s výtvarnými projevy těchto mnohdy
talentovaných dětí. Ty i přesto, že jsou slabozraké, se zbytky zraku
či nevidomé, mají velkou fantazii a s velkým úspěchem dokážou
využít svých náhradních smyslů.
To dokázal i žák naší školy
Ondřej Havrda z 2. B, který se
prvně a hned úspěšně zúčastnil
již 18. ročníku s tématem Svět
jako pohádka. I přes velkou
vzdálenost přijal se svými rodiči
pozvání do Zlína a na Den dětí si
převzal cenu osobně z rukou
primátora města Zlín.
Ondrovi jeho velký úspěch
všichni moc přejeme. I přes svůj
handicap je schopen pracovat
v podmínkách běžné školní třídy,
dokonce patří mezi nejlepší
čtenáře a písaře. Velmi rád kreslí,
zpívá, navštěvuje hodiny zumby
v Šikulce a v hudební škole se učí
hře na klávesy. Nikdy
nezneužíval různých výhod a úlev, které mu umožňuje individuální
vzdělávací plán.
Poděkování patří také rodičům, kteří Ondru zapojují a podporují
v různých volnočasových aktivitách, i když to není vždy
jednoduché.
Ondro, jsi šikula a gratulujeme!
třídní učitelka K. Žemličková

2. června navštívili žáci 4. A a 5. ročníku Český Krumlov. Začali
prohlídkou grafitového dolu, kde si oblékli kombinézy, dostali
helmy a svítilny a drkotající vláček je zavezl pod zem. Všem se
procházka v podzemním šeru, mokru a blátě líbila, protože byla
trochu strašidelná a zároveň osvěžující, neboť venku bylo horko.
Potom navštívili labyrint zrcadel, muzeum voskových figurín a
Slavnostní přijetí absolventů naší základní školy
nejvíce se těšili na rozchod, který měli na náměstí.
ZŠ Rudolfov – 1. stupeň, Iva Jiráčková a Petra Kadlecová Je úterý, 30. června 2015, pro žáky naší základní školy poslední den
školního roku 2014 – 2015. Pro nejstarší z nich, pro „deváťáky“, je
to jejich vůbec poslední den na zdejší „základce“. Již tradičně jsou
právě tito žáci přijati starostou a vedením města. I pro letošní
absolventy bylo připraveno setkání s vedením města, poprvé se však
tato akce uskutečnila v sále Perkmistrovského domu v Rudolfově.
Při této příležitosti promluvil k žákům a naposledy se s nimi
rozloučil pan starosta města Vít Kavalír, radní Ondřej Švejda, ředitel
školy Ludvík Mühlstein a neposlední řadě i třídní učitelé devátých
tříd. Společným duchem všech projevů bylo přání mnoha úspěchů
v dalším životě, při studiu nebo i v praxi s tím, aby již bývalí žáci
nezapomněli na svou základní školu, na své učitele i na své město
Rudolfov. Žáci se poté podepsali do pamětní knihy města, dívky
obdržely květinu, chlapci malou sladkost a všichni pak zvoneček, na
který na závěr společně zazvonili. To bylo jejich definitivně
poslední zvonění na „základce“ na Rudolfově. Ještě jednou mi
dovolte popřát všem letošním absolventům Základní školy
v Rudolfově hodně štěstí a spokojenosti v dalším životě.
Ondřej Švejda, radní

12

POSLEDNÍ AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A PAK HURÁ NA PRÁZDNINY ☺ ☼
ATLETICKÝ TROJBOJ

Tak jako každý rok, tak i letos v červnu jsme ve školní družině
uspořádali pro děti atletický trojboj. Atletické klání probíhalo na
hřišti pod tělocvičnou, kde se utkaly děti 1., 2. a 3. ročníků. Děti
soutěžily ve třech disciplínách, a to v hodu tenisovým míčkem do
dálky, skoku do dálky z místa a v běhu na 50 metrů. Děti jsme po
výkonech odměnili sladkou odměnou, a ty nejlepší pak diplomem a
medailí. Důležité ale bylo, že jsme si společně užili sportovní
atmosféru a pěkné počasí, které nám po celé odpoledne vydrželo.
Těšíme se na příští ročník.

Všichni jsme se těšili na pohádku „Ježibaba Elvíra“. Během
představení jsme se nejenom hodně zasmáli, ale mnozí z nás si
i zalétali na koštěti. Elvíra s dětmi uvařila sladký „lektvár“, na
kterém jsme si na konci pohádky všichni moc pochutnali. Po
pohádce jsme si zasoutěžili a domluvili se, že divadélko za námi
příští školní rok zase přijede.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

„Červená, oranžová, zelená“ a … jedeme. Kam? No přece na
dopravní hřiště ÚAMK v Českých. Budějovicích. Dne 25. 6. 2015
se vydaly děti ze ŠD z 2. AB prověřit dopravní znalosti. Na kolech a
koloběžkách jsme si vyzkoušeli, jak jezdit v silničním provozu. Pro
CANISTERAPIE
Poslední týden školy nás přijeli potěšit pejsci z canisterapeutického mnohé to nebylo jednoduché. Velmi oblíbený byl světelný přechod,
centra Hafík. Děti se dozvěděly zajímavé informace o pejscích, nebo železniční přejezd. Na cestě zpět nás doprovodil silný déšť, ale
poznávaly druhy pejsků, kteří nám pomáhají v nejrůznějších to nám už nevadilo. Z hřiště jsme přijeli trochu unavení, ale
situacích. Poté se rozdělily do skupinek a každý si mohl vyzkoušet, spokojení.
jaké je to pejska vodit, jak je pejsek poslušný, co všechno umí, jak
A HURÁ NA PRÁZDNINY
nám dokáže pomáhat. Největší zážitek byl, když si děti lehly, na
Poslední
rozloučení
s kroužky: Černá věž, Bowling v Českých
břicho dostaly granulky a pejsek přes ně přecházel a granulky
hledal. Děti byly z pejsků nadšení, dosytosti se s nimi mohly Budějovicích, dětské hřiště ve Stromovce, návštěva Muzea
v Českých Budějovicích. Poslední týden v červnu si naše celá
pomazlit.
družina pochutnala na červených slaďoučkých melounech a tím
jsme ukončili celý školní rok 2014 – 2015 a mohli jsme se těšit na
DIVADÉLKO „ Z BEDNY“
29. 5. 2015 k nám přijelo již podruhé divadélko z Karlových Varů. dva měsíce prázdnin.

Poslední zábavné dny v MŠ před prázdninami

Konec školního roku je jako vždy plný aktivit pro děti, a tak i MŠ
Rudolfov pro ně připravila mnoho akcí. Začátkem května jsme byli
pozváni Rudolfovskými hasiči na Den otevřených dveří. Děti měly
možnost si prohlédnout hasičskou zbrojnici a její vybavení. Nahlédli
jsme i do Rudolfovského muzea, kde jsme viděli vojenské zbraně a
uniformy amerických vojáků. Další plánovanou akcí byla i návštěva
českobudějovického Planetária, kam jsme se vydali autobusem. Děti
se dozvěděly základní informace o vesmíru, planetách a hvězdách.
Poslední akcí v měsíci bylo experimentování v alchymistické dílně
ve sklepení Hornického muzea, kde děti zhlédly různé pokusy a
viděly zajímavá „kouzla“. Dílna nás všechny zaujala, a proto za tuto
akci chceme poděkovat a těšíme se na další návštěvu. Začátkem
měsíce června se konala oslava Dne dětí. Byla zahájena divadelním
představením na školní zahradě. Dětský den byl plný sluníčka,
zábavných her, atrakcí a soutěží, a na každého se dostala i sladká
odměna. Dále se mladší děti zúčastnily školního výletu do ZOO
Dvorec. Viděly spoustu exotických zvířat. Celé dopoledne bylo
vzrušující a děti si odnesly spoustu zážitků, ale i nových vědomostí
o zvířatech a chování se v ZOO. Starší děti ze třídy Dráčků a Včelek
byly na školním výletě v Nových Hradech. Výlet byl doprovázen
tématickou pohádkou, a nechyběla ani prohlídka hradu v tajemných
komnatách. Další akcí pro děti byl výlet na Hřiště BezBot. Děti se
mohly vyřádit na průlezkách, skluzavkách, tunelech, akčních věžích
a v míčovém bazénu. Bylo to zábavné dopoledne se spoustou
legrace. Rozloučení s předškoláky proběhlo na okružní plavbě
parníkem po Orlíku. Na cestu dětem byly připraveny od paní

kuchařek výborné řízečky, na kterých si moc pochutnaly. Celý výlet
si všichni náležitě užili a do MŠ se vrátili v prima náladě. O další
aktivní dopoledne se postarala Vodní záchranářská služba. Děti byly
poučeny o bezpečném chování u vody. Následně si mohly vyzkoušet
praktiky vodních záchranářů. Celou akci nám provázelo příjemné
počasí a početná účast dětí. Závěrečnou akcí bylo
loučení s předškoláky v Hornickém muzeu na Rudolfově, kde
předškoláky slavnostně šerpoval sám pan starosta města Rudolfov.
A TEĎ UŽ HURÁ NA PRÁZDNINY ☺ . Krásné léto přejí čtenářům
děti z MŠ Rudolfov.
Za kolektiv učitelů, Kopfová Markéta a Opltová Kristina
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„Umění doprovázet“

Potřebným z celého Jihočeského kraje pomáhají lékaři a
ošetřovatelky v prachatickém zařízení nesoucí název Hospic
sv. Jana N. Neumanna. Cílem zdravotnické péče, kterou
hospic poskytuje, je dosažení nejlepší možné kvality života
pacientů a jejich rodin. „Do hospice jsou přijímáni pacienti,
u nichž již medicína vyčerpala všechny své možnosti a není
naděje na vyléčení. Našim pacientům garantujeme, že
nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude zachována
jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou
osamoceni. V doprovázení nám velmi pomáhají samotní
příbuzní nemocných, kteří u nás mohou být 24 hodin denně a
využít přistýlky, které jsou na všech pokojích“, vysvětluje
ředitel hospice PhDr. Robert Huneš.
Hospicový tým tvoří nejen lékaři, zdravotní sestry,
ošetřovatelky a sociální pracovnice, ale také psycholog či
dobrovolníci, kteří pomáhají naplňovat volný čas pacientů
např. četbou, rozhovorem či vycházkami. Doprovázet
nemocné v posledních dnech jejich života přichází také řada
umělců, kteří potěší hudebním či divadelním vystoupením
v rozlehlém parku hospice.
Přijetí do hospice netrvá dlouho – žádostem o hospitalizaci je
vyhověno v řádu dní. Kapacita hospice je 30 lůžek, z toho

Barevný volejbal

V závěru volejbalové sezóny se naše nejmenší volejbalistky
zúčastnily o víkendu 20. a 21. 6. poslední velké akce. Český
volejbalový svaz, také za organizačního přispění oddílu volejbalu
SK Hlincovka, zorganizoval v areálu TJ Meteor v Českých
Budějovicích oblastní kolo západ v Barevném volejbalu. Byli jsme
tomu rádi, nemuseli jsme pro tentokrát cestovat do Ostravy,
Jablonce či Brna se čtyřmi desítkami dětí, jak tomu bylo doposud.
V pěti kategoriích, pěti barvách, žluté, oranžové, červené, zelené a
modré se soutěžilo na umělé trávě, hřiště vybudovaného původně
pro pozemní hokejistky. Hrálo 273 družstev, na 900 dětí ze 7 krajů
Čech. Přičteme-li k těmto počtům doprovod trenérů, rodičů, dalších
rodinných příslušníků, a také 120 organizátorů turnaje, tak se
v mraveništi okolo 40 minivolejbalových kurtů pohybovalo na
patnáct set účastníků. Počasí nám nepřálo, bylo chladno a sluníčko
se střídalo s deštěm. Před proměnlivostí počasí nás ochránila rychlá
pomoc hasičů z Dubičného v podobě roztahovacího přístřešku, stolů
a lavic pro naši skupinu. Za což si zaslouží velké poděkování.
V sobotu večer účastníci turnaje navštívili utkání Světové
ligy ČR – Francie a přispěli tak k výborné atmosféře v Budvar
aréně. Samotní reprezentanti dopoledne před zápasem zavítali do
areálu Meteoru, kde proběhla hodinová autogramiáda a
fotografování s nimi. Za pět let existence barevného volejbalu se
úroveň a herní projev hráčů značně vyrovnal. Řada oddílů se na
jednotlivé kategorie úzce specializuje. Je to odklon od původního
záměru přitáhnout děti ke sportu a v rámci herních kategorií učit
pohybové řetězce s cílem pozdějšího rozvoje herních činností. Podle
mého názoru bychom se měli více soustředit na spravedlivé
rozhodování zápasů a dodržování pravidel hráči. Takováto obrovská
akce je spojena se vznikem více herních konfliktních situací a

22 pokojů je jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Umožněny
jsou rovněž krátkodobé pobyty pacientů, o něž rodina pečuje
doma, potřebuje si odpočinout a dobít baterky pro další péči.
„V rozhodování o tom, zda je pro hospicovou péči ten
správný čas by měl rodinám pomoci jejich praktický lékař.
Můžete se ale poradit i s námi, či si přijít hospic prohlédnout
osobně. Informace o přijetí či volných místech vám
poskytneme na telefonním čísle 388 311 729, samotnou
prohlídku hospice či odbornou stáž je pak možno předem
objednat prostřednictvím těchto kontaktů:
email: vzdelavani@hospicpt.cz, tel. 388 311 726 (Mgr. Eva
Předotová)“, dodává ředitel hospice.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the
Swiss Contribution to the enlarged European Union
omylů, a tím dochází k oboustrannému poškozování hráčů ve hře.
To vyvolává v dětech pocit nespravedlnosti v tomto citlivém období
jejich věku. Měli bychom více upřednostňovat radost dětí ze hry a
ne v nich navozovat nepříjemné pocity. Ty formují jejich další vztah
ke sportování. Hráčky našeho oddílu se v těžké konkurenci
neztratily. Do zápasů jsme měli zapojeno třináct družstev a do
závěrečného finálového turnaje Barevného volejbalu v Liberci
konaného 5. a 6. září nám postoupila dvě družstva v modrém, dvě
v zeleném, dvě v oranžovém, dvě ve žlutém a dokonce tři družstva
v červeném minivolejbale.
Jan Havelka

Hráčky jedné kategorie minivolejbalu postupující do Liberce:
Kristýna Malá, Adéla Vegešová, Magdaléna Zelinková, Alžběta
Švecová, Nikola Jelínková, Markéta Čeňková
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Zhodnocení sezony 2014/2015

Sportovní klub Rudolfov na konci června bilancoval letošní
fotbalovou sezonu. Muži „A“ skončili na svém nejlepším
umístění v éře krajském přeboru, obsadili 8. příčku.
Muži „B“ udrželi soutěž okresního přeboru. Nejhorší
výsledky byly dosaženy v dorosteneckých kategoriích, které
skončily na konci celkových tabulek. Po dlouhé diskusi se
vedení klubu rozhodlo, že z důvodu nedostatku hráčů
v těchto kategoriích, bude po čtrnácti letech opuštěna
nejvyšší krajská soutěž Krajský přebor dorostu a přihlásí
soutěž I. A, kde stačí jedno družstvo. V žákovských
kategoriích se standardně hraje na středu tabulek. Vzhledem
k tomu, že se rapidně zvednul počet hráčů v nejmenších
kategoriích přípravek, budou do nového ročníku přihlášeny
SK Rudolfov, Česká asociace sportu pro všechny místo tří družstev čtyři – dvě mladší a dvě starší.Roman Hajný
V úterý dne 9. 6. 2015 na hřišti SK Rudolfova se uskutečnila soutěž
v lehké atletice našeho oddílu Rodičů a dětí a oddílu Dětí. Děti
soutěžily ve sprintu 20 m, v hodu tenisovým míčkem a ve skoku do
dálky. Po ukončení této soutěže se všechny děti společně s rodiči
zapojily do soutěže Roolympiády. Je to společná soutěž
rodičů s dětmi. Které dítě nemělo přítomného rodiče, nahradil jej
sourozenec. Děti i rodiče si při této soutěži užili sportovních aktivit
i legrace. Přítomno bylo 26 dětí. Děti obdržely diplom a fidorku a
ještě možnost občerstvení v bufetu na hřišti. Výsledky ze soutěže
byly zveřejněny hned druhý den na Internetových stránkách SK
Rudolfova. Celou soutěž nám fotila paní Jana Malíková a také její
foto je možno shlédnout na Internetových stránkách SK Rudolfova.
Za zveřejnění moc děkuji panu Romanu Hajnému. Další týden
v úterý dne 16. 6. 2015 se konalo poslední cvičení našich oddílů.
Pro oddíl R+D jsem připravila cvičení s pohádkou, které bylo
zakončeno hledáním pokladu. Moc děkuji rodičům za krásné
rozloučení a za jejich poděkování za cvičení v tomto školním roce.
Oddíl dětí se rozloučil soutěžemi a byly připraveny hry, které si děti
během celého školního roku oblíbily. Přeji dětem, rodičům
i cvičitelkám Zdence Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice
Márovcové, Haně Dufkové a z oddílu aerobiku Emce Jašarové a Ivě
Makrlíkové krásné prázdniny a těším se zase v září na shledání
v tělocvičně. Poděkování za pomoc při lehkoatletické soutěži také
patří Ing. Martině Kadounové a poděkování za vzornou
spolupráci s našimi oddíly i panu Divokovi, správci tělovýchovné
haly. Také jim přeji krásnou dovolenou.
Ladislava Skalová – cvičitelka

Přátelské utkání SK Rudolfov s fotbalovou
reprezentací lékařů ČR

V neděli 27. září sehraje Sportovní klub Rudolfov dvě přátelská
utkání s českou fotbalovou reprezentací lékařů. Přátelské
střetnutí proběhne v rámci přípravy na mistrovství světa
v Barceloně 2016. Fotbalová reprezentace lékařů zavítá na jih
Čech poprvé a rovnou k nám do Rudolfova. První utkání se
odehraje od 14.00 hodin proti družstvu mužů „B“ a druhé proti
družstvu mužů „A“ od 16.00 hodin. Český národní tým lékařů se
letos stal mistrem světa v USA 2015 a je vícemistrem světa
v Brazílii 2014 a Maďarsku 2013. Je složen z lékařů z celé
České republiky, z různých oborů a všech věkových kategorií,
kteří hrají fotbal aktivně nebo svou fotbalovou kariéru na aktivní
úrovni ukončili. Někteří poskytují odbornou zdravotní pomoc
v klubech české ligy. Trenérem je bývalý hráč AC Sparta Praha
prof. MUDr. Miloš Adamec CSc., ředitel Koordinačního
střediska transplantací a bývalý přednosta kliniky transplantační
chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra IKEM
v Praze. Předsedou lékařské reprezentace je MUDr. Josef Bolen,
gynekolog z Kraslic na Sokolovsku. Manažera týmu vykonává
MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu,
který hájí práva lékařů. Asi nejúspěšnějším hráčem týmu je
MUDr. Jan Vojáček, bývalý brankař SK Sigma Olomouc
(především 2006/07) a skotského FC Dumbarton, který byl
vyhlášen nejlepším brankářem na MS lékařů v Brazílii.
Více informací o fotbalové reprezentaci lékařů ČR naleznete na:
www.fotbalmedic.cz
Pevně věříme, že utkání se odehrají v přátelském sportovním
duchu a diváci se budou dobře bavit. Vstupné je dobrovolné a
případný výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.
Srdečně zveme všechny sportovní fanoušky.
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Přehled domácích zápasů SK Rudolfov
na období srpen – září 2015

Muži A
So 8. 8. 2015
So 22. 8. 2015
So 5. 9. 2015
So 19. 9. 2015
Muži B
Ne 16. 8. 2015
Ne 30. 8. 2015
Ne 20. 9. 2015
Dorost
So 29. 8. 2015
So 12. 9. 2015
So 26. 9. 2015
Žáci
Ne 23. 8. 2015
Ne 6. 9. 2015
Ne 20. 9. 2015

Starší přípravka

17:00
17:00
17:00
16:30

SK SIKO Čimelice
TJ Centropen Dačice
TJ Sokol Želeč
TJ Dražice

17:00 TJ Slavoj Temelín
17:00 TJ Slavoj Srubec
16:30 Čtyři Dvory B
10:00 TJ Hluboká nad Vltavou
10:00 Tatran Lomnice n/L/Veselí
10:00 Sokol Suchdol nad Lužnicí
10:00 TJ Slavoj Hrdějovice/Nemanice
10:00 Spartak Kaplice
10:00 TJ Centropen Dačice

Čt 10. 9. 2015 17:00
Čt 24. 9. 2015 17:00
Starší přípravka B
Út 8. 9. 2015 17:00
Út 22. 9. 2015 17:00
Mladší přípravka
Po 7. 9. 2015 17:00
Po 21. 9. 2015 17:00
Mladší přípravka B
Čt 10. 9. 2015 17:00
Čt 24. 9. 2015 17:00

Dynamo ČB
SK Čtyři Dvory
TJ Slavoj Ledenice
SK Rudolfov
Calofrig Borovany
FMA ČB B
TJ Slavoj Hrdějovice
TJ Sedlec

Zaměstnáme hospodyni
na pravidelný úklid domácnosti
cca 25h/týden, mzda 10 000 Kč
Kontakt: Sovová tel. 602 365 343

Sportovní den 2015

Letos se jubilejní ☺ 15. ročník tradičního sportovního projektu
pro 2. stupeň ZŠ konal v rámci „Dětského dne“ v pondělí
1. 6. 2015.
Žáci se opět rozdělili podle zájmu do tří skupin: hráči sálové
kopané, volejbalu a diváci. Kopanou hrála jako loni i dvě
děvčata, volejbalu se zúčastnili i někteří chlapci a nesportujících
diváků výrazně ubylo. Jsem ráda, že „Sportovní den“ svou
náplní oslovil už skoro 90 % žáků školy ☺ !
Jmenovat si proto zaslouží všechna zúčastněná družstva – ve
výsledném pořadí podle umístění:

Turnaj v sálové kopané „Rudolfovská kopačka“

1. KFC Homeless – kapitán Adam Janura (9. A), Patrik Kryeziu
(9. A), Filip Gregor (9. A), Pavel Chruňák (9. A), Filip Peiger
(8. r.), Jakub Ryba (8. r.)
2. FC Tasemnice – kapitán Miroslav Novodvorský (9. B)
3. FC Piškoti – kapitán Josef Chrt (8. r.)
4. FC Redbull – kapitán Tomáš Vančura (9. A)
5. FC Tůmouni – kapitán Michal Kocina (7. r.)
6. FC (Ne)dáme gól – kapitán Radek Bláha (8. r.)
7. FC Šokéry – kapitán Vasil Zharkovskyi (6. A)
8. FC Severští týpci – kapitán Marek Ortman (7. r.)
Individuální ocenění získali:

• Michael Hanák (FC Redbull, 6. B) – „Nejlepší brankář“
• Marek Kešner (FC Tasemnice, 7. r.) – „Nejlepší střelec“
• David Keřka (FC Tasemnice, 9. B) – „Nejužitečnější hráč“

„Volejbalový turnaj“

1. 9. A – kapitán Radek Oťahel, Lenka Knorová, Pavel
Jirkovský, Kateřina Klapalová, Yvona Hubocká, Veronika
Pejšková
2. 8. r. – kapitánka Barbora Pouzarová
3. 7. r. – kapitánka Barbora Čermáková
4. 6. A – kapitánka Kateřina Osouchová
5. 9. B – kapitán Aleš Maxa
6. 6. B – kapitánka Markéta Janková
Vítězným družstvům i oceněným jednotlivcům gratuluji. Je
jasné, že starší žáci měli při zápasech věkovou a výkonnostní
převahu, kterou se jim dařilo spolu s herními dovednostmi a
zkušenostmi proměnit ve vítězství. A všem vyučujícím v rolích
organizátorů, rozhodčích a dohledu nad žáky děkuji. Podařilo se
naplnit moje motto sportovního projektu „Hrajeme pro radost
z pohybu, fair play, bezpečně a ohleduplně k mladším“.
Přeji Vám všem hezké prázdniny plné odpočinku i sportu a při
tělesné výchově a sportovních akcích ve školním roce 2015/2016
na shledanou!
Mgr. Jana Vašková
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