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■ ZÁŘÍ – ŘÍJEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Veřejné projednání architektonické studie
Farská louka

Město Rudolfov zve Zastupitele města Rudolfov a své
občany na veřejné projednání architektonické studie
Farská louka, které se bude konat dne 14. 10. 2015
od 18 hodin v multifunkčním sále Hornického muzea.
Vedení města požádalo o spolupráci při pořízení této studie
pana architekta Ing. Jiřího Brůhu, který by rád v rámci
veřejného projednání návrh zmíněné studie představil.
Jsme si vědomi, že jde o nejcennější nezastavěný prostor
v Rudolfově a proto bychom byli rádi, kdyby vznikla
široká diskuze. Nenechte rozhodovat pouze zastupitele,
přijďte a vyjádřete svůj názor.
Vít Kavalír, starosta města

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Oznamujeme, že

v pondělí 5. 10. 2015

bude pro veřejnost uzavřen MěÚ Rudolfov
z důvodu celodenní odstávky elektrické energie
V týdnu 5. 10. – 9. 10. 2015 tedy dojde k úpravě
hodin určených pro veřejnost takto:
Hodiny určené pro veřejnost budou v tomto týdnu
upraveny následovně:
Úterý
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Středa
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Na úseku matriky, evidence obyvatel, ověřování
podpisů bude ve středu 7. 10. 2015 zkrácena
pracovní doba do 11:30 hodin.
Děkujeme za pochopení

Hornické muzeum oslavilo
první rok od otevření!

V sobotu 12. září 2015 mělo naše muzeum významný den,
slavili jsme totiž už rok od jeho slavnostního otevření.
Připravili jsme pro Vás pestrý program nejen v muzeu, ale
i na Farské louce. Na toto symbolické datum totiž připadl
i první ročník Rudolfových trhů. Krásný podzimní den si
přišlo užít opravdu mnoho z Vás. Nejen tvořivé dílničky, ale
i řemeslné stánky a skvělé jídlo přilákalo nejen místní
obyvatele, ale i návštěvníky z širého okolí. Nemálo
návštěvníků přivítalo také Hornické muzeum, kde byl
program doslova nabitý. Hlavním bodem programu pak byla
vzpomínka na legionáře Leopolda Matouše, o kterém jste si
mohli přečíst i v minulém čísle RL. Přednášku
o rudolfovském rodákovi si pro Vás připravila Mgr. Helena
Stejskalová. Představili jsme Vám i nový exponát –
dokonalou kopii legionářské uniformy, kterou můžete vidět
v expozici o dějinách Rudolfova. Nejen tuto přednášku si
nenechali ujít ani významní hosté – až z daleké Francie se
přijeli do muzea podívat potomci Leopolda Matouše, kteří
pak společně s panem starostou uctili památku tohoto
legionáře na místním hřbitově. V případě, že Vás tématika
tohoto legionáře zajímá, můžete přijít bádat do muzejní
knihovny, kde Vám poskytneme mnoho materiálů nejen od
našich francouzských přátel. Večer jsme se všichni sešli opět
na louce, kde jsme povedený den zakončili v rytmu country.
Doufám, že jste si ,,narozeniny“ Hornického muzea užili a
budete se v něm bavit a vzdělávat i nadále!
Za Hornické muzeum Markéta Dvořáková

Přechod pro chodce v Adamovské ulici
je nově osvětlen

Představení nové dětské lékařky
MUDr. Pavlíny Janouškové

Přechod pro chodce v Adamovské ulici je velmi frekventovaný.
Hlavně ho využívají chodci, kteří se pohybují v Poštovní ulici
směrem dál na Adamov a naopak. Využívají ho i žáci naší základní
školy, kteří se přesouvají mezi školou a TV halou. V bezprostřední
blízkosti se nacházejí ordinace dvou lékařů, je zde mateřská škola.
Zkrátka je zde velmi frekventovaný přechod pro chodce, možná
nejvíc v celém Rudolfově.
Ve večerních a nočních hodinách byl pro svoji nedostatečnou
osvětlenost poměrně nebezpečný. Stížnosti přibývaly.
I MUDr. Kahoun, náš praktický lékař, se přimlouval za nové,
bezpečnější osvětlení.
V únoru 2015 jsme podali žádost o grant Jihočeského
kraje s názvem „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na
pozemních komunikacích“ v rámci projektu pro rozšíření
parkovacího stání u sportovní haly – osvětlení stávajícího přechodu
pro chodce.
Vítězná firma provedla realizaci díla včetně protlaku pod krajskou
komunikací během měsíce srpna za vysoutěženou cenu 120 976 Kč
včetně DPH. Jihočeský kraj podpoří tuto investiční akci
z 80 procent.
Bohužel jsme svědky, že ne všichni řidiči dodržují nejvyšší
povolenou rychlost při průjezdu Rudolfovem, tedy v drtivé většině
50 km/h. I z tohoto důvodu jsme rádi, že poměrně nepřehledné
místo pro chodce v nočních hodinách, se stane bezpečnější.
Vít Kavalír, starosta města

Vážení rodiče, milí pacienti,
rádi bychom vám představili novou praktickou lékařku pro
děti a dorost v Rudolfově MUDr. Pavlínu Janouškovou, se
kterou se setkáte od října v ordinaci po paní doktorce Marii
Kyrianové.
Paní doktorka Janoušková
promovala v roce 2011 na
3. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy. Po studiu pracovala
jako pediatr v Krajské
nemocnici Liberec. Zde po
dobu čtyř let působila
postupně na oddělení kojenců,
předškoláků a větších dětí,
JIP, ambulanci a pohotovosti.
Poslední rok navíc dvakrát
týdně pracovala v liberecké
gastroenterologické
ambulanci. Jako lékařka se
specializuje též na celiakii,
o které pravidelně přednášela
a psala odborné články.
S pacienty se domluví také anglicky.
Paní doktorka Janoušková pochází z početné rodiny
z Rokytnice nad Jizerou. Žije aktivním životem typickým pro
obyvatele Krkonoš – ráda jezdí na výlety na kole a v zimě na
běžkách. Kromě toho se i nadále vzdělává ve svém oboru.
Ve stávající ordinaci se jinak nic nemění, stále ji najdete na
adrese Adamovská 511/12, Rudolfov. Přijďte se
seznámit s vaší novou dětskou lékařkou – kompletní
informace najdete od 1. října na www.mediclinic.cz.

Nová dětská lékařka v Rudolfově je vítaná

Přesně před rokem, na konci září 2014, ukončila svojí praxi
dětské lékařky na plný úvazek MUDr. Kyriánová. S její praxí
panovala v Rudolfově velká spokojenost. Jako starosta města
jsem s ní rád spolupracoval, ať už v její profesní roli nebo
v úloze zastupitelky města. Ačkoliv byl její odchod dlouho
avizován, společnosti Mediclinik a. s., která je vlastníkem a
provozovatelem dětské ordinace v Rudolfově, se nepodařilo najít
úplně kvalitní náhradu. Od října 2014 se střídalo na záskok
několik dětských lékařek. V podstatě každý týden byla
v ordinaci jiná lékařka. Bylo nám jasné, že tento stav je
dlouhodobě neúnosný a začaly se také množit stížnosti od rodičů
dětských pacientů. Dokonce máme zprávy, že své děti začali
přehlašovat do jiných ordinací, především v Českých
Budějovicích. Zdálo se nám, že odpovědní ve společnosti
Mediclinik nejednají dostatečně rychle a intenzivně. Psali jsme
dopisy na zdravotní pojišťovny. Osobně jsem mluvil se
zdravotním radou Jihočeského kraje Mgr. Studenovským.
Prakticky každý měsíc jsem si volal s Ing. Voborským,
manažerem Mediclinik. Dlouho žádná nová a hlavně pozitivní
zpráva o kvalitním pediatrovi do Rudolfova nepřicházela. Pevně
doufám, že je vše negativní zapomenuto. Asi v polovině srpna
mi volal již zmiňovaný Ing. Voborský a oznámil mi, že mají pro
ordinaci do Rudolfova mladou dětskou lékařku, která v současné
době pracuje v nemocnici v Liberci a má zájem se přestěhovat
na jih Čech. Konečná jednání dopadla dobře. Dneska je hotová
věc, že paní doktorka Janoušková nastupuje od října do
Rudolfova, s faktickým nástupem okolo 5. 10. 2015.
S MUDr. Janouškovou jsem zatím nemluvil. Určitě bude
příležitost po jejím příjezdu. Jisté je, že máme naději na
kvalitního nástupce po MUDr. Kyriánové a to je pro město
obrovským přínosem.
Vít Kavalír, starosta města

Získali jsme grant na pořízení komposterů
pro domácnost!

Spolu s komisí životního prostředí jsme hodně diskutovali, jak
nejefektivněji likvidovat biologicky rozložitelný komunální odpad,
tedy například trávu, padané ovoce, listí a další. V každé obci a
městě v okolí provádí likvidaci různým způsobem. Například město
České Budějovice provádí svoz tohoto bioodpadu pomocí svozové
firmy s tím, že obyvatelé dostanou speciální hnědou popelnici na
tento druh odpadu a podobně jako směsný komunální odpad ho
svozová firma odveze. Tento způsob likvidace je poměrně nákladný
a tak jsme šli cestou domácího kompostování. Požádali jsme v rámci
64. výzvy operačního programu životního prostředí
o 330 kompostérů o objemu 800 litrů. Se žádostí jsme uspěli.
Kompostéry pořídíme za necelých 500 tisíc Kč s tím, že 90 %
pořídíme z dotace a 10 % bude spoluúčast města. Kompostéry
budou zapůjčeny zájemcům z řad obyvatel města. Výpůjčka musí
být ošetřena smlouvou o výpůjčce, kde se vypůjčitel zaváže
minimálně po dobu udržitelnosti projektu kompostér umístit na
vlastním pozemku a používat k danému účelu, tedy k likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. Vítězná firma nám přesně
specifikované výrobky dodá do konce října. Během měsíce října
přijde také do každé schránky informační leták, kde zájemci obdrží
veškeré potřebné informace. Zodpovědný občan dostane možnost
likvidovat bioodpad na vlastním pozemku. Je to ekonomicky
nejvýhodnější a zároveň velmi ekologické a to je přesně ten motiv,
o který nám šlo.
Vít Kavalír, starosta města
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V Rudolfově bankomat nebude

Řešíme tedy v současné době pořízení dokumentace a
následného stavebního povolení na rozšíření části Svážné ulice
u kontejnerů s tříděným odpadem. Až příslušné povolení
získáme, zrealizujeme obě investice najednou. Termínově to
nebude dříve než v březnu příštího roku.
Nepředvídatelné problémy nám zatím neumožnily uvést tuto
lokalitu do důstojného stavu. Současný stav je rozhodně
neudržitelný, a i když se zpožděním, tak v této lokalitě nastolíme
pořádek.
Vít Kavalír, starosta města

Alespoň v dohledné době je to prostě fakt. Tímto nadpisem
odpovídám na článek MUDr. Valevského v minulém čísle RL,
který začínal nadpisem „Bude na Rudolfově bankomat?“.
Bohužel se ukázala stará pravda, kterou víme již delší dobu. Pro
bankovní instituce není lokalita Rudolfova příliš lákavá a tak
jednání o bankomatu dopadne vždy stejně. A přitom poslední
jednání s UniCreditbank vypadala tak nadějně...
2. 7. 2015 jsme měli jednání právě se zástupci UniCreditbank a
jejich ústní příslib zřízení bankomatu bez hrazení ztrát provozu
bankomatu městem vypadal opravdu nadějně. Byť, jak jsem již
zmiňoval, úplně bez problémů by to nebylo. Na konci tohoto
jednání jsme se loučili s tím, že do čtrnácti dnů pošlou konkrétní
nabídku s konkrétními závazky pro město. Bohužel nabídka stále
nepřicházela, až po několika urgencích přišla 24. 8. 2015 tato
emailová odpověď:
„V rámci politiky banky byly počínaje 1. 8. značně zpřísněny
podmínky pro umisťování nových bankomatů, s důrazem na
jejich rentabilitu. Kolegové provedli analýzu celé lokality,
včetně podnikatelských subjektů, s cílem vyhodnotit maximální
možný potenciál získání nových klientů nejen z řad domácností,
ale také firem. Vzhledem k vysokým nákladům na zřízení
nového bankomatu a jeho měsíční režii, vyšla návratnost
investice nepřijatelně dlouhá. “
Debatu ohledně bankomatu jsme vedli i s ČSOB. Je pravda, že
zástupci této banky od začátku mluvili o nutnosti úhrad
provozních ztrát tohoto bankomatu, pokud ho město bude
požadovat zřídit. Jejich aktuální nabídka je taková, že by město
muselo zaplatit měsíčně 12 500 Kč za tento ztrátový provoz. Po
roce by si město mohlo požádat o prozkoumání ztrát, ale pokud
by byly tyto ztráty ještě vyšší, tak by je město muselo akceptovat
a hradit. Tyto podmínky jsou pro vedení města absolutně
nepřijatelné a tak je jasné, že bankomat v Rudolfově jen tak
zřízen nebude.
Respondentům ankety se tím musíme omluvit. Jejich snaha
o vyjádření názoru k zřízení bankomatu bude opět nevyslyšena.
Vít Kavalír, starosta města

Komunikace Pod Svahem je hotová

Části ulic Lipová, Pod Svahem a Na Výsluní tvoří velmi
frekventovanou páteřní komunikaci v Rudolfově. Vedení města
se rozhodlo pro jejich celkovou rekonstrukci z důvodu velmi
špatného stavu vozovky. Při realizaci se ukázalo, že původní
podklad silnice nebyl vůbec žádný!
Investice za cca 4 miliony Kč je zrealizovaná a zkolaudovaná.
Zbývají pouze menší opravy plotů a dalších, spíše navazujících,
nedodělků. Obyvatelé této lokality a přilehlých ulic si při
realizaci jistě „užili“ své. Krom zamezení příjezdu
k nemovitostem jsme museli předělat téměř všechny vjezdy do
objektů a další drobnosti. Ani
realizační firma neměla vůbec
jednoduchou zakázku. Velké
výškové převýšení komunikace,
špatný stav vodovodu a
kanalizace, to byly ty největší
problémy, se kterými se přímo
na stavbě museli poprat.
Nejvíce dotazů a stížností
vzniklo po realizaci ostrůvků na podélné stání v tělese vozovky.
Především podélné stání vytvořené v tom největší svahu
u nepřehledné zatáčky vyvolávalo u mnoha obyvatel
přinejmenším poťukání na čelo.
Tyto prvky mají sloužit, dle vyjádření dopravní policie, ke
zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti této nové silnice. Je
potřeba napsat, že vedení města nemá nic
společného s navržením takového stání. Dopravní policie trvala
na instalaci tohoto zpomalovače dopravy při projednání
stavebního povolení. Nelze tedy vinit ani projektanta z nějakého
svévolného jednání. Po celé délce nové silnice je nově nejvyšší
povolená rychlost 30 km/h. Pokud projíždějící řidiči tuto
rychlost dodrží, tak nebude problém se bezpečně vyhnout
protijedoucímu vozidlu.
Ne všechny místní komunikace v Rudolfově jsou úplně
v dobrém stavu. Postupně se snažíme jednotlivé ulice alespoň
lokálně opravit. Tato nově opravená silnice byla již v kritickém
stavu a navíc je velmi frekventovaná. Rekonstrukce této silnice
byla velkým dluhem vedení města již mnoho let a jednou
z velkých priorit současného vedení. Jsem si jistý, že tuto
investici občané Rudolfova velmi ocení.
Vít Kavalír, starosta města

Vyhodnocení Ankety BANKOMAT najdete na straně 7

Chodník před základní školou zatím hotový není

V centrálním prostoru města před základní školou nám stále
parkují vozidla, přestože mají možnost zaparkovat komfortně
o cca 20 metrů dále na povoleném parkovišti. Tento nešvar nám
pomůže vyřešit jenom výškové oddělení chodníku od vozovky,
vytvoření nových laviček, stromové výsadby a celkové nové
vydláždění tohoto prostoru. Jak jsem uvedl v minulém čísle
Rudolfovských listů, původně jsme chtěli celý zmíněný prostor
přebudovat ideálně během letních prázdnin a veškeré přípravné
práce k tomu směřovaly. Při projednávání tohoto projektu se
však dostavily nečekané komplikace, které vyústily v rozhodnutí
rady města tento projekt termínově posunout.
Za prvé – měli jsme velké problémy při projednání výškového
oddělení vozovky a chodníku výstupní zastávky s Dopravním
podnikem města České Budějovice. Podle platných norem při
realizaci zastávek musí být dodrženy určité parametry oblouku
točny, aby se i zadní dveře autobusu bezpečně přiblížily ke hraně
obrubníku. Tato podmínka se při stávajících rozměrech výstupní
zastávky dodržet rozhodně nedá. Po dlouhých jednáních se
zástupci Dopravního podniku jsme museli přijmout rozhodnutí,
že výstupní zastávka se bude muset přesunout do prostoru
současné nástupní zastávky, tedy na Třeboňskou ulici do
prostoru před trafiku a prodejnu pečiva a potravin.
Za druhé – Svážná ulice je velmi úzká. Její šíře se pohybuje
v této lokalitě okolo čtyř metrů. Především prostor vozovky
mezi novým parkovištěm na Farské louce a Třeboňskou silnicí je
v ranních a odpoledních špičkách velmi frekventovaný. Auta
projíždějící z a na parkoviště se v současné době velmi těžko
vyhýbají a vyhnou se jen za cenu mírného nebo většího vjetí do
prostoru zastávky. Pokud tento prostor oddělíme cca 12-ti
centimetry výškově, už se tam dvě auta rozhodně nevyhnou.
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Střípky z Hornického muzea...
Nová venkovní expozice v Hornickém muzeu

Vážení příznivci Hornického muzea a kultury,

doufám, že jste si báječně užili horké léto nejen v našem muzeu.
Dovolte mi, prosím, krátké ohlédnutí za sluncem ozářenými
kulturními akcemi, které jsme si pro Vás připravili. Naposledy jsme
se rozloučili po vernisáži výstavy ČKV Podšumavan, kterou do
konce srpna navštívilo mnoho z Vás, někteří dokonce opakovaně.
Nejeden návštěvník muzea také odcházel s upomínkovým
předmětem z prodejní výstavy STD Domova Libníč, která pro velký
úspěch trvá do konce září a je stále obměňována. Jistě Vás také
potěší, že plánujeme další výstavu těchto tvořivých dílen na začátek
adventu, kdy si budete moci vybrat předměty nejen s vánoční
tématikou pro sebe i pro své blízké pod stromeček. O podrobnostech
Vás budeme informovat v příštím čísle RL. Na prázdniny jsme pro
Vás měli připraveny dva výšlapy po naučných stezkách v okolí
Rudolfova. Na první z nich, výšlap po stezce Člověk a krajina, se
nás vydala opravdu velká skupina. Velkým lákadlem byla zejména
návštěva Eliášovy štoly v Úsilném, kam se většina výletníků
statečně vydala. Počasí nám přálo a tak doufám, že jste si tento výlet
užili stejně jako my. Druhý výšlap po stezce Cesta kolem
hornického města byl neméně zábavný, ale místo sluníčka nás
tentokrát doprovázel vytrvalý letní deštík. Přesto se skupina devíti
neohrožených výletníků po prohlídce muzea vydala vstříc novým
zážitkům. Na stezce jsme si u naučných tabulí zopakovali některé
informace z muzea, které jsme doplnili mnoha novými. I přes
nepřízeň počasí se náš hornický výlet povedl neméně než první.
Jeden z prosluněných pátečních večerů jsme si užili jazzovou bitvou
dvou saxofonových kvartet: jihočeských South Bohemia Saxofone
Quartet a pražských Four Brothers Saxofone Quartet. První část
koncertu probíhala v muzejní knihovně, ale jen co zašlo slunce za
obzor, přestěhovali jsme se na druhou kapelu na muzejní dvorek.
Koncert pod širým nebem byl jedním slovem velkolepý. Byl krásný
vlahý podvečer, tóny báječně sladěných hudebníků se nesly údolím,
až přilákaly i několik kolemjdoucích. Z mnoha kladných reakcí jsme
se inspirovali a hodláme pro Vás připravit koncerty na krásně
upraveném dvorku i v příštím roce. Doufám, že se Vám léto
povedlo, naše kulturní akce jste si užili a zachováte nám přízeň.
Těšíme se na Vaši další návštěvu!
Za Hornické muzeum Markéta Dvořáková

Jak si mnozí z Vás všimli, dvorek u Hornického muzea není tak
prázdný jak býval. Na jižně orientovaném plácku za muzeem se
objevily nové exponáty. Jedná se o první etapu vytvoření venkovní
expozice, na kterou poskytnul část finančních prostředků Jihočeský
kraj pomocí svého grantu na dovybavení expozic Hornického
muzea. Z areálu mateřské školky sem byly převezeny tři hornické
vozíky s kolejničkou a velký žentour. Aby expozice lahodila oku,
osázeli jsme kolem žentouru rododendrony a vytvořili malý
květinový záhonek. V příštím roce přibydou ještě informační panely,
lavičky a strom, v jehož konejšivém stínu si budete moci
odpočinout, nebo jen tak posedět – třeba při nějaké kulturní akci,
které chceme na takto zvelebeném místě v příštím roce pořádat. Už
jste novou venkovní expozici viděli? Přijďte se podívat, protože to
co je teď krásné, bude příští rok ještě krásnější. Ideu vybudování
venkovní expozice u nového Hornického muzea v Perkmistrovském
domě navrhl Vratislav Klabouch a po diskusi širšího týmu zpracoval
Ing. arch. Jaromír Kročák.
Za Hornické muzeum Markéta Dvořáková

První dílo hotovo
Dne 15. 9. 2015 proběhla v Hornickém muzeu první výtvarná
dílna pro děti a
jejich rodiče, kterou
pořádá kulturněškolská komise.
Pod vedením paní
Evy Führerové jsme
vyrobili
krásné
skleněné dózičky na
dětské
poklady
nebo na nejrůznější „ňamky“. Škoda jen, že se nás nesešlo více.
Věříme, že na příští akci, která se uskuteční v úterý 29. 9. 2015,
se sejdeme v hojnějším počtu.
Za kulturně-školskou komisi Zdeňka Švejdová

Prodejní výstava obrazů

Přijďte si zpříjemnit podzimní dny do muzea
na výstavy obrazů českobudějovických výtvarníků
7. 11. 2015 – 3. 12. 2015
vystavují Hana Jinderlová a Naďa Kubartová
4. 12. 2015 – 8. 1. 2016
vystavují Zdeněk Bárta a Pavel Rožboud

Obrazy mohou být i vhodným vánočním dárkem.
Slavnostní vernisáž proběhne
v sobotu 7. listopadu 2015 v 16:30 hodin.

Výtvarné kurzy

Začátkem příštího roku budou v prostorách naší knihovny,
hornického muzea probíhat výtvarné kurzy. Kurzy budou
tříhodinové a cena tohoto tříhodinového kurzu je 400 Kč na osobu
včetně materiálu. Počet účastníků je omezen.
Malba technikou starých mistrů pod vedením Hany Jinderlové.
V rámci kurzu se každý účastník seznámí s technikou malby starých
mistrů a naučí se pracovat s akrylovými barvami, které jsou
zdravotně nezávadné a nezapáchají. Malba bude provedena na
dřevěné desce, formátu A4, které jsou spolu s barvami a štětci
v ceně kurzovného. Během kurzu si vytvoříte vlastní obrázek dle
předlohy. Malba těchto obrázků není jen pro nadané jedince.
Obrázek zvládne každý, potřeba je jen velké trpělivosti.
Enkaustika – školitel Jana Školaudiová.
Úžasně tvořivé malování horkým voskem, krásnými barvami a
světlem, přináší spoustu překvapení a radosti. Umožňuje nejen
otevření skrytých schopností ale i kreativní seberealizaci.
Jednoduchá a nenákladná technika, vhodná pro každého.
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... a co pro nás v muzeu dále připravují???
Vážení příznivci kultury a cestování
zveme Vás 22. října 2015 od 18 hodin
do Hornického muzea v Rudolfově
na 1. cestovatelský čtvrtek
na téma CESTA KOLEM SVĚTA.
O svém zážitku povídají manželé Hrochovi.
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Pozvánka na koncert duchovní hudby
10. října 2015, v 18:00, kostel sv. Víta v Rudolfově

Listování v Rudolfově

Listování je projekt, jehož cílem je představit divákům všech
generací zajímavé knihy neotřelou formou, formou scénického
čtení. Jedná se o atraktivní spojení literatury a divadelního
představení. Klíčovou součástí představení je kniha – hraje zde
důležitou roli nejen jako zdroj příběhu, ale mnohdy také jako jedna
z rekvizit. Počátky Listování patří do Českých Budějovic a jsou
spojovány s hercem Lukášem Hejlíkem, autorem projektu.
V Rudolfově, v Hornickém muzeu 15. 10. 2015 od 16:30 hodin,
bude představena kniha Zpátky ve hře od Michala Viewegha. Knihu
představí herci z Městského divadla v Brně Alan Novotný a Markéta
Lánská. S touto knihou nyní objíždějí více než 50 měst v celé České
republice, zastaví se i v Rudolfově.
Přijďte se dozvědět jak Oskar, hlavní hrdina povídek čelí kritickým
životním momentům: manželskému stereotypu, nevěrám, ale také
skoro jisté smrti...

Je-li pravdou, že opravdové umění se nechce jen líbit, ale chce být
především pochopeno, platí to také pro PĚVECKÝ SBOR
JIHOČESKÝCH UČITELEK (PSJU), který v letošním roce dovršil
52 let své aktivní činnosti. Byl ustaven v předjaří r. 1963 na
Pedagogické škole v Prachaticích a od roku 1993 pokračuje při
Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, kde začal zpívat
také s mužskými hlasy. Jeho zakladatelem je sbormistr Theodor
Pártl (1933), rodák ze mlýna ve Strunkovicích nad Blanicí, nositel
sbormistrovských cen Ferdinanda Vacha, Františka Chodury, Senior
prix a dalších ocenění. V současnosti je pokračovatelkou a hlavní
sbormistryní Anna Voříšková (1983).
Během svého působení se PSJU vypracoval mezi přední česká
amatérská tělesa, koncertoval po celé naší vlasti a téměř v celé
Evropě (Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko,
Vstupenky jsou v předprodeji v Hornickém muzeu za 80 Kč.
Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovensko,
Na místě budou k dostání za 100 Kč.
Španělsko, Švýcarsko aj.), uskutečnil řadu rozhlasových a
Kuboušková Petra televizních záznamů a přímých přenosů, vydal LP desku a 3 CD, na
4. se podílel v Holandsku. Na festivalech získával vždy přední
ocenění (zvl. Cena a absolutní vítězství na Internationaal koorfestu
v Haagu). O umělecké úrovni svědčí ohlasy posluchačů a zvl.
Odborné domácí i zahraniční kritiky.
K nejvýznamnějším spolupracovníkům patřil vedle Radovana
Lukavského, skladatelů Zdeňka Lukáše nebo Františka Chodury
především mistr Eduard Haken, s nímž PSJU uskutečnil na
70 společných koncertů. Spolupráce přerostla v upřímné přátelství,
pro sbor byl každý společně prožitý čas velkým svátkem a nejinak je
tomu i se současnými spolupracovníky PSJU.
Činnost dávno přesáhla rámec pouhého potěšení těch, kteří zpívají,
má hlubší smysl. Upřímnou snahou Jihočeských učitelek je dávat
zpěvu poslání, které vždy v českém národě měl – sbližovat lidská
srdce společnou řečí víry v dobro a krásu a provázet je
v každodenním zápase o tyto hodnoty.

Jste tedy srdečně zváni v sobotu 10. října od 18 hodin do kostela
sv. Víta v Rudolfově. Výtěžek koncertu bude věnován na další
opravy kostela.
Milan Třebín

Sbírka víček pro Vojtu Pábla pokračuje...

Po malé pauze, která vznikla rekonstrukcí a stěhováním knihovny,
pokračujeme opět se sbíráním víček od PET lahví pro Vojtu Pábla.
Už teď, během léta, jste jich sesbírali a přinesli několik velkých
pytlů. Dovolte mi přiložit krátkou zprávičku s poděkováním od
Vojtovy maminky. Vojta je chlapec s DMO, k plnohodnotnějšímu
životu mu pomáhají 14-ti denní pobyty v Adeli medical center ve
slovenských Piešťanech, které jsou ale finančně velice náročné.
Proto už čtvrtým rokem sbíráme víčka od PET lahví. Tento
nepotřebný plast nám pomáhá financovat lázeňskou a rehabilitační
péči, která je potřebná pro další vývoj Vojtova pohybového aparátu.
Od té doby udělal Vojta veliké pokroky a proto vám chci moc
poděkovat za sbírání víček a poprosit o pokračování v tomto úsilí.
Jménem celé rodiny Renata Páblová. Proto se sbíráním
pokračujeme. Nosit je můžete, jak jste již zvyklí, opět do městské
knihovny v Adamovské ulici nebo také do muzejní knihovny
v hodinách určených pro veřejnost (středa – neděle 11 – 17 hodin).
Jana Malšovská
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Požár skládky odpadu

11. srpen 2015 – požár skládky odpadu v katastru Hůr

V předchozím čísle Rudolfovských listů jsme Vás informovali
o snahách obce Hůry a spolku Náš Domov, které by měly pomoci
zlikvidovat skládku nelegálního odpadu. To jsme ale ještě nevěděli,
jak horké léto nás čeká, a že dojde k požáru skládky.
Je to již více jak měsíc, kdy v úterý 11. srpna večer vznikl na
zmíněné skládce požár, a to v takovém rozsahu, že se muselo sjet na
13 jednotek požární ochrany včetně SDH Rudolfov.
Policie České republiky tuto událost řeší jako nedbalostní nebo
úmyslný čin zatím bohužel neznámého pachatele.
Podle informací z Českobudějovického deníku provedla Česká
inspekce životního prostředí v lokalitě Rudolfovského potoka
měření kvality vod. Rozbory byly provedeny akreditovanou
laboratoří. Naštěstí bylo konstatováno, že jak vlastním požárem, tak
ani hasebními pracemi nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality
vody v Rudolfovském potoce.
Vše tedy dobře dopadlo, ale ukázalo se, jak je problém skládky
aktuální. Obec Hůry nechala v průběhu srpna provést detailní
analýzu množství odpadů na skládce odbornou firmou. Závěrečná
zpráva popsala, že v daném území je aktuálně zhruba 6300 tun
odpadu. Největší položkou jsou koberce, které tvoří více jak
polovinu tohoto množství.
Nad výsledky této analýzy se uskutečnilo jednání mezi starostou
Hůr Jiřím Borovkou a hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím Zimolou.
Dle pana starosty výsledky jednání naznačují, že k řešení skládky
jsme zase o krok blíž. Pan hejtman si uvědomuje, že řešení této
nelegální skládky je pro kraj prioritní nejen z pohledu ochrany
přírody, ale i z pohledu značné blízkosti k velké městské aglomeraci
a k téměř přímému kontaktu skládky s tělesem dálnice D3. Pokud
se s těmito myšlenkami ztotožní i krajské zastupitelstvo, bude
otevřena další cesta k definitivní likvidaci tohoto nechtěného
dědictví.
Takže platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Požár skládky všem
důrazně připomněl nezbytnost řešení tohoto letitého problému.
Milan Třebín

11. srpna večer, přesně ve 20:29 hodin, byl poprvé ohlášen na
operační středisko Hasičského záchranného sboru viditelný
stoupající černý dým z prostoru bývalých vojenských areálů
mezi Českými Budějovicemi, Vrátem, Rudolfovem a Hůrami.
Následně se vlna telefonátů rozrostla a nevynechala ani
některé členy hasičské jednotky SDH Rudolfov. Většina z nás,
dobrovolných hasičů, tuto lokalitu dobře zná, a tak jsme si byli
jisti, že dým stoupá z prostoru naskladněného odpadu
dovezeného odkudsi z Německa již před několika lety.
V letošním horkém a suchém létě nebyl tedy
problém s rychlým rozvojem požáru a tak po příjezdu první
profesionální hasičské jednotky byl téměř okamžitě vyhlášen
2. stupeň poplachu, což znamená, že k požáru byly povolány
i jednotky dobrovolných hasičů z okolních obcí, zejména ty,
které mají hasičskou cisternu se zásobou vody. V době, kdy
některé jednotky již zahájily svoji práci u požáru a některé
teprve složitě hledaly cestu k místu události, se na místo
dostavila naše jednotka v počtu 9 členů. Právě díky místní
znalosti jsme k místu dojeli během tří minut a po
domluvě s velitelem zásahu jsme odjeli zřídit čerpací
stanoviště k rybníku Kačer, k plnění cisternových automobilů,
pro které jsme zároveň zřídili cestu od požáru k tomuto
rybníku. Voda se totiž k požáru musela dovážet, protože jiný
bližší zdroj vody není k dispozici. Asi po půl hodině od
prvního ohlášení požáru byly velitelem zásahu vyžádány další
posilové jednotky a byl vyhlášen 3. stupeň požárního
poplachu. Naše jednotka již v této chvíli prováděla své úkoly,
doplňování vody do cisteren a organizování cesty pro tyto
vozy. Stejným způsobem bylo zřízeno další čerpací stanoviště
z rybníka u areálu firmy Lašek v Českých Budějovicích a
obdobně z hydrantové sítě v Hůrách. Na „naší dopravní trase“
jsme potkávali velký počet „civilistů“, lidí, co se chtěli podívat
k požáru co nejblíže a neváhali dojet osobním autem kam až to
šlo a pak jít i pěšky. To však velice ztěžovalo průjezd velkých
hasičských aut a lidé by si v těchto situacích měli uvědomit, že
ohrožují hlavně sebe, ale také zasahující hasiče.
V dalším průběhu zásahu bylo z důvodu málo účinného
hasebního účinku vody rozhodnuto o nasazení jako hasebního
média těžké pěny, což se ukázalo jako účinné a došlo
k zastavení šíření požáru. Samotná likvidace požáru však
trvala až do rána příštího dne. Činnost naší jednotky i ostatních
dobrovolných jednotek byla ukončena cca v 02 hodiny 12. 8.
Bez náznaku sebechvály si určitě můžeme říct, že jednotka
SDH Rudolfov splnila svůj úkol na výbornou a to i s rychlou
opravou naší 30 let staré techniky na místě, kdy bylo potřeba
vyměnit koncovku zapalovací svíčky na požární stříkačce,
která díky stáří již nevydržela plné zatížení. Za osobní
nasazení tedy určitě můžeme poděkovat M. Pflegerovi, P.
Hanusovi, M. Ondráškovi, P. Bláhovi, R. Hůrkovi, M.
Krýdlovi, L. Pavlů, A. Vítovcovi a našemu věkem
vyčnívajícímu, ale nepostradatelnému I. Prášilovi, členům
zásahové jednotky SDH Rudolfov.
JSDH Rudolfov

Foto ze zásahu Policie ČR

Výsledky ankety pro občany města – BANKOMAT

V minulém čísle Rudolfovských listů jsme vám předložili
k vyplnění anketu na téma „Umístění bankomatu v Rudolfově“.
Anketu bylo možné vyplnit i elektronicky na webových stránkách
města Rudolfov. Nyní přinášíme čtenářům její výsledky.
Celkově v anketě hlasovalo 178 občanů, tj. 7,28% všech občanů
města, resp. 11,81% občanů města v produktivním věku, formulář
připravený v Rudolfovských listech však využili pouze 3 hlasující.
Pro umístění bankomatu hlasovalo 151 občanů, proti bylo 27. Pro
bankomat od konkrétní banky se vyslovilo 141 občanů. Nejvíce
hlasujících požadovalo bankomat ČSOB – 57, dále České spořitelny
– 53 a GE Money Bank – 10. Pro ostatní bankovní domy bylo
maximálně 7 hlasujících.
Pokud se týkalo četnosti výběru z bankomatu banky, která
respondentovi vyhovuje, byl upřednostněn výběr 2 – 3 krát měsíčně
(83 hlasujících), četnost výběru z bankomatu, který není od
bankovního domu hlasujícího, byl preferován výběr vůbec
(49 hlasujících) a výběr 2 – 3 krát měsíčně (47 hlasujících).
Vzhledem k malému vzorku hlasujících, je potřeba poznamenat, že
tato anketa má pouze informativní charakter a její závěry není
možné v žádném případě zobecnit. Přibližně 90% občanů města
Rudolfova se k umístění bankomatu nevyjádřilo.
Ondřej Švejda, radní

Informace ZO ČSZ v Rudolfově

● Moštování ovoce probíhá každé pondělí
mezi 16 – 17 hodinou v palírně v Mlýnském údolí.
● Přihlášky k pálení se přijímají v palírně
každý čtvrtek mezi 12 – 16 hodinou a
od úterý 22. 9. 2015, kdy bude zahájeno pálení kvasu
z měkkého ovoce, také během doby pálení.

Jiří Merle, předseda ZO ČSZ v Rudolfově
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Ohlédnutí za vydařenou akcí…

V sobotu 12. září jste na Farské louce měli možnost nahlédnout pod pokličku mnoha zajímavých řemesel. Mohli jste si vyzkoušet pletení
košíků, zdobení perníčků, předení vlny. Divácky velmi zajímavá byla rovněž i práce kováře či řezbáře lžic. Děti si vyzkoušely, co obnáší
tvorba květinové dekorace, malování obrázku či například výroba plstěné víly. Se zájmem jste sledovali divadélko, k chuti přišlo i lokální
občerstvení. Část programu se odehrávala v místním zrenovovaném Hornickém muzeu. Krásné slunečné počasí nám přálo a tak mohla být
akce zakončena živou hudbou pod širým nebem. Dražba kváskového chleba byla tečkou za příjemným dnem. Další informace naleznete na
www. rudolfovytrhy.cz nebo na našich FB stránkách.
Lenka Šindelářová, Petra Hořavová

Školní družina Vás zdraví v novém školním roce

akce, např. divadla, bramboriáda, drakiáda, kde děti ze všech
oddělení spolupracují a užívají si společné zábavy.
V září děti již stihly navštívit Přírodní zahradu v Rudolfově,
kde se od paní Kovářové dozvěděly zajímavé informace. Děti
z druhé a třetí třídy zde byly již po několikáté, přesto se
nadšeně rozběhly po zahradě, hledaly víly a prozkoumávaly
každý kout zahrady. Těšíme se, až příště opět zkontrolujeme
všechny víly a vyslechneme další povídání.

Po slunečných prázdninách opět ožívá školní budova
i v odpoledních hodinách. Do školní družiny zavítaly děti
z první, druhé a třetí třídy. V letošním školním roce jsme
přivítali více dětí, rozrostli jsme se o 25 dětí a jedno oddělení.
Odpolední soutěže, hry, venkovní vydovádění se, ale
i odpočinek zažívá nyní 150 dětí v šesti odděleních. Pro děti
jsou kromě každodenních činností připraveny celodružinové
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Aktuality ze školy a školky

Vyhlášení se uskuteční vždy v pátek odpoledne, v první den výstavy.
Součástí je také expozice včelařů, ochutnávka medu, medoviny a
víčkovice. Vystavují se také perníčky a historické odrůdy ovoce,
odborníci poradí v pomologické a pěstitelské poradně. Tato expozice
je zakončena soutěží o nejkrásnější medový perníček.
Přípravu celé výstavy mají na starosti především studenti
zahradnického oboru. Ti nejprve vyzdobí prostory, kde se výstava
uskuteční, poté tanečním vystoupením za doprovodu hudební
produkce a mluveného slova výstavu zahájí. Během výstavy
studenti také prezentují své maturitní práce a maturitní projekty.

Školní rok 2015/2016

Po dvouměsíčních tropických prázdninách je nový školní rok
2015/2016 v plném proudu. Prvního září zasedlo do lavic naší školy
341 žáků, což je od září 1993, kdy rudolfovskou školu navštěvovalo
356 žáků, počet rekordní. Současní žáci jsou rozděleni do 16 tříd,
z nichž je 11 na 1. stupni a 5 na druhém. Ve dvou prvních třídách
jsme přivítali 56 prváčků, kteří slavnostně zahájili svou devítiletou
školní docházku.
Se stoupajícím počtem žáků 1. stupně se zcela logicky zvyšuje
i zájem o pobyt dětí ve školní družině. Přestože se mi podařilo
zajistit již podruhé navýšení její kapacity až na 150 dětí (v roce 2012
jen 115 dětí), je školní družina zcela naplněna žáky 1. – 3. tříd.
Činnost se rozšířila a je organizována v šesti odděleních. Také
kapacita mateřské školy je naplněna i přesto, že od září byla nově
otevřena Mateřská škola Libníč.
V nejbližších dnech obdrží všichni žáci zpravodaj Základní škola a
Mateřská škola Rudolfov pod lupou. Zde si žáci, rodiče i veřejnost
mohou přečíst důležité základní informace o škole a informace
o mimoškolní zájmové činnosti školy. Podrobnější informace jsou
veřejnosti k dispozici na webových stránkách www.zsrudolfov.cz,
které vlastními silami průběžně aktualizujeme.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy
od 9:00 do 17:00 nahlédnout také do učeben, laboratoří a dílen
všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství, Rostlinolékařství,
Zahradnictví a Jazyková škola), prohlédnout si areál školy, středisko
praxe se svými obyvateli – domácími zvířaty, navštívit agility,
prohlédnout si skleníky a výukový sad, vidět studenty školy při
různých činnostech a aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami
zasoutěžit, mohou se účastnit celé řady dovednostních aktivit,
vyzkoušet jízdu zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a
kombajnem, projet se na koních, ochutnat med.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, v klidu prožít a strávit
svůj čas v příjemném prostředí podzimní výstavy.
Mgr. Olga Cahová

Opravy a údržba

Loňské prázdniny byly ve znamení opravy fasády budovy 1. stupně.
Přes velmi teplé počasí jsme ani letos nezaháleli a v průběhu
července a srpna uskutečnili několik akcí, které jistě zvelebily
interiéry a exteriéry budov: v mateřské škole byla provedena
kompletní rekonstrukce dvou umýváren a sociálů, oprava balkonu,
oprava terasy s položením nové dlažby a výměna dveří, kterými se
děti dostanou do atria a na zahradu. V základní škole jsme
začali s výměnou topných těles v celém patře budovy 1. stupně, kde
byly zároveň vymalovány všechny třídy. U školní jídelny bylo
zrekonstruováno sociální zařízení. Se zvyšujícím se počtem žáků
bylo zapotřebí dokoupit nové žákovské lavice a židličky a
v některých třídách jsme vyměnili staré skříně za nové. Rovněž
kabinet v přízemí druhého stupně zeje novotou. Ke zpestření výuky
napomůže také nákup jedné, v pořadí již desáté, interaktivní tabule.

Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova
informuje

Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádá různé
přednášky pro občany města vždy první pondělí v měsíci
v prostorách Hornického muzea.
Plánované přednášky na téma:

5. 10. 2015 v 18 hodin – Kompletní přístup k řešení bolesti zad
2. 11. 2015 v 18 hodin – Irisdiagnostika (oční diagnostika)
7. 12. 2015 v 18 hodin – Výroba vánočních dekorativních ozdob
Také již bylo zahájeno cvičení jógy pro ženy – ve středu v 10 hodin

dopoledne a v pondělí od 18 hodin v prostorách Hornického muzea
pod vedením M. Růžičkové. Na cvičení si vezměte vhodné oblečení
a podložku.
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova pořádá 24. 10. 2015 již

Dotace

tradiční koupání v Bad Füssingu.

Kromě finančních prostředků od státu (mzdy, učební pomůcky atd.)
a finančních prostředků od zřizovatele (provozní náklady), se škole
podařilo získat z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci
Výzvy č. 56 dotaci ve výši 227 000 Kč na rozvoj čtenářských
dovedností žáků (především nákup knih a čteček pro žáky, další
vzdělávání pedagogů) a v rámci Výzvy č. 57 dotaci ve výši
204 000 Kč na rozvoj technických dovedností žáků (zmodernizování
vybavení školní dílny nářadím).

Stravování ve ŠJ ZŠ

Od září si všichni strávníci ve školní jídelně zvykají na nový systém
výdeje obědů. Papírové stravenky nahradily čipy, které musí mít
každý strávník při výdeji oběda u sebe včetně těch nejmenších –
prvňáčků. Doufám, že je nebudou ztrácet. V průběhu podzimu,
nejpozději od ledna 2016, bychom rádi nabídli všem strávníkům
možnost výběru ze dvou vařených jídel. Jsme rádi, že i počet
strávníků z řad veřejnosti se stále zvyšuje – takže dobrou chuť a
úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Plody podzimu na výstavě ve škole na Rudolfovské 92
v Českých Budějovicích

Každým rokem v říjnu (letos 9. 10. – 13. 10 .) se koná v SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92
v Českých Budějovicích regionální výstava ovoce. Tato výstava
má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je ročníkem šestnáctým.
Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech, regionální zahrádkářské
svazy Českobudějovicka a širokého okolí, také zaměstnanci a žáci
školy vystavují svou bohatou úrodu a je opravdu co vidět,
obdivovat, ochutnávat a také hodnotit. K vidění bude okolo
300 exponátů ovoce, z toho 190 odrůd jablek, 15 odrůd hrušek, dále
broskve, hroznové víno, mišpule, kdouloně, asijské hrušky = „nashi
hrušky“, jeřabiny, dřín obecný a další málo známé ovoce a podzimní
plodová zelenina.
Návštěvníci volí Jablko výstavy, Jablko školy a Kolekci výstavy.
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Jarmila Bíňovcová

Houby v údolí Rudolfovského potoka

Údolí kolem Rudolfovského potoka představuje jedinečný a
významný ekotop. Na jeho současném obraze se významně
podílel člověk svou důlní a těžební činností, jenž je
zdokumentována od 15. století. Opuštěné lomy, vodní nádrže a
samotný potok a jeho okolí jsou porostlé stromy, keři a bylinami,
jenž poskytují jedinečná útočiště pro ptáky, savce a bezobratlé
živočichy.
Houby, jako organismy, tvoří samostatnou říši. Z vývojového
hlediska jsou houby bližší živočichům než rostlinám. Reprezentují
významné ekonutriční skupiny, které se svým způsobem života
významně podílejí na utváření krajiny a pak tedy i na tom, jak
vypadá Údolí Rudolfovského potoka. Mykorhizní druhy hub tvoří
důležitou součást kořenového systému všech stromů, které v údolí
rostou. Houby poskytují stromům dusík a fosfor a stromy houbám
glukózu, cukr, který je hlavní složkou výživy všech hub. Díky této
symbióze můžeme sbírat plodnice hub, jako jsou hřiby,
křemenáče, kozáky, lišky, holubinky a mnohé další po
mnohačetných cestičkách v okolí Rudolfovského potoka. Některé
mykorhizní druhy mají úzkou a specifickou vazbu na svého
hostitele, jiné mohou žít s více druhy dřevin. Niva Rudolfovského
potoka je bohatá především na olše a vrby a tak i druhy
mykorhizních hub (především holubinky a ryzce) zde jsou
specifické pro tyto porosty.
Jinou ekonutriční skupinou, která je významná ve zmíněném
ekotopu jsou dřevokazné a dřevorozkladné druhy hub. Podílí se
významně na rozkladu odumřelé dřevní hmoty, i když některé
druhy mohou část života parazitovat na stromech. Je třeba zmínit,
že řada těchto hub má své zastoupení v léčitelství a o jejich
účincích a způsobu užití je pojednáno v řadě knih (Socha a
Jegorov, 2014; Jablonský a Šašek, 2000). Houby jsou také
významným prvkem ve zdravé výživě jako například Hlíva
ústřičná (Pleurotus ostreatus) nebo Jidášovo ucho (Hirneola
auricula-judae).
Další nutriční skupinu tvoří saprofytické druhy hub, které mají
také svůj nezastupitený význam. Rozkládají organickou hmotu
rostlinného (odumřelé rostliny, jehličí, listí etc.) a živočišného
původu. Ze stopkovýtrusých hub lze jako příklad uvést Bedlu
vysokou (Macrolepiota procera), špičku travní (Marasmius
oreades) a mnohé další. Mezi saprofytické druhy vyskytující se
na starých klasických lesních loukách patří i Voskovky
(Hygrocybe sp.), které jsou považovány za indikátor čistoty a
kvality prostředí. V okolí Rudolfovského potoka lze najít
Voskovku kuželovitou (Hygrocybe conica).

Ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca)

V okolí Rudolfovského potoka lze najít celou řadu
vřeckovýtrusých hub, které pro běžného návštěvníka nejsou příliš
atraktivní a zřetelné. Nicméně, v předjaří, často ještě na zbytcích
sněhu, se ve vrbových porostech na spadaných starých větvičkách
vyskytuje zářivě červená miskovitá plodnice Ohnivce rakouského
(Sarcoscypha austriaca). Je to estetický zážitek, který je vázaný na
staré vrbové porosty v okolí potoka. Ve stráních v okolí potoka lze
v květnu najít smrže.
Bohatost houbových společenstev reflektuje zároveň stav a

rostlinnou bohatost a rozmanitost stromů a rostlin v údolí.
Zmíním-li výskyt orchidejí v lesích a na lesní louce u Lusteneku,
je třeba zmínit také houby, díky kterým tyto orchideje mohou růst
(orchideoidní mykorhiza). V neposlední řadě je údolí bohaté také
na léčivé rostliny, najdete zde i prhu arniku opět
v symbióze s mykorhizními houbami.
V tomto textu jsem zmínila jen malý zlomek druhů hub, které
jsem během několikaletého pozorování zaznamenala. Ne všechny
lze nalézt pravidelně každý rok. Výskyt plodnic je závislých na
mnoha přírodních podmínkách a faktorech. Některé druhy ani
plodnice netvoří. Nicméně obecně je známo, že druhů hub v údolí
je pravděpodobně alespoň řádově 100 krát více než jsem
sumarizovala v seznamech.
Údolí Rudolfovského potoka představuje historicko-přírodní
naprosto specifický jev, spojení doposud citlivých lidských zásahů
a přírody. Představuje významnou odpočinkovou zónu, která je
i přes využívání lidmi útočištěm například pro ledňáčka nebo
kvakoše nočního. Houby jsou nedílnou součástí celého údolí, jsou
jako organismy závislé na rostlinstvu a naopak rostliny jsou
závislé na houbách… a na nás.
Ing. Miloslava Kavková, Ph.D

Batolec červený

Biologický průzkum probíhá
v údolí Rudolfovského potoka
Jednou z letošních hlavních aktivit ochránců údolí
Rudolfovského potoka se stal biologický průzkum. Zaměřuje se
především na chráněné a ohrožené druhy. Podílejí se na něm jak
odborníci, tak laici, kteří chtějí přispět k záchraně údolí před
další zástavbou. Přínos laiků k průzkumu spočívá v tom, že
v údolí fotografují zajímavé rostliny a živočichy a jejich snímky
posílají odborníkům k určení. Kromě toho také vybírají a
opravují zemní pasti na hmyz.
I naprostý laik tak může při výletech do přírody obohatit naše
znalosti o fauně a flóře v údolí. Již nyní si jsme jistí, že druhové
spektrum organismů v Rudolfovském lomu je větší, než bylo
dosud známo. Podařilo se totiž zachytit i ohrožené druhy,
o jejichž výskytu v údolí dosud nebylo nic známo, např. užovku
hladkou, brouka majku obecnou nebo motýla bělopáska
tavolníkového.
Aktuálně spor o další zástavbu v údolí Rudolfovského potoka
řeší krajský soud, u něhož leží žaloba některých majitelů
pozemků a obce Jivno. Advokát žalující strany přitom
opakovaně zpochybňuje přírodní hodnoty údolí, zejména
významného krajinného prvku Rudolfovský lom. Žaloba se
domáhá zrušení jeho registrace, která znesnadňuje zastavění
dosud volných ploch v údolí.
Pokud máte z Rudolfovského lomu, ale i dalších míst v prostoru
mezi rybníky Jarval a Mrhal, vlastní fotografie živočichů a
rostlin, uvítáme jejich zaslání na adresu JardaValda@seznam.cz.
Na oplátku vám organismy z fotografií můžeme určit. Tímto
způsobem můžete přispět k ochraně údolí a jeho zachování
v současném stavu.
Jiří Řehounek, Calla
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Příprava SK Hlincovky na novou sezónu

I o prázdninách se volejbalistky SK Hlincovky připravovaly na další
sezónu 2015/2016. Od 16. do 21. srpna se svěřenkyně trenéra
Radima Trmala zúčastnily soustředění v Horní Stropnici. Druhá
skupina volejbalistek z kategorie mladších a starších žákyň trenérů
Jana Havelky, Petra Ročňáka a Jiřího Klimeše se připravovala v ZŠ
Lišov. Tréninky byly zaměřené jak na zdokonalování volejbalové
techniky, tak i na výkonnost, posilování a rehabilitaci. Děvčata
relaxovala v sauně i v bazénu. Mladší volejbalistky v kategorii
přípravky měly soustředění obohacené o sportovní a pohybové hry,
návštěvu historické sýpky a motivační videa. Volejbalistky přípravu
nepodceňovaly a při trénincích vydávaly maximum.
V letošní sezóně by rády navázaly na své úspěchy z minulých
sezón, na 1. místo v Českém poháru starších žákyň v roce 2014 a na
1. místo na Mistrovství ČR mladších žákyň, na vítězství v Krajském
přeboru mladších i starších žákyň a na 2. místo na turnaji ve Vídni
v roce 2015.
Děkujeme všem rodičům a přátelům z SK Hlincovky, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci obou soustředění a maminkám za
výborné buchty.
Martina Marková

SK Rudolfov, Odbor České asociace sportu pro všechny
Zájemci o cvičení v Rudolfově a v okolí
Odbor České asociace sportu pro všechny v Rudolfově
nabízí cvičení pro veřejnost

V úterý od 16:00 hodin do 17:00 hodin nabízíme cvičení rodičů a
dětí. Rodiče i prarodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let přijďte si

zahrát, zacvičit si a pobavit děti i sebe. Cvičení vede Ladislava
Skalová. Poplatek 500 Kč za školní rok 2015 – 2016 za dospělého
s dítětem.

V úterý od 17:00 hodin do 18:00 hodin cvičíme s dětmi ve věku od
3 do 9 let. Hrajeme hry, soutěžíme, cvičíme na nářadí, s náčiním,
jako je padák, míče, míčky, kruhy, kroužky, prolézací kostky a pytle
a další, naučíme děti základům gymnastiky a atletiky. Pořádáme
soutěže v gymnastice a v atletice. Cvičení vedou cvičitelky
Ladislava Skalová, Zdena Moravcová, Renata Márovcová, Veronika
Márovcová a Martina Dufková. Poplatek 400 Kč za školní rok
2015 – 2016.

V úterý od 20:00 hodin do 21:00 hodin je aerobik pro dívky,
dorostenky a ženy. Aerobik je veden zkušenou cvičitelkou Ivou

Makrlíkovou. K posilování používáme overbaly, gymbaly,
expandery.
Poplatek je 500 Kč od září 2015 do ledna 2016 a 500 Kč na další
polovinu školního roku 2016, nebo možno zaplatit 50 Kč za jednu
hodinu.
Zahajujeme v úterý 8. 9. 2015 v hale Rudolfov.
Těšíme se na Vás, přijďte udělat něco pro svoji postavu i pro svoji
dobrou náladu.
Ladislava Skalová – předseda ČASPV Rudolfov

Přehled domácích zápasů SK Rudolfov
na období září – říjen 2015

Tým Den Datum
● Muži A
So
3. 10. 2015
So
17. 10. 2015
So
31. 10. 2015
● Muži B
Ne
4. 10. 2015
Ne
18. 10. 2015
● Dorost
So
26. 9. 2015
So
10. 10. 2015
Ne
25. 10. 2015
St
28. 10. 2015
● Žáci
Ne
4. 10. 2015
Ne
18. 10. 2015
So
24. 10. 2015
● Starší přípravka A
Čt
24. 9. 2015
Čt
8. 10. 2015
Čt
22. 10. 2015
Čt
29. 10. 2015
● Starší přípravka B
Út
22. 9. 2015
Út
6. 10. 2015
St
28. 10. 2015
● Mladší přípravka A
Po
28. 9. 2015
Po
12. 10. 2015
Po
19. 10. 2015
● Mladší přípravka B
Čt
24. 9. 2015
Čt
8. 10. 2015
St
28. 10. 2015
Čt
29. 10. 2015

Čas

Soupeř

16:00 FK Olešník
15:30 Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
14:00 SK Otava Katovice
16:00 Jankov B
15:30 TJ Nové Hrady
10:00
10:00
10:00
10:00

Sokol Suchdol nad Lužnicí
FC Velešín
SK Mladé
SK Rudolfov

10:00 Nová Bystřice/J. Hradec B
10:00 TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
10:00 České Velenice
17:00
17:00
16:30
15:30

SK Čtyři Dvory
TJ LOKO České Budějovice
SK Zliv
SKP ČB B

17:00 FC Nové Hodějovice
17:00 TJ Kamenný Újezd
15:30 TJ Slavoj Srubec
17:00 TJ Mokré
16:45 Spartak Trhové Sviny
16:30 FC Nové Hodějovice
17:00
17:00
15:30
15:30

TJ Sedlec
Dříteň
Mariner Bavorovice
FMA ČB C
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