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■ Z Á Ř Í – Ř Í J E N ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Základní škola v novém

1. září letošního nového školního roku si každý musel všimnout
změn, které se podařily zrealizovat přes prázdniny. Plocha před
školou je kompletně hotová a umožňuje bezpečný vstup dětí a jejich
doprovodu do školy, což v minulosti nebylo tak úplně možné.

rekonstrukce otopných těles v celé budově a nová výmalba.
Stavební firma provádějící rekonstrukci si pospíšila. Práce uvnitř
budovy měla být hotova před příchodem nového školního roku a
zateplení a fasáda měla probíhat ještě během celého září. Na
přelomu srpna a září již v podstatě nebylo co řešit, akce byla
připravena celá k převzetí. Tato investice stála něco málo přes
2 milióny korun.

Původně jsme si mysleli, že budeme žádat o dotaci do operačního
programu životního prostředí. Ovšem maximální výše dotace 40%
celkové částky a povinnost zřídit v zateplovaných prostorách velmi
nákladnou klimatizaci, nás od těchto úvah rychle odradila. A to
nemluvím o neustálých kontrolách různých úřadů včetně NKÚ,
Vzpomeňme si, jak to vypadalo před rekonstrukcí. Auta najížděla zdali jsme náhodou neproinvestovali dotaci o chloupek jinak, než
svévolně až před vchod do školy, většina z nich tam třeba i celý den hovoří pravidla, aby nás nakonec mohli pokutovat.
parkovala a i přes snahu, celý problém řešit přes policii, nešlo tento
nešvar vymítit.
Až vysoký obrubník spolu s novou dlažbou a dalšími novými prvky
to vyřešil. Auta musí zaparkovat mimo nové plochy.
Krom rekonstrukce tohoto prostoru jsme rozšířili Svážnou ulici,
abychom umožnili plynulý výjezd na parkoviště i z něj. Bohužel
neukázněnost řidičů nezná mezí. Místo toho, aby si zaparkovali na
ploše na Farské louce, tak ten nově rozšířený pruh používají, zcela
bezohledně, pro zaparkování svého vozu a několika minutové
blokování provozu. Krom toho řidiči zastavují i v prostoru točny a
vjezdu ke kuchyni ZŠ. I tohle jednání nebudeme tolerovat. Požádal
jsem o spolupráci dopravní policii ČR, která se s problematikou
seznámila a rovnou bude neukázněné řidiče umravňovat blokovou
pokutou. Parkoviště na Farské louce je kapacitně dostatečně velké, a
pokud by náhodou nestačilo, tak je možné zastavit i u hřbitova nebo
u hasičské zbrojnice a s minutovým zpožděním do školy dojít. Jiné
zastavení v okolí školy není možné.
Celá plocha před školou i včetně rozšíření Svážné ulice, úpravy Kapacita naší školy se začíná rychle plnit. Není divu, když letos
zastávky ČSAD směrem na Třeboň a přilehlého chodníku stála vedení školy otevřelo hned tři třídy prvňáků. Za zájem rodičů
necelých 2,2 miliónů korun. Navíc k tomu jsme vytvořili nový vjezd prvňáčků o naši školu jsme velmi rádi. O to víc zpětně oceňujeme
rozhodnutí, kdy jsme v roce 2011 krom rekonstrukce krovu na
do dvora ZŠ a ke kuchyni včetně nového odvodnění z této plochy.
Také budova jídelny ZŠ doznala hodně změn stavebního rázu. Není budově druhého stupně vytvořili i tři nové učebny a další zázemí
to sice na první pohled tak vidět jako prostor před školou, ale školy v této budově. Toto rozhodnutí podpořila i úspěšná žádost
pozorný návštěvník ZŠ jistě vidí i zvenku nová okna, zateplení a o dotaci ve výši 10 miliónů korun, podaná na ministerstvo financí.
Vít Kavalír, starosta města
novou fasádu této budovy prvního stupně. Krom toho je uvnitř vidět

Meziobecní hromadnou dopravu osob budou
moci od 3. 10. 2016 vyzkoušet i rudolfovští

domem s pečovatelskou službou. Ještě jsme velmi stáli
o jedno zastavení na Třeboňské ulici. Konkrétně u božích
muk ve směru při výjezdu Na Babu. Dopravce nám však
tohle zastavení z důvodu bezpečnosti nedoporučil.
Od 3. 10. 2016 budou tedy moci využívat tuto novinku
v hromadné dopravě osob i rudolfovští. Doprava bude do
konce roku pro všechny cestující zdarma.
Jestli bude tato meziobecní doprava pokračovat se uvidí
podle celkového zájmu občanů a také zda dojde k dohodě
mezi jednotlivými obcemi. Netvrdíme, že úplně všichni
uživatelé této přepravy budou využívat i linky č. 21, ale
většina určitě. Musíme také v celém systému případné
meziobecní dopravy v budoucnu spravedlivě zohlednit, že
město Rudolfov platí ročně 1,7 milionů za MHD linky č. 21 a
okolní obce, přestože celá léta naší linku MHD využívají, tak
neplatí ani korunu. Nyní máme možnost i s tímto aspektem
pracovat a tento fakt v celém systému zohlednit.

Víceméně neoficiálně jsme se asi v polovině srpna dozvěděli
o záměru tří obcí v sousedství, konkrétně Adamova, Hůr a
Jivna a nově i Libníče, vyzkoušet projekt obecní dopravy,
který by navazoval na naší linku č. 21 a pomohl těmto obcím
v lepším spojení s krajským městem, základní školou
v Rudolfově, ale i třeba s dětským a praktickým lékařem
v Rudolfově.
O vyjádření jsme požádali přímo dopravce, který od
1. září 2016 tuto službu vykonává:

„ Projekt obecní dopravy je odpověď na dlouho opomíjenou
otázku dopravní obslužnosti pro obyvatele obcí
sousedících s krajským městem, ale doposud bez veřejné
dopravy. Cílem této služby je vyzkoušet přepravní poptávku
po takové službě. Za tímto účelem byl sestaven projekt
školního autobusu objednaného a financovaného výchozími
obcemi (Jivno, Adamov, Hůry a Libníč) s prvky a designem
podobným linkové dopravě. Provedení a následná realizace
je vzhledově nastavená tak, abychom mohli nabídnout
jednoduchý a přehledný způsob dojíždění do školy a
zaměstnání. Prioritním faktem bylo denní docházení a
dojíždění do školy a to zejména z pohledu bezpečnosti, chůze
dětí po vozovce, ale i z pohledu mobility rodičů. Obecní
doprava je smluvní přeprava ve zkušebním režimu tak, aby se
výsledná data dala vyhodnocovat pro případné další kroky ke
standardní linkové dopravě. “

Fakta k dopravě osob mezi obcemi
Současný soupis zastavení, která budou aktivní od
3. 10. 2016, soupis všech, kterých se bude týkat obecní
doprava:
Jivno
Rudolfov, Jivenská – od 3. 10. 2016
Rudolfov, kostel
Adamov, Královský Vrch I – od 3. 10. 2016
Adamov, Královský Vrch
Hůry, Lišovská
Hůry
Adamov, obchod
Rudolfov, DPS – od 3. 10. 2016
Libníč, Jelmo – od 3. 10. 2016
Libníč, Lázně – od 3. 10. 2016
Libníč – od 3. 10. 2016
Harmonogram jízdy (jakýsi jízdní řád) –
tabulka s odjezdy a trasy jednotlivých spojů budou
hotovy ve své finální verzi v týdnu od 26. 9. 2016 a budou
uveřejněny na webových stránkách města a na
provizorních výlepových plochách v místech pro
zastavení.
Nevíme, zdali bude o tento druh dopravy na Rudolfově
dostatečný zájem, ale pokud to nevyzkoušíme, tak se
k žádnému závěru nedostaneme. Jenom u obyvatel
domu s pečovatelskou službou byl zájem velký, tak uvidíme,
jak to bude u ostatních obyvatel.
Vít Kavalír, starosta města a
Petr Stibor, jednatel dopravní společnosti

Ihned po zjištění tohoto záměru, které bylo pro vedení města
dost velkou novinou, přijali pozvání na jednání rady města
Rudolfova starosta Adamova Petr Schicker a jednatel
dopravce Petr Stibor.
Na schůzce jsme byli seznámeni se všemi podrobnostmi
tohoto projektu. Především počet a umístění zastávek,
celkový počet spojů, návaznost na linku MHD č. 21,
maximální počet přepravovaných osob. V průběhu jednání
jasně zaznělo, že se v tuto chvíli jedná o zkušební provoz,
který započal 1. 9. 2016 a bude trvat do konce letošního
kalendářního roku s tím, že v průběhu zkušebního období
bude celý projekt vyhodnocen a jednotlivé obce se vyjádří,
zdali mají o tento způsob meziobecní dopravy jejich
obyvatelé dostatečný zájem a tudíž, jestli budou chtít nadále
pokračovat.
Rada města Rudolfov se na jednání vyjádřila, že má zájem
vytvořit prostor pro zastavení i pro naše obyvatele, když už
tudy bude autobus obecní dopravy projíždět. Celou trasu
jsme s dopravcem projeli a vytipovali místa pro zastavení.
Dvě na Jivenské ulici a jedno na Adamovské před
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Nový provizorní chodník na Třeboňské ulici

Oprava výtluků různě po městě

U Třeboňské silnice v prostoru od Jivenské ulice nahoru
vznikl nový provizorní chodník, který dokáže bezpečně
dovést obyvatele bydlící v této lokalitě dále do města bez
nebezpečí chůze po krajnici. Povrch chodníku je vytvořen
pouze z asfaltového recyklátu. K tomuto rozhodnutí rada
města dospěla poté, co získala informaci o špatném stavu
kanalizace právě pod tímto chodníkem. Pokud bychom
chtěli vytvořit chodník třeba ze zámkové dlažby, museli
bychom vytvořit projekt na obnovu kanalizace, pak
financovat jeho opravu a poté by teprve došlo na nový
chodník. Kanalizace je zatím funkční, až doslouží, tak nás
nebude tolik mrzet, že poničíme provizorně vytvořený
chodník.
Ještě máme potřebu zřízení chodníku z důvodu bezpečnosti
v Jivenské ulici a na Třeboňské ulici u Vesky. V obou
případech to nebude letos, ale věřím, že se do stavby
pustíme co nejdříve.
Vít Kavalír, starosta města

Letní období se snažíme každoročně využít k opravě různých
děr, výjezdů a dalších problematických míst na našich
místních komunikacích a chodnících. Letos jsme do oprav
investovali již 300 tisíc Kč. I v Květinové ulici byl letitý
problém s přívalovými srážkami, které stékaly do přilehlých
zahrad a objektů. Nová liniová vpusť, která je nově svedená
do kanalizace, by tomuto exponovanému místu měla pomoct.
Uvidíme, až začne výrazněji pršet.
Vít Kavalír, starosta města

Cesta krásným Pošumavím
do pohádkového mlýna

V minulém čísle Rudolfovských listů jsme inzerovali zájezd
do malebného Pošumaví na exkurzi do hoslovického mlýna,
strakonického hradu a pivovaru ve Strakonicích. Velice si
ceníme Vašeho zájmu, ale musíme oznámit, že zájezd se
během několika dní naplnil. Rádi bychom tímto poděkovali
Městu Rudolfov, rudolfovským zahrádkářům a pracovnicím
kultury za finanční výpomoc, prodej a propagaci zájezdu. Pro
velký zájem jsme se rozhodli, že tuto exkurzi budeme
v příštím roce opakovat a připravujeme i další zajímavé
zájezdy a exkurze.
Za Spolek Pro Rudolfov Antonín Vítovec

Osvětlení přechodu a nový chodník Na Americe

Až nyní, když nám ubývá den, tak oceníme osvětlení
dalšího přechodu pro chodce, tentokrát Na Americe.
Osvětlení jsme zřídili z grantu Jihočeského kraje. K tomu
jsme zřídili chodník, který propojuje Olšovou ulici s ulicí
Na Výhledu. Přechod pro chodce jsme museli mírně
přesunout, aby vše splňovalo i dopravní předpisy. I zde
počítáme s úpravou zeleně a zřízení sběrného místa pro
recyklovatelné odpady.
Vít Kavalír, starosta města

PODĚKOVÁNÍ

Vážení,
dovolte mi, prosím, abych tímto upřímně
poděkovala výboru SPCCH (Spolek postižených
civilizačními chorobami) v Rudolfově za
blahopřání k mému životnímu jubileu a za
písničku, kterou vysílal Rozhlas České
Budějovice. Vše potěšilo.
Poděkování patří také za organizování zájezdů po
celém Jihočeském kraji, návštěvy kulturních a
divadelních představení a zajímavých besed
v Hornickém muzeu Rudolfov.
Ještě jednou za vše děkuji
Marie Pařízková, Rudolfov

Naše hala má úsporné osvětlení a nové topení

V tělovýchovné hale začíná pomalu sezóna. Škola se tam
střídá s různými sportovními organizacemi. Ve všední den je
tam úplně plno od rána až do pozdních večerních hodin.
O víkendu se hala začne plnit postupně, jak se začne
ochlazovat. Dá se napsat, že od listopadu do března je hala
plně vytížena a v tomto období je nutné téměř celodenní
osvětlení. Proto jsme přistoupili k investici do nového
úsporného osvětlení, které má návratnost za tři roky a poté
již bude město výrazně šetřit na elektrické energii.
Rekonstrukci topení v hale jsme pořídili z grantu
Jihočeského kraje. Ještě bychom potřebovali vyměnit v hale
palubovku. Vhodné dotační možnosti jsou však velmi
omezené. Snad se vše podaří v příštím roce.
Vít Kavalír, starosta města
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Započali jsme s výsadbou stromů v Rudolfově

sice protizákonné už dnes, obcím ale chybí nástroj jak pálení
odpadů spolehlivě dokázat.

Jedno z témat, které řešíme, je výsadba stromů v Rudolfově a
rozhodně nesmíme zapomínat ani na naši místní část Hlinsko.
Pan architekt Kročák (mimo jiné autor projektu rekonstrukce
Perkmistrovkého domu na Hornické muzeum) perfektně
navrhl prostor před školou (popsáno v jiném článku tohoto
čísla). V rámci navržení tohoto prostoru navrhl i výsadbu tří
akátů, které výborně doplňují tento extravilán před školou.
Další výsadba již probíhá před domem s pečovatelskou
službou, kde v prostoru před venkovním altánem bude
docházet v tomto období ke zcela nové výsadbě, kterou
navrhl zahradní architekt Ing. Popela zcela zdarma. Výsadba
bude dokončena v listopadu, kdy budou vysazeny poslední
stromy.
Komise životního prostředí zmapovala jakýsi návrh a nyní již
necháme pracovat odborníky. Oslovili jsme Ing. Brůhu
(autora velmi zdařilého architektonického návrhu parku na
Farské louce – zatím nelze dále realizovat z důvodu žaloby o
určení vlastnictví tohoto pozemku), který nám pomáhá vnést
do jednotlivých navrhovaných ploch svůj pohled. Postupně,
jak nám bude dovolovat městský rozpočet a dotační tituly,
budeme na těchto místech realizovat výsadbu.
Celkem víme o více než dvaceti lokalitách, které je nutné
postupně prověřovat. Ale i zde platí to samé, jako například
u místních komunikací. Nelze opravit vše najednou, i když
bychom MOC CHTĚLI.
Vít Kavalír, starosta města

Někteří poslanci hodnotí zákon jako omezování domovní
svobody (chtějí to napadnout u Ústavního soudu). Ovšem
MŽP upozorňuje, že právě s ústavními právníky zákon
připravovalo. Výsledkem je podle MŽP takový zákon a postup
kontroly, který by měl být ústavně konformní. Ať už je názor
na tento zákon jakýkoliv, já osobně jsem přesvědčen, že
ochrana veřejného zdraví je to nejdůležitější.

Jaroslav Valevský ml.
Konzultováno s tiskovou mluvčí Ministerstva životního
prostředí Bc. Petrou Roubíčkovou

Skládka v katastru Hůr už patří minulosti

Od 30. srpna 2016 již stroje pilně pracují na „Odstranění
ilegálního skladu odpadů po společnosti Profiakont s. r. o.
v k. ú. Hůry“. Právě tak se jmenuje projekt podpořený
Ministerstvem životního prostředí, který řeší léta se vlekoucí
problém se skládkou odpadu v katastru obce Hůry. Naposledy
na sebe skládka upozornila rozsáhlým požárem v srpnu 2015,
kdy i my v Rudolfově jsme si uvědomili, jak se nás tento
problém týká.
Již od února 2015 se snažíme informovat o jednotlivých
krocích, které vedly k nynějšímu stavu věci. Na začátku
letošního roku byla Jihočeskému kraji přidělena dotace
Státního fondu životního prostředí na likvidaci odpadu ze
skládky v Hůrách. V letošním prvním pololetí proběhlo
výběrové řízení, ze kterého jako vítěz vzešla společnost AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o. Společnost AVE odveze
celkem 6 000 tun odpadu. Některý odpad se vozí k dotřídění,
ale většina se musí skládkovat.
Celkové náklady na likvidaci odpadu jsou vyčísleny na
8 026 494 Kč. Z toho 6,4 mil. Kč je dotace od SFŽP,
1 mil. Kč je z rozpočtu obce Hůry a o zbytek se rozdělí město
České Budějovice a Jihočeský kraj.
Ostatně jsem také rád, že i rudolfovský spolek Náš domov
mohl alespoň třeba malým dílem přispět k likvidaci skládky.
Upozornil obec Hůry na dotační titul Operačního programu
životního prostředí na sanaci skládek, nechal zpracovat
odborný posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny,
inicioval a zúčastnil se jednání s Inspekcí životního prostředí
v Českých Budějovicích, zúčastňoval se jednání na Krajském
úřadě Jihočeského kraje.
Pokud se neobjeví výrazné komplikace a práce poběží
stávajícím tempem, měla by být skládka zlikvidována do
konce října 2016.
Chtěl bych tímto moc poděkovat za rudolfovské občany
starostovi Hůr panu Jiřímu Borovkovi, protože tento problém
se týkal i nás, kteří v Rudolfově žijeme.
Milan Třebín

Kontrola kotlů v domácnostech

Poslanecká sněmovna schválila 7. září 2016 novelu
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Nejdiskutovanější
změnou, kterou novela přináší je pravomoc úředníků vstoupit
do domácnosti a zkontrolovat, čím lidé topí ve svém kotli.
Úředníci by díky nové úpravě měli dostat pravomoc přijít
k lidem domů (ovšem pouze do prostor kotelny a skladu
paliva) a zkontrolovat, zda nespalují odpady. Má to být metla
na lidi, kteří jsou opakovaně bezohlední ke svým sousedům,
když pálí odpadky a vypouštějí do vzduchu rakovinotvorné
látky. Novelu nyní posoudí Senát, poté ji dostane k podpisu
prezident. Kontroly by tak mohly začít fungovat od Nového
roku 2017.
Ke kontrole bude moci dojít jen na základě důvodného
opakovaného podezření. Podnět může přijít od občana či
firmy, nebo kontrolu může při důvodném podezření iniciovat
samotný úřad. Úřad s rozšířenou působností se pak rozhodne,
jak zareaguje. Buď mu důkazy nepřijdou jako důvodné a
odloží to, nebo si úřad opatří další důkazy. V případě
důvodného podezření na porušení zákona majitele písemně
vyzvou, aby zjednal nápravu. Upozorní ho přitom na platnou
legislativu a jeho povinnosti, které z ní vyplývají. Když tak
zjevně neučiní, budou k němu moci přijít na kontrolu. Lidem,
kteří by úředníky domů nepustili, bude hrozit postih až
50 tisíc korun.
V rámci podnětů může být jako důkaz porušení zákona
použita fotodokumentace kouře nebo výpovědi svědků.
Pokud by důkazem byla videonahrávka, bude muset být
alespoň třicetiminutová, aby bylo jasné, že se nejednalo o fázi
roztápění.
Úředníci se nemohou libovolně pohybovat po domě. Občan
bude povinen umožnit úředníkovi přístup ke kotli, případně
ke skladu paliva. Nikam jinam. Samotný průběh kontroly je
popsán v zákoně o kontrole. Sankce za „nelegální topení“ je
stanovena až na 50 tisíc Kč.
Podle ministra životního prostředí tak obce dostanou do ruky
účinný nástroj, jak zabránit lidem v pálení PET lahví nebo
jiných zdraví nebezpečných odpadů v domácích kotlích. To je

Starosta obce Hůry pan Jiří Borovka a Milan Třebín
(foto: archiv Milana Třebína)
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S O C I Á LN Ě Z D RAV O T N Í KO M I S E I N F O RM U J E
Cvičení v prostoru Hornického muzea bude nově zahájeno v pondělí 3. 10. 2016 od 18 hodin
a ve středu 5. 10. 2016 od 10 hodin.
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Léto v muzeu

Naposledy jsme se společně rozloučili na výstavě retro hraček.
Velmi nás potěšil úspěch této výstavy, kam se mnozí z Vás vraceli
dokonce opakovaně a vzpomínali na své dětství. Každý návštěvník
si mezi vystavenými hračkami našel minimálně jednu „svou“,
kterou měl nebo dokonce stále ještě má doma. Cekem bylo na
výstavě více než 150 hraček od 22 zapůjčitelů, což jsou nad
očekávání velká čísla. Všem zapůjčitelům medvídků, panenek,
autíček, kočárků a dalších hraček patří velké poděkování za ochotu
vyhledat vlastní hračky a zapůjčit je Hornickému muzeu po dobu
konání výstavy.
Počátkem září jsme navázali výstavou modeláře Františka Horáčka
z Lišova, který nám laskavě zapůjčil 14 modelů detailně
propracovaných historických plachetnic. Mohutné koráby i menší
galeony budou k vidění v multifunkčním sále až do 2. října.
Hrůzostrašnou výstavu strašidel v expozicích jste mohli obdivovat
od 7. do 18. září. Všichni návštěvníci byli stateční, mnoho z nich se
velmi vyděsilo, ale nikdo neplakal. Strašidla byla od Muzea strašidel
v Plzni a celkem v prostorách Perkmistrovského domu strašilo
46 pohádkových stvoření.
Dva hudební koncerty nám zpříjemnily teplé letní podvečery.
V srpnu nám zahrál saxofonový kvartet Four Brothers, který k nám
do muzea zavítal již podruhé, ale určitě ne naposledy. Z jiného
soudku byl pak pěvecký koncert Martiny Kaňkové a Gabriely
Burianové, které zazpívaly rozličné písně od starých lidovek až po
songy Jaroslava Ježka.
Doufám, že se Vám kulturní akce líbily, zachováte nám přízeň a
budeme se společně potkávat i nadále, protože podzim bude
kulturou doslova „natřískaný“.

Chystáme pro Vás

29. 9. 2016 – 18 hodin
Přednáška mladého autora Luďka Němce o zaniklé šumavské vísce
Krásná Hora.
4. 10. 2016 – 10 hodin
Kulturně historická vycházka Poznej svoji rodnou hroudu,
s průvodcem PhDr. Danielem Kovářem. Tématem podzimního
ročníku bude Zaniklá vesnice Přívořany a mohylové pohřebiště na
vrchu Vávra.
5. 10. 2016 – 17 hodin
Vernisáž výstavy rudolfovského umělce Josefa Kříže při příležitosti
desátého výročí úmrtí. Výstava potrvá do 6. listopadu.
6. 10. 2016 –18 hodin
Přednáška Milana Koželuha z cyklu Genius loci novohradských
hor. Tentokrát na téma Hvězdná hodina.
13. 10. 2016 – 18 hodin
Večer dvou jihočeských spisovatelek Hany Marounkové a Vlasty
Duškové. Při příležitosti týdne knihoven obě autorky představí svá
díla a pak nad nimi společně pobesedujeme.
18. 10. 2016 – 10 hodin
Exkurze do Státního oblastního archivu v Třeboni. Komentovanou
prohlídku si pro nás připravila PaedDr. Laděna Plucarová, zástupce
ředitele a ředitelka archivního odboru.
20. 10. 2016 – 10 hodin
Přehlídka vojenské a bojové techniky nejen pro žáky ZŠ Rudolfov
na dvorku muzea. Společně se spolkem SS Hrdlořezy si
připomeneme výročí Operace Barbarossa a bitvu před Moskvou.
10. 11. 2016 a 24. 11. 2016 – 18 hodin
Dvoudílná přednáška Mgr. Heleny Stejskalové a PaedDr. Et PhDr.
Aleše Stejskala PhD. na téma Hornictví, alchymie a první
„kapitalisté“ na příkladu Českého Krumlova a Rudolfova ve
2. polovině 16. století.
15. 11. 2016 – 17 hodin
Přednáška Heleny Stejskalové Karel IV. – sběratel a představení
komiksu Hany Jinderlové a Michaely Trnkové Karel IV. Cesta na
císařský trůn při příležitosti výročí 700 let od narození Otce vlasti.
Večer doplní výstava prací žáků ZŠ Rudolfov na téma Karel IV. a
malé scénické překvapení.

Představujeme autora knihy Luďka Němce

V současné době je Luděk studentem sexty Českého reálného
gymnázia s. r. o. v Českých Budějovicích. Zhruba před
rokem, ve svých 16-ti letech, dokončil zpracování a knižní
vydání historie zaniklé šumavské vesničky Krásná Hora na
Volarsku. Práce na knize mu
trvala asi 4 roky.

„ Přivedli mě k tomu rodiče, se
kterými jsem tu lokalitu často
navštěvoval už od dětství. Časem
mě začala zajímat historie toho
místa, začal jsem shánět
informace a potom už jsem jich
měl tolik, že by byla škoda je
nezveřejnit,“ odpovídá Luděk na

otázku: „Proč tuto knihu
napsal?“
Luďka samotného překvapilo, že
o šumavské lokalitě se dá najít
mnoho informací. Do knihy
přidal historické fotografie
z vlastní sbírky, statistiky počtu obyvatel a domů a setkal se
i s lidmi, jejichž předkové z vesnice pocházejí.
Oblíbené části Šumavy by se rád věnoval i nadále, ačkoli
ještě nemá vytipované konkrétní místo k průzkumu.
Rozhodně už ale ví, že by se rád stal historikem.
Celý název Luďkovy první historické knihy zní Krásná Hora,
Schönberg im Böhmerwald s podtitulem Historie zapomenuté
šumavské tkalcovské vsi. Její křest se uskutečnil
12. srpna 2015 v Informačním středisku Správy NP Šumava
ve Stožci.
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Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

Vilémově smrti. Sklonek života bohužel prožil tajuplný
alchymista a „podnikatel“ ve vězení českokrumlovského
zámku, kam se dostal po kontrolách provedených na
příkaz Petra Voka z Rožmberka. Traduje se, že tento
alchymista stihl ukrýt před svojí smrtí velký poklad.
Zemřel v roce 1593. Alchymistův náhrobní kámen je
vsazen do zdi v Křížové chodbě minoritského kláštera.
Zajímavý život prožil v domě v Široké ulici č. p. 77. Dnes
je tento dům rekonstruován na hotel.
Přednášet budou Mgr. Helena Stejskalová a PaedDr. et
PhDr. Aleš Stejskal, PhD.
V úterý 15. 11. od 17 hodin připomene Helena
Stejskalová obdivovanou osobnost českých dějin – císaře
a krále Karla IV. jako vášnivého sběratele a podporovatele
umění. Věděli jste, jak se obchodovalo s ostatky svatých.
Proč se jimi Karel IV. obklopoval. A co se mu stalo při
turnajovém souboji? Bude rovněž prezentováno, jaký měl
Karel IV. vztah k jižním Čechám a co se zde díky němu
vybudovalo. Zároveň bude představen komiks Hany
Jinderlové a Michaely Trnkové Karel IV. Cesta na císařský
trůn. Ctnosti i slabosti oblíbeného a váženého českého
krále budou připomenuty u příležitosti výročí 700 let od
narození Otce vlasti. Večer doplní výstava prací žáků ZŠ
Rudolfov na téma Karel IV. a malé scénické překvapení.
Mgr. Helena Stejskalová

Přednášky v hornickém muzeu

se
v přednáškovém sále Hornického muzea Rudolfov
uskuteční dvoudílná přednáška na téma Hornictví,
alchymie a první „kapitalisté“ na příkladu Českého
Krumlova a Rudolfova ve 2. polovině 16. století. První
přednáška bude věnována alchymii a hornictví
v 16. století, z toho především pozoruhodným
zajímavostem a souvislostem s jihočeským prostředím.
Jaké se používaly alchymistické značky? Z čeho byli
alchymisté živi? Jaké měli smlouvy se svými pány? Co
byly kukusy a jak se s nimi obchodovalo? To jsou témata,
kterými začneme exkurz do těchto zajímavých oblastí. Ve
druhé přednášce bude připomenuta méně známá osobnost
Antonína Michaela z Ebbersbachu. Vilém z Rožmberka
podporoval jako pravý renesanční aristokrat alchymii a
magii, které měly rožmberskému vladaři zajistit stálý
dostatek drahých kovů, kámen mudrců a také vytoužený
elixír věčného mládí a zdraví. Na jeho dvoře působila
dvojice známých alchymistů Edward Kelley a John Dee.
Nejdéle však v jeho službách působil již méně známý
Antonín Michael z Ebbersbachu, který byl pověřen
výrobou zázračného elixíru mládí. Zároveň také
vykonával důležitou funkci správce rožmberských dolů.
Jeho kariéra v Krumlově nabrala rychlý konec po

Ve dnech 10. 11. a 24. 11. vždy od 18 hodin
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Oslavy založení SDH Rudolfov

V sobotu 3. září oslavil Sbor dobrovolných hasičů
v Rudolfově 105 let od svého založení. Celé oslavy provázelo
slunečné počasí. Po oficiální části, která zahrnovala
seznámení přítomných s historií místních hasičů, ocenění
členů sboru a připnutí pamětních stuh na prapory sborů, které
přijely z blízkého i dalekého okolí, následovala volná zábava
před hasičskou zbrojnicí až do nočních hodin.
Ondřej Švejda ml.

Informace ZO ČZS

v Rudolfově

Moštování ovoce

probíhá každé pondělí
mezi 16 – 17 hodinou
v palírně v Mlýnském
údolí.

Přihlášky k pálení se
přijímají v palírně
v Mlýnském údolí
každý čtvrtek
mezi 12 – 16 hodinou.

Jiří Merle

obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Za společnost ASEKOL a. s.
Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 87 televizí, 26 monitorů a
735,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 87 televizí,
26 monitorů a 735,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
35,07 MWh elektřiny, 1 593,91 litrů ropy, 156,06 m3 vody a
1,44 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 7,91 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 30,56 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Září ve školní družině

S novým školním rokem jsme přivítali děti také ve školní
družině. Družina se opět rozrostla, v letošním roce se na děti
těší sedm paní vychovatelek v sedmi odděleních, celkem
družinu navštěvuje již 185 dětí.
Během prvních zářijových dnů jsme se s dětmi vydali do
Přírodní zahrady v Rudolfově, kterou děti pořádně
prozkoumaly. Po celé zahradě hledaly víly, o kterých jim
předtím vyprávěla v meditační kapli paní Kovářová.
Pozorovaly žáby v rybníčku, včely, rostoucí brambory,
pohoupaly se na houpačkách. Návštěvu si zpříjemnily
výrobou a ochutnávkou domácí bylinkové limonády.

Aktuality ze školy a školky

Školní rok 2016/2017

Po dvouměsíčních prázdninách je nový školní rok 2016/2017
již v plném proudu. Prvního září jsme přivítali 380 žáků, což
je o 40 více než v roce loňském. Žáci jsou rozděleni do
18 tříd, z nichž je 12 na 1. stupni a 6 na druhém. Ve třech
prvních třídách zahájilo svou devítiletou školní docházku
72 prváčků.
Se stoupajícím počtem žáků 1. stupně se zcela logicky
zvyšuje i zájem o pobyt dětí ve školní družině. Podařilo se mi
zajistit navýšení její kapacity na 185 dětí. Činnost se rozšířila
a je organizována v sedmi odděleních.
Podrobnější informace o škole a školce jsou veřejnosti
k dispozici na webových stránkách www.zsrudolfov.cz, které
vlastními silami průběžně aktualizujeme.

Opravy a údržba

Navštívili jsme také Hornické muzeum, kde jsme se pořádně
báli na výstavě strašidel. Chvílemi se muzeem rozléhal nejen
zvuk strašidel, ale i křičících dětí, které se strachem, ale
i s nadšením objevovaly jednotlivá strašidla.

V průběhu července a srpna došlo ve spolupráci se
zřizovatelem k dalšímu zvelebení interiéru a exteriéru budov:
v mateřské škole byla provedena rekonstrukce jedné
umývárny a sociálu a oprava venkovních teras s položením
nové dlažby. V základní škole jsme pokračovali s výměnou
topných těles v přízemí budovy 1. stupně. Největších změn
pak doznala budova, ve které se nachází v přízemí školní
jídelna a v patře učebny a školní družina. Tato budova byla
kompletně zrekonstruována – výměna všech oken, zateplení a
nová fasáda, uvnitř výměna topných těles a vymalování všech
místností. Touto cestou chci poděkovat všem zaměstnancům
školy za pomoc při stěhování nábytku a pomoc při úklidu.
Jsem rád, že se veškeré práce stihly udělat v plánovaném
termínu a školní rok jsme mohli zahájit v „novém“. Věřím, že
i prostranství před školou a úpravy Svážné ulice, které
zrealizovalo vedení města, se žákům, jejich rodičům a
rudolfovské veřejnosti líbí.
Ke zpestření výuky jsme nakoupili dalších šest interaktivních
tabulí, takže v současné době je všech dvanáct tříd 1. stupně
touto technikou vybaveno. Druhý stupeň pak využívá čtyři
interaktivní tabule.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Nezvykle vysoké teploty vybízely k tomu, abychom se
vydaly na procházku do Hůr, ale i do Rudolfova a zpříjemnili
si cestu výbornou točenou zmrzlinou.
Doufáme, že se nám podařilo začátek školního roku všem
dětem zpříjemnit, nejen těmito akcemi, ale i odpočinkovou,
sportovní, zájmovou činností, která probíhá každý den.
Těšíme se na společné zážitky s dětmi po celý školní rok,
o kterých vás mohou informovat samotné děti, nebo se o nich
pravidelně dočtete v Rudolfovských listech.
Mgr. Petra Kuboušková
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LETECKÁ AKROBACIE A RUDOLFOV PATŘÍ K SOBĚ

To už jistě všichni víte z besed, výstav a dalších akcí o rudolfovském rodáku Martinu Stáhalíkovi. Ten byl příkladem i pro
Martina Šonku.
Kdo je Martin Šonka?
Narodil se 26. 3. 1978 ve Dvoře Králové nad Labem, je český akrobatický a bývalý bojový pilot vzdušných sil AČR, loňský
nejlepší sportovec Jihočeského kraje, žijící v současné době v Táboře. Pilot světové série Red Bull Air Race. V srpnu 2016
na mistrovství Evropy v letecké akrobacii v Moravské Třebové získal 2. místo v kategorii Unlimited a stal se Mistrem
Evropy ve Freestyle.
Kdo se chcete dozvědět více o jeho životě, létání, letecké akrobacii, přijďte v pátek 28. října 2016 v 18.00 hodin do
Muzea. Martin Šonka velice rád přijal pozvání na besedu, vzpomínání, autogramiádu a příjemné posezení.
Hana Kuboušková, Společnost přátel Rudolfova

i fotografují její nový vzhled i vnitřní výzdobu.
Kaplička v Hlinsku dostala novou mříž.
Naši opravenou dominantu doplnila dne 16. srpna 2016 nová vkusná Byli bychom rádi, pokud by se podařilo oživit znovuzrozenou
dveřní mříž, kterou vyrobil umělecký kovář pan Miroslav Brož památku kulturními akcemi, nebo např. přednáškami o minulosti
Hlinska. Snad nás společně, popřípadě i s pomocí pracovnic
z Vráta. Povedla se.
Rudolfovského muzea napadnou i další možnosti.
Také by bylo jistě zajímavé soustředit v brožurce v kapličce
informace o historii obce. Vhodné by byly texty, pověsti, ale
především fotografie z doby dávné i nedávné. Něco už zásluhou
obyvatel Hlinska máme. Mapu z roku 1658, fotografie některých
budov a obyvatel ze začátku minulého století, obrázky povodně a
vyvrácení stromu nedaleko kapličky nebo vybrané texty
z Encyklopedie Českých Budějovic. Dochovaly se i některé pověsti.
Proto se tímto obracím na obyvatele Hlinska, Rudolfova, případně
i přilehlých obcí s prosbou, zda by mohli případně kopie podobných
materiálů zaslat na mailovou adresu hlinsko29@volny.cz, nebo mi
je mohli zapůjčit ke zkopírování. Materiály vracím v krátké době
neporušené zpět. Případně se můžeme domluvit i telefonicky na
čísle 605 780 003.
Doufám, že se nám dílo podaří.
Danuše Humlová, Hlinsko
Já musím paní Humlové moc poděkovat. To ona stála u zrodu
nápadu, zdali bychom mohli nově opravenou kapli v Hlinsku opatřit
mříží. Je jasné, že především v letních měsících je nutné kapli větrat.
Neumím si představit, že bychom kapli dokázali účinně větrat bez
jejího zabezpečení proti cizímu vniknutí dovnitř.
Zpřístupnění vnitřku kaple veřejnosti pomocí mříže je také skvělý
počin pro to, aby tato dominanta Hlinska mohla žít svým životem.
Kulturní akce, výstavy fotografií nad historií Hlinska, místo setkání
místních spolků, rodáků – přesně tudy se ubírala motivace vedení
města, abychom kapli v Hlinsku opravili a posléze doplnili i mříž.
I díky článku paní Humlové se zdá, že se naše očekávání začínají
naplňovat a to je moc dobře!
Tuto skutečnost uvítali především obyvatelé Hlinska, ale i jeho Ještě jednou děkuji.
Vít Kavalír, starosta města
návštěvníci a turisté, kteří se zde se zájmem zastavují a prohlížejí
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Reakce na pomluvu zástupce starosty Rudolfova
pana Mgr. Kolaříka v Rudolfovských listech.

V předminulých Rudolfovských listech vyšel článek na téma
neprofesionální dotažení stavebního povolení na fotovoltaickou
(FV) elektrárnu za starosty Milana Třebína.
Úvodem bych chtěl uvést, proč jsme jednotně odhlasovali záměr
vystavět FV elektrárnu ve vlastnictví města Rudolfova.
V té době byla výkupní cena energie z fotovoltaiky jednou
z největších na světě. Zatímco v ČR byla 1kW vykupována za
12,80 Kč v okolních zemích mezi 6 Kč až 6,50 Kč. Do sítě bylo
naplánováno v rámci distributora EON určité omezené množství
připojení FV elektráren na elektrickou síť. FV elektrárnu jsme
chtěli stavět na starých betonech a navážkách v bývalých
armádních pozemcích. Výnos za 20 let, po zaplacení úvěru, měl
činit hodně přes 100 milionů Kč. Při tehdejších nižších příjmech
města bylo jediné dilema: buď zisky z fotovoltaiky rozmnoží
bohatství nějakému jedinci, který získá připojení na síť EON,
nebo se o ně například prostřednictvím rekonstrukce infrastruktury
města rozdělí všichni jeho obyvatelé. Za tento neúspěch není
podle mého názoru odpovědný žádný bývalý zastupitel města.
Jádro sporu je o tom, kdo měl podat studii proveditelnosti
v řádném termínu, aby bylo možné stihnout tak lukrativní finanční
výnos.
Byl jsem účasten tohoto jednání, které bylo zaměřeno na realizaci
samotné elektrárny, a nezbytné kroky k vyřízení stavebního
povolení. Já osobně jsem se soustředil na ekonomické a technické
aspekty její výstavby s tím, že zisk bude součástí rozpočtu pěti
zastupitelských období po dobu dvaceti let. Cena je státem
garantovaná. Dnes se ukazují v souvislosti s fotovoltaikou
mafiánské praktiky jejichž obětí se město Rudolfov mohlo také
stát.
A nyní argumenty, které podle mého názoru usvědčují pana
zástupce starosty z tendenčního jednání a omylu či lži podle toho
jak si to kdo vysvětlí.
Pan zástupce starosty píše, že jsem měl dohodnout
spolu s ostatními účastníky jednání s firmou KLS, že KLS
příslušné dokumenty dodá kompetentním orgánům a neměli jsme
to profesionálně provedené. Člověk s právnickým vzděláním pan
Mgr Kolařík - profesionál by si měl v soudním spisu pozorně
přečíst svědecké výpovědi a poté psát do médií.
U soudního líčení mezi KLS a městem Rudolfov jsem po pravdě
prohlásil, že si nepamatuji, zdali měl dokumenty k výstavbě
doručit tehdejší starosta či projektová firma KLS .
Pan zástupce starosty v Rudolfovských listech uvedl účastníky
soudního procesu a zástupce města v neúplném složení. V komisi,
která řešila realizaci fotovoltaiky neuvedl členy, kteří jsou blízcí
spolupracovníci současného vedení. Mám na mysli paní
Ing. Pfauserovou. Svědkem v soudním řízení byl také současný
starosta a tehdejší místostarosta pan Kavalír. Tyto dva lidi
v souvislosti s fotovoltaikou z ničeho neobviňuji. Nicméně mě
z článku pana místostarosty Kolaříka vychází snaha o diskreditaci
pouze nepohodlných lidí. Je mě trapné, že reaguji teprve po 4
měsících, ale bohužel ani já ani nikdo jiný z osočených jsme nebyli
o chystaném článku informováni tak, abychom na něj mohli
bezprostředně reagovat. Je pravděpodobné, že lidi podobné slovní
přestřelky otravují a znechucují. Rada města je zároveň redakční
radou Rudolfovských listů. Tedy je v ní mimo jiné pan Kolařík.
Právě proto chtějí-li, můžou naši radní komentovat cokoliv ještě
v daném čísle Rudolfovských listů na rozdíl od ostatních - právě
třeba nepohodlných lidí. Z toho si mohou neinformovaní občané
snadno vytvořit neobjektivní názor na psané téma. Návrh
zastupitelů opozice, aby v redakční radě mohli býti
i ne–zastupitelé, které by navrhly ostatní strany, jež mají
zastoupení v zastupitelstvu, nebyl přijat.
Proto doporučuji panu místostarostovi, když jsem prozatím
nepostřehl z jeho strany nějakou pozitivní činnost, která by byla
pro město užitečná, aby jako přední představitel města spojoval
zastupitele a ostatní lidi k přátelským vztahům a spolupráci ,
nikoliv vytvářel pravý opak.
Jaroslav Valevský starší.

Bude na podzim realizována nová výsadba stromů?

Poslední dobou se nás veřejnost často dotazuje, kdy bude
uskutečněna nová výsadba stromů na Rudolfově a tak jsme na
posledním zasedání zastupitelstva vznesli dotaz na radu města.
Dle vyjádření pana starosty byla koncepce výsadby stromů
vypracovaná komisí životního prostředí předaná
Ing. architektu Brůhovi, který bude návrh
konzultovat s odborníky. Tři akáty už byly vysazeny před
školou (KŽP navrhovala japonské sakury) a v plánu je
výsadba u Domu s pečovatelskou službou.
Za Komisi životního prostředí můžeme konstatovat, že jsme
udělali maximum pro to, aby nová výsadba na Rudolfově
proběhla. Několikrát jsme prošli celý Rudolfov a Hlinsko a
navrhli celkem 64 nových stromů (zapracovali jsme i podněty
od občanů, které jsme k tomu vyzvali v Rudolfovských listech),
na svahu u hasičské zbrojnice bylo navrženo vysazení 110 ks
růží, kolem kontejnerů na tříděný odpad „živý plot“ a návrh řeší
i revitalizaci a rekultivaci pozemku pod hrází Královského
rybníka včetně následné výsadby. Celkem se jednalo asi
o 17 lokalit. Po kritice ze strany rady města a článku pana
starosty v RL jsme znovu prošli návrh koncepce a došli k závěru,
že žádný strom není navržen v těsné blízkosti sousedních
pozemků až na jednu vyjímku. Tam, kde nebyl dostatek
prostoru, byly v naprosté většině případů navrženy méně
vzrostlé stromy. Některé varianty jsme konzultovali s odbornými
firmami (BARTL s.r.o., Wisteria s.r.o) nebo s dendrologem
panem Ing. Kuncem z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Dále jsme počátkem dubna informovali vedení města o možnosti
dotace a aktuální výzvě na výsadbu stromů Nadací partnerství
a postupně jsme zaslali radě města cenovou analýzu navrhované
koncepce od firem BARTL s.r.o., Wisteria s.r.o. a ceník
některých stromů ze Zahradnictví Úsilné.
Rada města dále dodatečně uložila komisi, aby projednala
výsadbu s majiteli sousedních pozemků a zajistila jejich
písemný souhlas. Tento krok jsme vnímali jako nadbytečný,
protože to zákon nevyžaduje. Jsme přesvědčeni, že výsadba
stromů je ve veřejném zájmu a navrhli jsme, že pokud rada
města trvá na této podmínce, ať tímto úkolem pověří Městský
úřad. Doufáme, že pan projektant Ing. Arch. Brůha
nebude také muset zajišťovat písemný souhlas s majiteli
sousedních pozemků a věříme, že výsadba proběhne letos,
tak jak bylo avizováno.
Pokud bude o to rada města stát, rádi se zapojíme do finálního
konceptu výsadby.
Jaroslav Valevský ml., Zdeňka Sobíšková

Farská louka – veřejná výzva pana starosty
přinesla své plody

Takže dlouho očekávaná, a jak se zdá i všemi chtěná, schůzka
mezi městem Rudolfov a generálním vikářem
českobudějovického biskupství P. Davidem Henzlem je
potvrzena. Uskuteční se v pondělí 26. září a věřím, že se
vedení města podaří prodiskutovat všechny otázky, na které
zatím nemají odpověď.
Na posledním zastupitelstvu jsem byl ubezpečen, že město
Rudolfov opravdu stojí o to, abych se ujal zprostředkování
schůzky, což jsem rád učinil.
V minulých Rudolfovských listech jsme s MUDr. Valevským
byli, myslím neprávem, osočeni z toho, že nedostatečně
hájíme zájmy Rudolfova a že tudíž nenaplňujeme slib
zastupitele.
Jsem rád, že jsem mohl na posledním zastupitelstvu prakticky
ukázat, jak je důležité při hájení zájmů Rudolfova brát zřetel
i na druhou část slibu zastupitele, tzn., že je nutné dbát
Ústavy a zákonů České republiky. Zájmy města se totiž mění
a vyvíjí daleko dynamičtěji než legislativa.
Milan Třebín
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VOLBY 201 6
Voličské průkazy pro volby do zastupitelstva podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
kraje konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu voličů (ve volební místnosti) ve dnech voleb do
krajských zastupitelstev ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad dle trvalého
pobytu voliče, na jeho žádost, voličský průkaz.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Voličem do zastupitelstva kraje je státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo
na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.
Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve
stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou
vyhlášeny volby a lze jej uplatnit pouze v některém
z volebních okrsků v Jihočeském kraji.
Kde požádat o voličský průkaz do zastupitelstva kraje
Občané Rudolfova mohou požádat o voličský průkaz na
Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov,
1. patro, v kanceláři č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka
Pöschlová.
Termín pro podání žádosti o voličský průkaz
a) písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená
ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
prostřednictvím datové schránky
nejpozději do 30. 9. 2016
(Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze
využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení §
8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního
práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí)
b) osobním podáním žádosti
nejpozději do 5. 10. 2016 do 16:00 hodin
Může o vydání voličského průkazu požádat jiná osoba?
● může, pokud se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a
svým dokladem totožnosti
Jaké doklady volič musí předložit k žádosti o vydání
voličského průkazu?
● při osobním podání – platný doklad totožnosti
● osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a
svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely
volebního práva osvobozeno od správního poplatku.
Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz
Formulář je k dispozici
● na webových stránkách města Rudolfov
http://www.mestorudolfov.cz/urad-5/volby/
● na Městském úřadu Rudolfov v kanceláři podatelny,
případně v kanceláři č. 4 vedoucí HSO
Předání voličského průkazu?
Městský úřad Rudolfov voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným

!!!V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení
nelze vydat nový voličský průkaz!!!
Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov

Oznámení o době a místě konání voleb do
Zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznamujeme občanům, že v říjnu 2016 proběhnou volby do
Zastupitelstva Jihočeského kraje.
1. Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční
ve dnech:
Pátek
07. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota
08. října 2016 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na Točně
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto
ulicích:
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská,
Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina
Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod
Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná,
Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost – budova Místní organizace Českého
zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto
ulicích:
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová,
Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na
Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku,
Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem,
Příčná, Úzká, Vilová
ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání
České Budějovice, Hlinsko 49 (dříve Pedagogické
centrum)
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní
části Hlinsko
3. Předkládané doklady
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky
● cestovním průkazem České republiky
4. Hlasovací lístky
Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Další informace jsou průběžně umisťovány na webové
stránky města www.mestorudolfov.cz.
Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov

pokračování na str. 15
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Muži A – úspěšný vstup do sezony

Rudolfovský fotbal se rozjel na plné obrátky. První kola
mistrovských soutěží mají za sebou již všechna družstva
Sportovního klubu Rudolfov. Nejdříve začali svou soutěž
muži, kteří hrají krajský přebor. První zápas odehráli již
14. srpna a v současné době mají za sebou pět kol.
Takto famózní vstup do začátku snad nečekali ani největší
optimisté. V prvním kole si svěřenci Otakara Matouše doma
lehce poradili se Želčí (3:0), následovalo cenné vítězství na
hřišti nováčka KP v Ševětíně (0:1), v druhém domácím
zápase s Dačicemi se povedlo borcům nastřílet čtyři branky a
vítězstvím (4:2) si zajistili první místo v celkové tabulce. Ve
čtvrtém kole zajíždělo „Áčko” do Písku, odkud si odvezlo
remízu (1:1), i když bylo na výhru, kdyby se proměnilo více
gólových šancí. V pátém kole si doma v krásném utkání
uhráli tři body s Protivínem (2:0), který vůbec nebyl
jednoduchým soupeřem.
Po pěti kolech tedy muži A SK Rudolfov vedou tabulku
krajského přeboru se 13 body a skórem 11:3. Přejeme
fotbalistům do dalších soubojů hodně vstřelených branek a
hlavně zdraví a trošku sportovního štěstíčka.
Sestřihy všech gólových akcí z odehraných zápasů můžete
sledovat na YouTube kanál SK Rudolfov.
(https://www.youtube.com/channel/UCa3I7lC9M00bISGbmF
SK-LQ). Záznamy všech zápasů najdete na adrese
http://tvcom.cz. Více informací o činnosti klubu sledujte na
webových stránkách http://sk.rudolfov.cz.
Roman Hajný

Rozpis domácích zápasů SK Rudolfov
Muži A
So 24. 9. 2016 16:30 SK SIKO Čimelice
So 8. 10. 2016 16:00 Jiskra Třeboň
So 22. 10. 2016 15:30 FC ZVVZ Milevsko
So 5. 11. 2016 14:00 SK Otava Katovice
So 12. 11. 2016 13:30 Hluboká nad Vltavou
Muži B
Ne 25. 9. 2016 16:30 SK Mladé B
Ne 9. 10. 2016 16:00 TJ Slavče
Ne 23. 10. 2016 15:30 TJ Slovan Černý Dub
Dorost
So 17. 9. 2016 10:00 Sokol Kamenný Újezd
Ne 16. 10. 2016 10:00 Calofrig Borovany/
Nové Hrady
So 29. 10. 2016 10:00 FK Spartak Kaplice s.r.o.
Žáci
Ne 25. 9. 2016 10:00 SK Vacov
Ne 2. 10. 2016 10:00 SK Slavia České Budějovice
So 15. 10. 2016 10:00 Fotbalový klub Protivín
Ne 30. 10. 2016 10:00 FK Vodňany

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

Aplikace MŮJ FOTBAL

Aplikace MŮJ FOTBAL vznikala v roce 2015 za součinnosti
Fotbalové asociace ČR
(FAČR) a společnosti TMobile. Aplikace obsahuje
kompletní výsledkový přehled
seniorských i mládežnických
soutěží
díky
svému
propojení s Informačním
systémem FAČR, a nabízí tak
aktuální data i se
souvisejícími
tabulkami
jednotlivých soutěží.
Fanoušci si v aplikaci mohou
například zvolit své oblíbené týmy, a když tak učiní, budou
prostřednictvím notifikací také vyrozuměni o výsledcích
jejich právě skončených utkání. Nehledě na to, zda jde
o profesionální klub v lize či družstvo z nejnižší okresní
soutěže.
Aplikace MŮJ FOTBAL v současné době lze stahovat do
zařízení s operačním systémem Android a iOS.
Roman Hajný

Odbor České asociace sportu pro všechny
v Rudolfově nabízí cvičení pro rodiče a
děti a pro děti ve věku 3 až 9 let.
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. Pořádáme besídky a
letní soutěž v atletice a Roolympiádu, to je soutěž v atletice
pro rodiče a děti. Cvičení vede Ladislava Skalová. Poplatek
500 Kč za školní rok 2016 – 2017 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, Zdenka
Moravcová, Renata Márovcová, Veronika Márovcová a
Ing. Hana Dufková.
Poplatek 400 Kč za školní rok 2016 – 2017.
Zahajujeme v úterý 13. 9. 2016 v hale Rudolfov.
Těšíme se na Vás.
Ladislava Skalová – předseda ČASPV Rudolfov
mobil 734 328 312
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PŘÍPRAVA NA SEZÓNU 2016/2017

Srpen je již tradičně pro naše volejbalistky měsícem přípravy
na nastávající sezónu. Letošní prázdninovou přípravou prošlo
na třech akcích 97 hráček ve věku 8 až 18 let.
První akcí byl dětský tábor určený pro nejmenší. Tentokrát
byl motivován k olympijským hrám v Riu. Děti zde soutěžily
v olympijských disciplínách, v bojových a nočních hrách.
Nezapomněly ani na volejbalový trénink. Naše malá
olympijská vesnička byla tvořena stany ve sportovním areálu
na Hlincové Hoře. K dobré pohodě přispěla i vynikající
domácí kuchyně paní Evy.
S ohledem na počet sportujících dívek a obsazení tělocvičen
jsme byli nuceni připravit soustředění na dvou místech. A to
v Horní Stropnici a v Lišově. Příprava byla zaměřena na
posílení fyzické kondice a prohloubení herních činností

jednotlivce s důrazem na útočný úder. Důraz byl rovněž
položen na kompenzační a rehabilitační cvičení jako součást
denního programu. Hráčky navíc na soustředěních
absolvovaly saunu, vířivku, rehabilitační cvičení v bazénu
Šikulka a také na 30 dětí prošlo sportovní masérskou péčí. Ke
zlepšení tréninkového procesu přispělo i v užívání počítačové
techniky. Trenéři v programu Couch pomocí elektronické
tužky vysvětlovali při poledním klidu videozáznamy
z nácviku individuelní techniky hráček. Nezapomněli jsme
ani na kulturu. Večerní program byl obohacen o videa a
návštěvu promítání v kině filmu Řachanda. Navštívili jsme
také muzeum Novohradských hor Sýpka.
Soustředění k nastávající sezóně přispělo nejen k zdokonalení
ve volejbale, ale i k posílení vzájemných hráčských vztahů.
Jan Havelka

pokračování na str. 13

VOLBY 201 6
Přenosná volební schránka
při volbách do zastupitelstva kraje konaných
ve dnech 7. – 8. 10.2016
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.

Zažádat můžete:

● telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to
i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové
volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na
našich webových stránkách
● písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov
● elektronicky na email: hso@rudolfov.cz
Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého
jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.
Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov
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