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Dálnice D3 bude procházet Hlinskem

Blíží se termín realizace stavby dálnice D3 v úseku Úsilné –
Hodějovice, tedy stavba velmi náročného dálničního
obchvatu Českých Budějovic. Tuto informaci nemáme pouze
ze sdělovacích prostředků. Jakožto představitel města, jehož
území je dotčené stavbou dálnice D3, jsem pravidelně zván
na výrobní porady realizace dopravních staveb D3 a D4.
Naše katastrální území, konkrétně v Hlinsku, bude stavba
dálnice významně protínat a nejen to. Původní dálniční
obchvat Českých Budějovic měl mít pět sjezdů. Konkrétně
v Úsilném, v Hlinsku, na Pohůrce, v Hodějovicích a
v Roudném. Po rozhodnutí z vyšších míst bude realizace
dvou dálničních sjezdů vynechána, a to v Hodějovicích a
právě i v Hlinsku. Oficiální stanovisko je takové, že tyto
sjezdy nebudou realizovány v této etapě. Což v překladu
samozřejmě znamená, že nebudou realizovány nikdy.
Pro naše obyvatele bude mít vynechání dálničního přivaděče
v Hlinsku konkrétní dopady. Především obyvatelé krčku si
mohli oddechnout, aniž bychom vyvíjeli jakékoli úsilí o jeho
zaslepení. Hlinský přivaděč měl tuto nevhodnou tranzitní
komunikaci Českých Budějovic navždy přerušit, ale takhle to
bude ještě hodně složité. Dalším tématem po vybudování

dálnice bude, kudy budou naši obyvatelé na dálnici najíždět.
Původně totiž byl nájezd na dálnici přímo u ruky, teď bude
nejbližší v Úsilném a v dopravní špičce nebude jednoduché
se na dálnici dostat. Buďto pojedeme na přivaděč do
Úsilného přes zcela nevhodný průtah Adamovem a Hůrami
nebo budeme muset přes Rudolfovskou a Okružní ulici
v Českých Budějovicích. Ani jedna varianta není ideální...
Hlinský přivaděč měl nahradit i stávající dopravní propojení
mezi Dubičným a Hlinskem, které stavba dálnice přeruší.
Místo toho je navržená silnice třetí třídy, která propojí
současnou silnici z Dubičného na Rudolfovskou ulici do
Vráta, kde vznikne nová okružní křižovatka. Tato nová
propojka povede v souběhu s dálnicí.
Stávající silnice z Dubičného bude pod tělesem dálnice
dopravně omezena hmotností 3,5 tuny a výškou 3 metry. Do
budoucna vznikne ještě úplně nová propojka podél dálnice na
Dobrou Vodu, která propojí Dobrovodskou silnici
až s Rudolfovskou.
Vše je znázorněno na situaci, kterou přikládáme
spolu s článkem, aby se čtenář mohl lépe zorientovat.
Vít Kavalír, starosta města

Příprava na novou křižovatku Rozcestí pokračuje dál

bude nahrazena novou, moderní a prosklenou.
Odbor dopravy Jihočeského kraje nás požádal o spolupráci při
oslovení majitelů pozemků dotčených stavbou nové křižovatky.
Proběhlo několik jednání s majiteli přímo u nás na městském úřadu.
V tuto chvíli připravujeme územní řízení na umístění této
křižovatky. Všichni majitelé byli osloven, a pokud vím, tak všichni
se stavbou a umístěním této křižovatky, i částečně na jejich
pozemcích, souhlasí.
Jakmile proběhne územní řízení o umístění této stavby, tak nastane
proces samotného výkupu pozemků a poté odbor dopravy
magistrátu města České Budějovice bude řešit stavební povolení.
Na investici nové křižovatky máme velký zájem. Pokud se nic
nezadrhne, tak během první poloviny roku 2017 proběhne výkup
pozemků a schvalovací proces a padl i příslib, že na rok 2018 bude
tato dopravní investice schválena krajským zastupitelstvem
k realizaci.
Vít Kavalír, starosta města

Zhruba před rokem jsem informoval na stránkách RL o záměru
vybudovat novou, bezpečnější křižovatku v Rudolfově na rozcestí.
Na tuto letitou problémovou křižovatku jsme upozornili odbor
dopravy Jihočeského kraje při námi vyvolaném jednání.
Tuto křižovatku známe všichni. Vodorovné značení nelze na
vozovku namalovat. Řidiči při odbočování z hlavní silnice mají
mnohdy problém, jak si najet. Občas dochází ke kolizním situacím.
Naštěstí to většinou nekončí dopravní nehodou, natož vážnou.
Odbor dopravy Jihočeského kraje nechal od projektanta připravit tři
variantní studie tvaru křižovatky. Od klasické kruhové, přes
elipsovitou. Nakonec vyhrála křižovatka styková s tím, že Lipová
ulice bude zaústěna do Hlincohorské a poté teprve bude
Hlincohorská ulice ústit do Třeboňské. Je to varianta, která nemusí
nic ubírat se stávajících zahrad u rodinných domů, pouze bude
zabírat části pozemků na stávajícím poli. Vznikne i nová zastávka
MHD. Stávající budova zastávky sice bude muset být zbourána, ale
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Dopravní situace v Jivenské ulici

vydala tak nakonec negativní stanovisko.
Bohužel ani tentokrát se tedy nepodařilo oslovit žádný
bankovní dům, který by byl v našem městě ochoten bezplatně
zřídit bankomat. Ovšem nabízí se otázka k diskuzi, jestli by
Město Rudolfov neuvažovalo o finanční spoluúčasti
(UniCredit Bank a Česka spořitelna) na provozu bankomatu a
event. oslovení okolních obcí, zda by se nechtěly na jeho
provozu minimální částkou podílet. Nabízí se také otázka,
zdali finanční priority města není třeba věnovat jinde.
Stanovisko Komerční banky:
Je nám líto, ale i tentokrát je naše stanovisko negativní. Ve
vaší obci by nebyl pro nás bankomat rentabilní. Prověřili
jsme možnost Vaší spoluúčasti na zřízení bankomatu. Je nám
to velice líto, ale obce nám nijak přispívat nemohou. Je
dovoleno se podílet na stavebních úpravách, ale na provozu
bankomatu nikoliv, není to možné legislativně.
Stanovisko ČSOB a Era bank:
Kompetentní orgány ČSOB považují věc za potenciálně
ztrátovou a zřízení bankomatu opět odkládají. Nesvedeme nic
ani s finanční spoluúčastí.
Stanovisko České spořitelny:
Naši síť budeme v následujících pěti letech rozšiřovat o cca
500 samoobslužných zařízení. Všechny však budou umístěny
v našich pobočkách, jako podpora našich pracovníků. Mimo
pobočky budeme umisťovat jen naprosté minimum strojů, a
to vždy do klientsky silně exponovaných lokalit, jako jsou
např. dopravní uzly či obchodní centra. Mezi výše uvedené
lokality však Rudolfov zařadit nelze. Od minula se toho moc
nezměnilo, stále zde neshledáváme dostatek klientského
potenciálu. Model spoluúčasti bankomatu je možný. Částku
však predikovat nelze, neboť je počítána měsíčně z počtu
uskutečněných výběrů hotovosti. Maximální částka (kdyby
neproběhl ani jediný výběr) je cca 370 tisíc Kč za kalendářní
rok.
Stanovisko UniCredit Bank:
Aktuálně je situace taková, že banka požaduje finanční
spoluúčast, aby nebyl provoz bankomatu ztrátový. Míra
spoluúčasti je závislá na počtu výběrů za kalendářní měsíc
v následujících pásmech:
• 0 – 500 výběrů – 12 000 CZK/měsíčně
• 501 – 1000 výběrů – 8 000 CZK/měsíčně
• 1001 + výběrů – zdarma
Stanovisko GE Money Bank:
Děkujeme za nabídku umístění bankomatu do Rudolfova, po
zvážení situace a možností musíme podat zamítavé
stanovisko, bankomat umístit neplánujeme.
Jaroslav Valevský ml.

Jivenská ulice je silnice III. třídy, tedy krajská komunikace a
zároveň průtah městem směrem na Jivno. Podél větší části
této silnice chybí chodník a zároveň, přestože je dopravními
značkami přikázána maximální rychlost 30 km/h, tak jsou
tam v tomto ohledu soustavně přerušovány dopravní předpisy
právě v nedodržování maximální povolené rychlosti.
Dodělat chodník podél celé silnice, je hlavní prioritou vedení
města. Projekt je hotový. Zbývá doladit několik sjezdů
k domům, kde je velký výškový rozdíl mezi budoucím
chodníkem a vjezdem na pozemek. Na svolané schůzce jsme
se předběžně domluvili s majiteli těch pozemků, kde budou
muset být parametry sjezdu upraveny, že je oslovíme a přímo
na místě ten daný konkrétní sjezd doladíme.
Horší je to s dalšími bezpečnostními prvky, které by měly
především zajistit dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
V současné době je vybudovaný chodník na pravé straně
směrem do Jivna. Další etapy chodníku jsou naplánovány po
levé straně. V tuto chvíli je schválené pouze místo pro
přecházení mezi končícím chodníkem na pravé straně a
začínajícím na levé. Abychom docílili klasického a
bezpečnějšího přechodu pro chodce, tak jsme tuto podmínku
stanovili projektantovi. Ovšem dopravní inspektorát si klade
podmínku, než vydá doporučující stanovisko, že se musí
provést sčítání dopravy a chodců ve „špičkové hodině“, tedy
v hodině, kdy je nejvyšší denní provoz v daném úseku
silnice. Na tento jejich požadavek budeme muset přistoupit,
abychom postupovali dál a sčítání zadat. Po provedení sčítání
budeme moudřejší, zdali přechod pro chodce odpovědní
povolí.
Ostatní zpomalovací prvky navrhované projektantem také
nebyly schváleny dopravním inspektorátem. Navrhujeme
výškově oddělitelné zpomalovací retardéry, které by dopravu
jednoznačně zklidnily. V tuto chvíli máme bohužel, krom
vyjádření policie, i nesouhlasné stanovisko správce
komunikace (SÚS JčK), které budeme chtít i písemně.
Z dalších zpomalovacích opatřeních (informační radary,
červená na semaforu, když auto pojede vyšší rychlostí, než je
povolená, zpomalovací ostrůvky) by dopravní inspektorát
doporučil pouze zpomalovací ostrůvky, které se do zúženého
prostoru Jivenské ulice plné výjezdů zkrátka nevejdou.
Ještě jsme prověřovali informaci, zdali ministerstvo dopravy
nemůže udělit výjimku při posouzení dané konkrétní situace
bezpečnosti provozu. Jednali jsme s právním oddělením
ministerstva dopravy, které nám telefonicky sdělilo, že
výjimky ze strany ministerstva nejsou možné. I toto sdělení
budeme požadovat písemně.
Co se týká zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti na
Jivenské, tak nic nevzdáváme. Je jenom s podivem, že mnohá
vyjádření dotčených orgánů jdou proti zdravému lidskému
rozumu.
Vít Kavalír, starosta města

V příštím roce obměníme vozový park
pro naše hasiče

Červená hasičská Avie slouží naší zásahové jednotce hasičů
od roku 1984. Hasiči ji udržují při životě, jak se dá.
Každoročně hrozí, že Avia neprojde technickou prohlídkou
na další období.
V roce 2017 jsme se rozhodli, že s tímto faktem budeme
pracovat a pořídíme nové zásahové vozidlo, a když vše vyjde
tak i druhé dopravní vozidlo.
Získali jsme příslib dotace na obnovu vozového parku pro
hasiče pro rok 2017 a tak vše bude snad snazší.
Naši hasiči již dnes nemají na starosti pouze naše katastrální
území, ale již od roku 2011 máme dohodu o zásahu i na
území Hlincové Hory, později jsme se dohodli i na ochraně
území Vráta.
Vedení města má s hasiči dlouhodobě velmi dobré vztahy.
Vzájemně si vycházíme hodně vstříc. Nový vozový park k
zásahům hasiči určitě potřebují a příkladnou spoluprací si ho
rozhodně i zaslouží.
Vít Kavalír, starosta města

Opět byly osloveny bankovní domy
ohledně zřízení bankomatu na Rudolfově

Na předposledním zasedání zastupitelstva jsem informoval
zastupitele, že bych chtěl téměř po 2 letech opět oslovit
bankovní domy, jestli by na Rudolfově neuvažovaly zřídit
bankomat. Osloveny byly pouze ty banky, kde jsem
z předchozí komunikace zaznamenal, že by to mohlo být
alespoň trochu realné. Jedním z dalších argumentů (kromě
občanské vybavenosti, spádová oblast pro okolní obce aj.)
zřízení bankomatu bylo nejen to, že mezi okolními obcemi a
městem Rudolfov dokonce vzniká meziobecní doprava.
Zpočátku vypadalo velmi nadějně, že by bankomat byla
ochotna zřídit Československá obchodní banka. Ovšem její
centrála považuje bankomat za potencionálně ztrátový a
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Přístavba šaten u sportovní haly – projektová
dokumentace je připravena

dalších rozsáhlých zpevněných ploch. Velkým problémem je fakt, že
v rozporu s platným ÚP byla povolena pro tuto lokalitu jednotná
kanalizace. Nakonec bylo rozhodnutí odloženo na prosincové
zastupitelstvo s tím, že se předtím uskuteční schůzka, na kterou
budou všichni pozváni a bude možnost si vše vysvětlit. Veřejné
projednávání změny Na Sekeře svolal pan starosta na pondělí
28. 11. 2016 v 16 hodin do zasedací místnosti v přízemí Městského
úřadu.
Zdeňka Sobíšková

Územní plán Rudolfov – změna č. 3 – věc veřejná

VYDAŘENÝ ZÁJEZD

Přístavba šaten je klíčovou stavbou rozvoje budoucího sportovního
areálu. Pomůže sportovcům mít důstojné zázemí pro hlavní jarní a
podzimní sezónu a hlavně umožní odstranit nedůstojné buňkoviště
přímo na pozemcích sportovního klubu, v zimním období
i komfort pro ostatní sporty a nejen to. Projekt rozšíření zahrnuje
i modernizaci stávající sportovní haly. Rekonstrukci zastaralých
stávajících sociálů, šaten, úpravu hlavního vstupu do haly bez
průchodu šatnami a další úpravy.
Projektant dokončil projektovou dokumentaci pro provedení
stavby a podal žádost o stavební povolení. Spolu s projektem jsme
obdrželi i rozpočet stavby v základních cenách před výběrovým
řízením. Tato cena nám vyrazila dech. 22 miliónů Kč včetně DPH
je opravdu hodně. Nechali jsme si udělat rešerši projektu
s rozpočtem a zjistili, že můžeme ušetřit tak 1,5 miliónů korun a
uvidíme, co udělá výběrové řízení, které město vypíše ještě letos.
Nic nevzdáváme. Sháníme vhodnou dotaci, případně budeme
realizaci etapizovat. Je jasné, že pokud vítěz výběrového řízení
získá zakázku v objemu 15 – 16 miliónů Kč včetně DPH, tak to
bude úspěch, ale i tak to bude pro město obrovská finanční rána,
pokud půjde pouze vše z rozpočtu.
Tahle investice je pro rozvoj města opravdu klíčová a po tolika
letech jednání nad vizemi a vzdušnými zámky chceme, aby už se
konečně začalo stavět.
Vít Kavalír, starosta města

V současné době je pořizována změna č. 3 Územního plánu
Osmého října uspořádal Spolek Pro Rudolfov
Rudolfov. Celý návrh byl vystaven 30 dnů na webových stránkách
tématický zájezd do Hoslovického mlýna a
města, zároveň byl k nahlédnutí na Městském úřadě a do 29. září
Strakonic. Podle přímých ohlasů na tuto akci ji
2016 měl každý možnost uplatnit písemné připomínky.
hodnotíme jako velmi zdařilou. Děkujeme
V připomínkách, které jsme podali společně s Jaroslavem
všem účastníkům za zájem a přátelskou
Valevským mladším, požadujeme dodržení ochranného pásma
atmosféru, která celý den panovala.
vodních zdrojů, které může ohrozit nová zástavba Na Cihelně a Na
Sekeře; dodržení ochranného pásma lesa (Na Cihelně), ve všech O podobných akcích plánovaných na příští rok budeme
lokalitách Rudolfova a Hlinska určených k zástavbě budovat vždy průběžně informovat.
Za Spolek Pro Rudolfov Antonín Vítovec
oddílnou kanalizaci; provést vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území, pořídit studii odtokových poměrů zastavitelných ploch
Na Cihelně a Na Sekeře a prověřit, jaké má toto svažité území
potenciál vsaku vzhledem k zastavitelnosti území (jde nám
o všechnu stávající zástavbu pod ním) a obdobně postupovat
i v ostatních lokalitách (např. Šibenik), rozšíření nebo nový návrh
lokálního biokoridoru pod hrází Královského rybníka tak, aby
dostatečně plnil svoji funkci a zajišťoval prostupnost pro migraci
živočichů a rostlinných druhů. Vedení města zadalo zpracování
změny Ing. Arch. Brůhovi, se kterým má sousední obec Jivno
negativní zkušenosti. Krajský úřad zrušil některé části ÚP Jivno.
V nejbližší době bude svoláno veřejné projednání zpracování Změny
č. 3 ÚP Rudolfov, ale ještě není stanoveno datum, bude zveřejněno
na úřední desce Města Rudolfov. Také na veřejném projednávání a
5 dní poté má každý možnost podat připomínky. Brzy začne advent,
blíží se konec roku, každý má spoustu starostí a povinností, ale
přesto bych vás chtěla vyzvat, poprosit: „Obětujte část svého
drahocenného času a prostudujte si na www.mestorudolfov.cz platný
ÚP, přehrajte si audionahrávku z posledního zasedání zastupitelstva
(je součástí zápisu z XII. ZM), sledujte úřední desku a pokud budete
moci, přijďte na veřejné projednávání nebo vyjádřete svůj názor
jiným způsobem“.
Příkladem konstruktivní prezentace názorů na XII. zasedání
zastupitelstva (24. října 2016) byli obyvatelé Jivenské ulice
při diskuzi k hlavnímu bodu programu – projednání změny základní
technické vybavenosti (ZTV) Na Sekeře. V roce 2013 vydal
stavební úřad územní rozhodnutí na výstavbu 14 přízemních
rodinných domů. Nyní investor podal žádost o změnu 6 rodinných
domů na třípodlažní rezidenční domy. S tím souvisí zvětšení
zpevněných ploch komunikací, chodníků a parkovacích stání.
Přítomen byl investor s projektantem, ale chyběl zástupce
stavebního úřadu, aby zodpověděl dotazy týkající se hlavně výšky
nově navrhovaných domů, zvýšeného provozu na Jivenské ulici,
ohrožení zástavby pod Sekerou přívalovými vodami z komunikací a
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Podzimní Rudolfovy trhy

Pokud jste se i přes počáteční nepřízeň počasí nechali zlákat
atmosférou tradičního řemeslného trhu, jistě jste nelitovali.
Děti se za bubnování deště bavily pohádkou, tvořily
v dílničkách, nechaly se zlákat skřítkem Rudolfem do
naučných přírodovědných her. Zkušení řemeslníci se zde opět
dělili o své Umy. Samozřejmostí bylo i dobré jídlo a pití.
K tanci a poslechu Vás během dne bavila neskutečně živá
romská hudba a závěrem ohňová show. Velký dík za podporu
a spolupráci patří opět městu i Hornickému muzeu, jež svým
zajímavým programem bohatě přispělo k programu dne.
Těšíme se na další setkání a přejeme do nového roku mnoho
tvůrčích okamžiků.
Spolek Rudolfovský UM

Biologická setkání

Jihočeský kraj v rámci systému podpory nadání financuje
prostřednictvím různých organizací programy, které jsou
svým obsahem nadstavbou běžného vzdělávání. Do praktické
výuky přírodních věd pro nadané žáky se zapojila i naše
škola.
Garantem programu byla Mgr. Monika Brodská z Národního
institutu pro další vzdělávání v Hlinsku, partnery Gymnázium
Jírovcova a DDM České Budějovice (v jejich odborných
učebnách se také první a třetí setkání uskutečnilo).
Pro oblast biologie jsem vybrala čtyři výborné žákyně
z osmých tříd se zájmem o přírodopis: Kristýnu Huškovou,
Markétu Jankovou, Terezu Ottovou a Sáru Šlemendovou. Ve
dnech 21. 9., 27. 9. a 3. 10. jsme se zúčastnily tří
dvouhodinových setkání – seminářů: Paraziti a lidé (lektor
Mgr. Martin Kostka), Dřeviny ve městě, urbanistika –
určování v terénu (lektorka RNDr. Božena Šerá, Ph. D.) a
Formální příprava vědecké práce (lektor Mgr. Zdeněk
Šrámek).
V závěru každého semináře žákyně vyplňovaly dotazníky, ve
kterých anonymně na jednoduché škále hodnotily obsah,
formy a metody výuky, měly možnost vyjádřit se k osobě
lektora a jeho vystupování, schopnosti zaujmout.
Spolu se mnou se shodly, že program byl zajímavý, přinesl
nové poznatky a do budoucna jim může pomoci při
rozhodování, jakým směrem se jejich talent a studijní
předpoklady mohou dále rozvíjet.
Mgr. Jana Vašková
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Muzejní podzim

Čajkovského, Brahmse a jiných známých skladatelů zazní
v podání Sergeye Perepeliatnyka, Michaely Vyoralové a Karla
Jakubů.
17. 1. – 18 hodin
Autorské čtení a beseda nad tvorbou Šárky Dankové.
26. 1. – 18 hodin
Cestovatelský čtvrtek – Karpatská zimní kolopouť Rosti
Gregora aneb jak putovat v zimě na kole a nezmrznout.

Naposledy jsme se spolu rozloučili po koncertu Martiny Kaňkové a
Gabriely Burianové. Největší akcí letošního podzimu byly
bezpochyby Rudolfovy trhy spolku Rudolfovský UM, na kterých
naše muzeum se spolkem spolupracovalo. Přestože počasí
nevyslyšelo naše prosby o slunečný den, uskutečnilo se na louce
opravdu mnoho pěkných aktivit a představení. Nejen na louce, ale i
v muzeu byl program velmi pestrý. Dětské návštěvníky nejvíce
zajímala výstava strašidel, dospělí si přišli na své při obdivování
výstavy modelů historických lodí nebo na přednášce o dobývání
nových světů. Milovníci Šumavy se shromáždili na přednášce
mladičkého autora Luďka Němce o vesnici Krásná Hora. Začátkem
října jsme se vydali na tradiční historickou vycházku Poznej svoji
rodnou hroudu, ale kvůli silnému dešti jsme trasu zkrátili a došli
pouze na zaniklou vesnici Přívořany. Na mohylové pohřebiště se
tedy vydáme až na jaře. Výstavu soch a plastik rudolfovského
umělce Josefa Kříže jsme zahájili slavnostní vernisáží za doprovodu
žáku ZŠ Rudolfov pod vedením Mgr. Vladislavy Jiranové. Na
přednášku Milana Koželuha nezapomněli věrní obdivovatelé krásy
Novohradských hor. Besedy nad knihami jihočeských spisovatelek
Vlasty Duškové a Hany Marounkové doplnilo zajímavé autorské
čtení z děl Kavky nad městem a Deník šílené důchodkyně.
S nadšenými badateli jsme si prohlédli Státní oblastní archiv
v Třeboni za skvělého komentáře PaedDr. Laděny Plucarové, která
mimochodem naši skupinu velmi pochvalovala za nepředstíraný
zájem a zvídavé dotazy. Zejména děti si užily přehlídku bojové
techniky a výzbroje z druhé světové války připravenou Střeleckým
Spolkem Hrdlořezy. Na muzejním dvorku si děti mohly zkusit
například střílet na terč nebo si nechat obvázat imaginární válečné
zranění na vybudovaném polním ležení. Ve čtvrtek 10. 11. se
uskutečnil první díl přednášky o alchymii, která byla pojata jako
stručný úvod do této tajuplné vědy a na které zazněly zajímavosti ze
života alchymistů, kteří zavítali i do Rudolfova. Velice si ceníme
Vašeho zájmu o kulturní akce pořádané v muzeu a pevně doufáme,
že i když paní Zima pomalu přebírá žezlo vlády nad krajem, stále se
budeme potkávat ještě nejen v roce letošním, ale také hned od
počátku nového roku 2017. Přeji Vám ty nejpohodovější vánoční
svátky plné klidu a štěstí. Přijďte se podívat do muzea a přečíst si
zajímavosti z historie vánočních svátků a přitom si jistě popřejeme i
osobně ☺ .

Expozice zblízka

Díky grantu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií byly
v letošním roce zhotoveny dva interaktivní modely inspirované
výjevy z díla G. Agricoly do expozice Hornictví. První model
znázorňuje průřez šachtou od povrchu do hloubky. Je osvětlen a
doplněn zvuky kladívek narážejících do skály. V šachtě pracují
čtyři postavičky znázorňující horníky při rozličných činnostech.
V modelu je skryta i postavička Permoníka – skřítka
představujícího strážce dolů, který je zatraktivněním pro
nejmenší návštěvníky, kteří mají za úkol jej v šachtě najít. Model
je vytvořen v měřítku 1:35. Druhý model znázorňuje velmi
obtížný proces zpracování rudy. Výjev obsahuje rudnou stoupu a
následnou třídírnu rudy. V modelu pracuje pět postaviček
horníků, z čehož jedna postavička znázorňuje dítě, které bývávalo
také v okolí dolů často zaměstnáváno. Model je ozvučen
nahrávkou hluku, který vytváří rudná stoupa při drcení rubaniny.
Vyroben je ve stejném měřítku jako první model, tedy 1:35 pro
zachování kontinuity expozice. Autorem obou modelů je nadaný
rudolfovský modelář Pavel Böhm, Dis.
Přijďte se na tyto nové exponáty podívat zblízka!

Připravujeme pro Vás:

24. 11. – 18 hodin
Druhý díl přednášky Mgr. Heleny Stejskalové a PhDr. Et
PaedDr. Aleše Stejskala na téma Hornictví, alchymie a první
kapitalisté na příkladu Českého Krumlova a Rudolfova ve
2. polovině 16. století. Máte strach, že je na Vás téma
přednášky příliš odborné? Nemějte obavy! Přestože název je
dost krkolomný, jedná se o velmi veselé vyprávění o strastech a
slastech významných alchymistů.
25. 11. – 14 hodin
Vernisáž vánoční výstavy výrobků klientů STD Domova Libníč
za doprovodu pěveckého sboru Zpívání pro radost.
30. 11. – 17 hodin
Karel IV. vážně nevážně. Povídání Mgr. Heleny Stejskalové
u příležitosti významného výročí narození Otce vlasti z jiného
úhlu. Jak to vlastně bylo s jeho ženami? A na čem známý
vladař „ujížděl“?
1. 12. – 18 hodin
Betlém z vlny. Předvánoční posezení a tvořivá adventní
dílnička plná sváteční atmosféry. Přijďte s námi posedět, a když
budete chtít, tak i tvořit.
13. 12. – 18 hodin
Jazzové vánoce. Zastavme se ve vánočním shonu a
poslechněme si tradiční koledy v netradičním, ale kouzelném
podání.
5. 1. – 18 hodin
Tradiční novoroční koncert. Známé melodie od Smetany,
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Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská
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RUDOLFOVSKÝ ČAS VÁNOČNÍ 2016
25. 11. 2016

● Slavnostní vernisáž vánoční výstavy a výstavy výrobků STD Domova Libníč
○ výstava probíhá celý prosinec
Hornické muzeum 14.00
○ pěvecký sbor Zpíváme pro radost

Město Rudolfov

27. 11. 2016

● Mše svatá s adventní liturgií
○ svěcení rodinných adventních věnců
● Rozsvícení vánočního stromu
○ Vystoupení dětí z MŠ Rudolfov
○ Vystoupení dětí ze ZŠ Rudolfov (5. třída)
○ Dětský pěvecký sbor Carmína

Kostel sv. Víta

10.00

Farská louka

16.00

Město Rudolfov

● Charitativní sbírka pro azylový dům maminek s dětmi Fara

15.30 – 16.45

● Koncert duchovní hudby

Kostel sv. Víta

17.15

Hornické muzeum

17.00

Hornické muzeum

18.00

Rodinné centrum Rudolfov

Římskokatolická farnost Rudolfov

30. 11. 2016

● Karel IV. vážně i nevážně
○ přednáška

Město Rudolfov

1. 12. 2016

● Betlém z vlny
○ vánoční výtvarná dílna

Město Rudolfov

4. 12. 2016

● Barbořino světlo
Farská louka
○ tradiční průvod světel s havíři a jejich patronkou
○ součástí akce je Nebeská pošta (odeslání dopisu Ježíškovi)

Společnost přátel Rudolfova

6. 12. 2016

● Vánoční výtvarná dílna pro děti

Hornické muzeum

○ výtvarný ateliér TVOR

○ Mikulášská drobnost pro děti

Kulturně školská komise
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16.30
16.15

15.00 – 18.00

RUDOLFOVSKÝ ČAS VÁNOČNÍ 2016
13. 12. 2016

● Jazzové Vánoce
○ tradiční koledy v netradičním podání

Hornické muzeum

18.00

Hornické muzeum

17.00

Hornické muzeum

17.00

● Divadlo pro děti – Divadélko Máma a Táta

Hornické muzeum

15.00

● Vánoční koncert
○ Chrámový sbor a orchestr Velešín s hosty
○ Jiří Pavlica – Missa brevis

Kostel sv. Víta

19.00

● Betlémské světlo
○ možnost rozsvítit si betlémské světlo

Kostel sv. Víta

9.30

● Vánoční mše svatá

Kostel sv. Víta

22.00

Kostel sv. Víta

10.00

Kostel sv. Víta

10.00

Hornické muzeum

18.00

14. 12. 2016

Město Rudolfov

● Vánoce z písmenek a not
○ hudebně literární večer

Město Rudolfov

16. 12. 2016

● 2. ročník soutěže o Řád stříbrné pekařky

Spolek pro Rudolfov

18. 12. 2016

Kulturně školská komise

Město Rudolfov
Římskokatolická farnost Rudolfov

24. 12. 2016

Římskokatolická farnost Rudolfov

25. 12. 2016

● Slavnost narození Páně – mše svatá

1. 1. 2017

● Mše svatá

5. 1. 2017

● Novoroční koncert

Město Rudolfov

7. 1. 2017

● Tříkrálová sbírka
○ vyslání koledníků na Tříkrálovou sbírku

Římskokatolická farnost Rudolfov
9

Kostel sv. Víta

8.30

neodmítá. A že jim nemůžete přispět do kasičky? Věřte, že
je stejně povzbudí vlídné slovo a úsměv na další cestu.
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Milan Třebín
P. S.
Pokud byste se chtěli zúčastnit Tříkrálové sbírky a nevíte, jak
na to, prosím kontaktujte mě na milantrebin@gmail.com
nebo na telefonním čísle: 603 556 975

Tříkrálová sbírka – sobota 7. ledna 2017

Rudolfovské listy vycházející na prahu adventní doby
v sobě nesou mnoho vánočních motivů. K začátku nového
roku pro občany Rudolfova i blízkých obcí již
neodmyslitelně patří i Tříkrálová sbírka. Tento rok budou
koledníci prosit o podporu našich projektů štědré dárce
v sobotu 7. ledna 2017.
Tříkrálová sbírka se připravuje již od listopadu. Ve
spolupráci se Základní školou v Rudolfově se snažíme
oslovit koledníky z řad dětí z prvního stupně a zároveň
spoléháme na zkušené koledníky z minulých let.
O záměrech tříkrálové sbírky rozhoduje pod vedením otce
biskupa Pavla Posáda diecézní tříkrálová komise, která
zasedá na začátku prosince. Farnost Rudolfov, která je
organizátorem sbírky, navrhla pro komisi následující
projekty:
● Již tradičně podporujeme středisko Diakonie a misie
Církve československé husitské, NAZARET. Část výtěžku
sbírky půjde na nákup kompenzačních pomůcek pro
osoby s handicapem, které využívají služeb centra
v sociálně terapeutických a chráněných dílnách.
● Druhým tradičním projektem je podpora aktivit pro
mládež a seniory v nových prostorách rudolfovské fary.
● Třetím, také již tradičním projektem, je podpora
rodinám s dětmi s Downovým syndromem, kterým se snaží
pomáhat spolek Ovečka.
● Čtvrtým projektem je příspěvek na humanitární pomoc
misii Kongregace vincentinů ve východní Africe.
Všechny projekty budou podpořeny rovným dílem, tedy
každý dostane 25% z rozdělovaného výtěžku sbírky.
A tak 7. ledna 2017 společně přivítejme Tříkrálové
koledníky! Vždyť nám přináší Boží požehnání a to se

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
INFORMUJE
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Missa brevis pastoralis od Jiřího Pavlici
(Hradišťan)
prožijeme prvně v Rudolfově

Jiřího Pavlicu a Hradišťan nemusím asi v České republice
příliš představovat. Jiří Pavlica je zároveň i úspěšný
skladatel, kterému se podařilo složit mimo jiné skladbu Missa
brevis pastoralis, která se výborně hodí do programu času
adventního a vánočního.
Milovníci těchto koncertů v Rudolfově si již určitě zvykli na
Rybovu mši vánoční v kostele svatého Víta na Rudolfově
v podání Chrámového sboru Velešín. Již devětkrát jsme ji
mohli prožít. Na desátý ročník jsme připravili změnu.
Nám dobře známý Chrámový sbor Velešín „Malou mši“ (tak
také skladbu Missa brevis pastoralis Jiří Pavlica nazývá)
nastudoval a velmi zdařile s ní vystupuje v čase
předvánočním třeba v prostoru kláštera Zlatá Koruna a na
mnoha jiných místech v jižních Čechách. Letos si tuto
lahůdku chrámové hudby budeme moci prožít i v Rudolfově.
Nenechte si ujít tento koncert s jedinečnou akustikou
Rudolfovského kostela. Pro město bude tento vrchol adventu
finančně náročnější, ale tuto změnu jistě oceníte.
I termín poslední adventní neděle je tentokrát netradiční, viz
pozvánka. Vždy jsme našli datum pro koncert v 52. týdnu
roku, tedy mezi svátky. Letos na žádost sbormistryně paní
Marie Peškové jsme našli tento společný termín.
Budu se na Vás osobně těšit. Něco na zahřátí bude jako vždy
zajištěno.
Vít Kavalír, starosta města
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dýňování. Děti dlabaly dýně, i ti nejmenší prvňáčci se snažili a vše
poctivě vydlabali. S nadšením pozorovaly, jak dýně vyřezáváme a
z obyčejné dýně se tak postupně stává strašidelná lucernička.

S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Podzim jsme si ve školní družině užili. Přímo ve škole jsme
uspořádali několik celodružinových projektů, vyjeli jsme do
Českých Budějovic. Přijelo za námi také divadlo Zvoneček, které
dětem zahrálo pohádku Jak šel pejsek a kočička poprvé do školy.
Ve škole jsme uspořádali ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti si
přinesly různé druhy ovoce a zeleniny, některé ze zahrádky, jiné
z obchodů, české i exotické. Společně jsme je nakrájeli,
naservírovali jablíčka, hrušky, papriku, rajče, ale i fíky, granátové
jablko, citron či česnek. Děti z druhé třídy si připravily dokonce
smoothie. Nejzábavnější byla ochutnávka poslepu, kdy děti hádaly,
co zrovna jí. Byl hezký pohled na to, jak se děti na zdravou
mísu s nadšením vrhly a ochutnávaly, co to jen šlo.

Jistě jste si všimli, jak se šedé hřiště na Farské louce proměnilo
v barevné různorodé obrázky. Děti si vyzkoušely, jaké je to malovat
nejen na papír, ale také křídami na hřiště. Mohli jste vidět podzimní
obrázky, ale také strašidelný hrad, parkoviště pro autíčka, logo
hokejového klubu.
V říjnu jsme se stejně jako v loňském roce vydali na střední
zemědělskou školu do Českých Budějovic na den otevřených dveří a
výstavu ovoce. Opět nás návštěva nezklamala, děti nadšeně jezdily
v kombajnu, na valníku, na koni i v motokárách. Podívaly se na
nejrůznější zvířátka, na výcvik pejsků, nebo např. na výrobu medu.
Pro mnohé prvňáčky to byl první veliký školní výlet a myslím si, že
si ho všichni pořádně užili.
Nevynechali jsme ani Hornické muzeum v Rudolfově, kam jsme se
vydali při příležitosti výstavy dobové techniky a výstroje, která byla
k vidění na dvorku muzea. Děti odcházely s mnoha zážitky, např. ze
střelby, a také obvázáni od vojenské sestřičky.

V listopadu kromě divadla proběhla drakiáda. Nad Rudolfovem
létali krásní draci, veliké, menší, i malé papírové, ve škole vyrobené.
Někdo se naběhal více, někdo méně, jednoho draka jsme museli
zachraňovat ze stromu. Přesto děti drakiáda moc bavila, někteří již
plánovaly, jak půjdou pouštět i s rodiči.
Pomalu se začínáme připravovat i na advent. Na vánočním
stromečku loni poprvé kromě žárovek byly pověšené i zabalené
balíčky, dárečky. Ani v letošním roce tomu nebude jinak, v družině
již shromažďujeme krabičky a postupně začínáme balit. V některých
dárečcích najdeme výkresy dětí, či například vzkazy pro pana
starostu od dětí. Novinkou budou malé stromečky, které budete
moci vidět po Rudolfově. Dva stromečky nazdobí děti z mateřské
školy a další dva nazdobí děti ze školní družiny. Doufáme, že
stromečky vydrží v původním stavu a děti se tak budou moci chlubit
Před podzimními prázdninami děti do školy přinášely nejrůznější rodičům, co společně vyrobily.
Mgr. Petra Kuboušková
dýně všech tvarů i velikostí. V družině totiž tento den proběhlo
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... A C O N A Š I N E J M E N Š Í ?
Návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou

Koncem září jsme s dětmi ze třídy Žabiček a Dráčků navštívily
Zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou, kde jsme se
zúčastnily výukového programu s názvem ,,Lesní pohádka“. Volnou
vstupenku na tento program jsme obdrželi na základě pravidelného
příspěvku naší mateřskou školou na adopci Ponyho shetlandského.
Děti si zde společně zahrály pohádku o lesních zvířátkách, která si
spokojeně žila v lese a vyhnala z něj smrdutého tchoře. Smyslem
této pohádky bylo poznání, že každý tvor má v přírodě své důležité
místo i když se nám na první pohled může zdát, že všemu jen škodí.
Volná vstupenka zahrnovala i prohlídku celé ZOO, kterou jsme
zakončily hrou na dětském hřišti. Dětem se celý program líbil,
odnesly si nejenom mnoho zážitků, ale i drobné suvenýry.

Halloween v MŠ

V rámci halloweenského týdne se ve třídě Žabiček uskutečnilo
dlábání dýně. Akce se konala na školní zahradě. S dětmi jsme si
nejdříve pověděly o svátku ,,Halloween“, o jeho významu, tradicích
a symbolech a poté jsme se daly do dlabání. U dlabání dýně se
vystřídaly všechny děti. Děti dýni zbavily jadérek a dalších
přebytečných částí, kterou dýně obsahovala. Poté si děti samy
navrhly, jak by chtěly, aby jejich dýně vypadala a společnými silami
jsme dýni daly konečnou podobu. Tímto bychom chtěly poděkovat
paní Míčkové za obstarání dýně. Dětem se tato netradiční činnost
líbila a panovala zde veselá, příjemná a spokojená nálada.

byla ukázka polní kuchyně, kde nám byl uvařen čaj, dále ukázka
výzbroje a k vidění byla i bojová vozidla a také střelnice, ve které
děti měly možnost střílet kuličkovou zbraní na terč. V závěru
programu se děti mohly nechat ošetřit polní zdravotní sestřičkou a
zároveň si prohlédnout i osahat dobové ošetřovatelské předměty.
Největším zážitkem pro děti byla střelba ze zbraně.

Tradiční Drakiáda
Listopad jsme s dětmi ze třídy Žabiček zahájily tradiční drakiádou.
V průběhu týdne si děti vyrobily draky, dle vlastní fantazie, které
jsme následně pouštěly na nedaleké louce v okolí mateřské školy.
Když se děti s draky prolétly, následoval program plný soutěží a her.
Děti soutěžily v týmech. Na jednotlivých stanovištích je čekaly
různě obtížné úkoly. Děti si z drakiády odnesly nejenom medaile,
ale také sladkou odměnu. Vzhledem k příznivému počasí se
drakiáda vydařila a strávily jsme příjemné dopoledne venku.

Návštěva podzimní zahrady

Výstava v Hornickém muzeu

Dne 20. 10. 2016 jsme se společně s dětmi zúčastnily výstavy
dobové techniky a výzbroje z druhé světové války. Konala se
v rámci příležitosti výročí 75 let od ,,Operace Barbarossa“. Při
příchodu do muzea jsme prošly vstupní branou, která symbolizovala
německé hranice. Za nimi nás v dobových kostýmech přivítali
dobrovolníci ze Střeleckého spolku Hrdlořezy. Součastí expozice

V pondělí 7. 10. 2016 jsme se s dětmi zúčastnily naučné stezky
v přírodní zahradě Rudolfov. Tato zahrada je uspořádána podle
starodávného učení ,,Feng-Schui“. Uprostřed této zahrady se
nachází meditační kaple, ve které jsme si s dětmi přečetly
starověkou pověst a poté jsme chvíli společně rozjímaly. Dále jsme
v zahradě mohly vidět různé druhy okrasných stromů, květin, ale
také bylin. Vše, co bylo k vidění, bylo doprovázeno komentářem.
Tímto chceme poděkovat paní Jarmilce Habrové za umožnění
prohlídky a vřele ji doporučujeme všem, co mají rádi přírodu a my
už se budeme těšit na další návštěvu.

Návštěva místního muzea

Děti ze třídy Dráčků a Sluníček navštívily v pondělí 7. 11. 2016
místní muzeum, kde si v tvořivé dílničce vyrobily podzimní
dekorace.
Od začátku školního roku samozřejmě nechyběla ani divadelní
představení a výukové programy z ,,Cassiopeii“.
Markéta Kopfová
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Domácí hospic sv. Veroniky v Českých
Budějovicích

V říjnu letošního roku zahájil
svojí činnost mobilní Domácí
hospic sv. Veroniky v Českých
Budějovicích. Působí na
území města a v dojezdovém
okolí 25 km. Jeho zřizovatelem
je prachatický Hospic sv. Jana
N. Neumanna. Poskytuje
komplexní odbornou zdravotní,
ošetřovatelskou, sociální, příp.
psychologickou i duchovní
péči, a to vše v domácím
prostředí pacientů. Jejím
hlavním posláním je pomáhat nevyléčitelně nemocným,
u kterých byla již ukončena léčba vedoucí k uzdravení a
doporučena léčba paliativní (nebo symptomatická,
hospicová), aby mohli žít i prožít závěr svého života doma
mezi svými blízkými.
Zdravotní personál, jehož součástí jsou i odborní lékaři,
dojíždí k pacientům pravidelně dle potřeby a aktuálního
zdravotního stavu nemocného. Zdravotní sestry jsou
k dispozici ve dne i v noci, připraveni vyjet do rodiny
k nemocnému, pokud se jeho zdravotní stav zhorší. Zdravotní
péče je poskytována 24 hodin denně, o víkendech i svátcích
během celého roku. Cílovou skupinou jsou tak ti, kteří by bez
specializované domácí hospicové péče museli závěr života
strávit v nemocnici. K tomu, aby mohli zůstat nemocní doma
napomáhá i půjčování speciálních pomůcek a přístrojů domů,
jako jsou polohovací postele, antidekubitní matrace,
koncentrátory kyslíku, automatické dávkovače analgetik,
infuzní pumpy aj.
Domácí hospicová péče není bohužel stále hrazena
zdravotními pojišťovnami, uzavřené smlouvy má
pouze s třemi pojišťovnami (211, 201 a 207), které však hradí
jen část z poskytované komplexní hospicové péče. Finanční
zdroje jsou získávány proto také z dotací obcí, sponzorů
a dobrodinců, bez jejichž pomoci by nemohli
provozovat tyto služby. Cena poskytované domácí hospicové
péče je stanovena na 100 Kč na den u pacientů, kteří jsou
pojištěnci ZPMV (211), VoZP (201) a OZP (207). Pokud je
pacient pojištěncem u jiné smluvní pojišťovny, poplatek je
stanoven na 200 Kč na den. V případě obtížné finanční
situace lze poplatek po domluvě snížit. Hospicovou péči je
možno hradit z příspěvku na péči, který hospic pomůže
zařídit (pokud nemáte).
Pacienti jsou přijímáni na základě vyplněné žádosti o přijetí,
kterou kromě rodiny vyplňuje i ošetřující lékař (vypisuje
diagnózu a stávající léčbu).
Domácí hospic sv. Veroniky provozuje rovněž terénní
odlehčovací služby. Ty jsou určené pro rodiny, které potřebují
pravidelně pomáhat s péčí o těžce nemocného
(např. s hygienou, stravováním) nebo potřebují v péči
o nemocného vystřídat, aby si pečující osoba mohla
odpočinout, zařídit potřebné osobní záležitosti či je pracující
a nemocný vyžaduje celodenní péči. Tato služba je hrazená
rodinou, cena za hodinu činí 100 Kč. Tuto službu lze hradit
z příspěvku na péči.
Hospic poskytuje také zdarma psychologickou poradnu, která
je otevřena nejen klientům domácí hospicové péče, ale nabízí
podporu všem pečujícím, těžce nemocným, jejich blízkým,
stejně tak lidem truchlícím a pozůstalým. Psychologická
poradna funguje každou středu od 16:00 do 18:00. Je vhodné
se vždy předem objednat.
Poradenství je poskytováno také přes internetovou poradnu,

kde nabízejí možnost komunikovat anonymně.
Více informací najdete na www.hospicveronika.cz nebo
se lze domluvit telefonicky (731 648 328) a osobně v době
otevíracích hodin hospicové poradny: Husova tř. 636/33b,
370 05 České Budějovice.
MUDr. Jaroslav Valevský
Konzultováno s vedoucí domácího hospice Mgr. Monikou
Flídrovou

Rudolfov a letečtí akrobaté

foto: J. Kindl

Na dubnovou besedu o Martinu Stáhalíkovi, kterou si Společnost
přátel Rudolfova společně s rodinou připomněla 15. výročí od
jeho tragického odchodu, navázala říjnová beseda s českým
nejúspěšnějším leteckým akrobatem současnosti, Martinem
Šonkou. Plný přednáškový sál Hornického muzea tak vyslechl
poutavé vyprávění pilota o jeho leteckém i civilním životě.
Besedu moderoval Ivan Stáhalík. V její druhé části jsme mohli
sledovat letecké ukázky následované autogramiádou. I těmito
besedami jsme si připomněli letošních 15 let Společnosti přátel
Rudolfova a tak věřím, že se s příznivci rudolfovské kultury
budeme setkávat i nadále.
Jan Řehovský

foto: J. Kindl

Poděkování

Děkujeme mnohokrát trenérům fotbalového týmu starší
přípravky A panu Antonínu Osouchovi a Radku Jánskému
za profesionální vedení mladých fotbalových nadšenců.
V týmu panuje tvůrčí atmosféra, důvěra a přátelské vztahy a
to se odráží na výsledcích – tým v podzimním kole nenašel
přemožitele.
Rodiče týmu starší přípravka A
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Plný dům na Rudolfově

Pravidelně v Rudolfovských listech informujeme
o sportování dětí a mládeže v působnosti Sportovního klubu
Hlincovka. Máme radost, pokud se můžeme pochlubit
úspěchy. Nejinak tomu bude i tentokrát. Nejmladší hráčky
z druhých až pátých tříd získaly v Českém Krumlově na
úvodním turnaji Barevného volejbalu první zkušenosti, a také
prvá vítězství. Mladší žákyně se zapojily do soutěží
okresního a krajského přeboru, ve kterém soutěž dokonce
kontrolují z prvního místa. Starší žákyně hrají v druhé
výkonnostní osmičce Český pohár a vedou krajskou soutěž.
Ve vyšších soutěžích dorostenek na republikové úrovni je
naše družstvo hrající soutěž mladších dorostenek (kadetek)
v tabulce 1. ligy na čtvrtém místě a starší dorostenky
(juniorky) tabulku 1. ligy vedou.
V letošní sezóně, po sedmnácti letech trenérské práce s dětmi
a mládeží, od úplné nuly, a po 4 letech účasti žen v druhé
lize, jsme postoupili opět o stupínek výše. Začali jsme hrát,
druhou nejvyšší soutěž v republice tzv. národní ligu žen.
Dostali jsme se do společnosti klubů s podstatně větší
volejbalovou tradicí a zkušeností, a také organizačním a
tréninkovým zázemím. Bude obtížné se v soutěži udržet.
Toho jsou si vědomi jak hráčky, tak velká volejbalová rodina,
která vytváří při zápasech v rudolfovské hale
neopakovatelnou diváckou kulisu. Na listopadovém
derby s ČEZ (Madetou) České Budějovice byl „plný dům“,
okolo stovky diváků, včetně osobností ze sportovního a
společenského života. Potěšitelné pro výchovu ke sportu na
Hlincovce bylo, že v základní sestavě soupeře z Budějovic
nastoupily tři hráčky (Slabová, Kotlabová a Kubíčková),
které v žákovských i mládežnických soutěžích získávaly
zkušenosti pod naším trenérským vedením. Naše družstvo
„A“ žen je na začátku cesty. Zápas měl v plné režii soupeř.
Přesto získání setu proti soupeři z prvního místa soutěže je
povzbudivé.
A protože z volejbalového stereotypu každodenních tréninků
a víkendových zápasů nás probudily první vločky
poletujícího sněhu, kdy bleskne člověku myšlenka, že budou
brzo Vánoce, tak nám dovolte popřát všem lidem dobré vůle
klid a pohodu v době adventní a do nového roku hodně
zdraví, spokojenosti a překonaných překážek.
Za 232 členů klubu z Hlincovky Jan Havelka

Dovolujeme si připojit pozvánku na část soutěže,
prosincové a lednové zápasy SK Hlincovka – družstva žen
„A“ konané v rudolfovské hale a v blízké dojezdní
vzdálenosti.
Den
Pátek
Sobota
Pátek
Pátek
Sobota
Pátek
Sobota

Datum hodina
09. 12. 19:00
10. 12. 10:00
16. 12. 17:00
13. 01. 18:30
14. 01. 10:00
20. 01. 19:00
21. 01. 10:00

Hosté
Střešovice Praha
Střešovice Praha
Repre ČR (dorost)
VK ČEZ České Budějovice
VK ČEZ České Budějovice
Nusle Praha
Nusle Praha

Místo sportovní haly
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice
hala OÚ Horní Stropnice
Stromovka 12, Č. Budějovice
Stromovka 12, Č. Budějovice
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice

Starší přípravka v Rakousku

V neděli 18. 9. 2016 se několik kilometrů za našimi
hranicemi uskutečnilo přátelské fotbalové utkání starší
přípravky „A“ SK Rudolfov (doplněné hráči starší přípravky
„B“) a družstva spřáteleného rakouského města SV Sandl,
kde se hostům dostalo od místních vřelého přijetí a návštěvy
početného obecenstva.
Počasí zápasu sice příliš nepřálo, přesto rudolfovští kluci
neztráceli chuť do hry. Ani doposud nezvyklá velikost hřiště
a rozestavění 6 + 1 rudolfovské hráče nezaskočily, takže již
v první půli vybojovali příjemný náskok před soupeřem.
I druhá polovina zápasu potvrdila převahu českého družstva,
které svoje vedení o několik gólů ještě navýšilo, za což
sklidilo pochvalu a obdrželo od sandlovských pohár. Do
šatny pak domácí hráči rudolfovským ještě přinesli doma
pečené dobroty.
Přestože se soupeřům nakonec nepodařilo vůbec skórovat,
projevili zájem přátelské utkání zopakovat, tentokrát na české
půdě. Doufejme, že se tedy zase podaří najít společný termín
pro další „měření sil a fotbalových dovedností“ obou
družstev.
R. Jánský

Foto z loňské sezóny hráček postupujících z II. ligy žen družstva „A“.
Stojící zleva: trenér Luděk Naglmüller, Daniela Hajná, Kateřina
Mlčochová, Eva Klimešová, Lucie Hansová, Veronika Votrubová,
Terezka Votrubová.
Klečící zleva: Hana Klimešová, Monika Binderová, Aneta Kalová,
Pavla Candrová, Tereza Sebeniová.
Ležící: vedoucí družstva hráčka na postu libera Nikola Vandasová.
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VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
O ŘÁD STŘÍBRNÉ PEKAŘKY

Spolek Pro Rudolfov pořádá soutěž o nejlepší, nejkrásnější a
nejchutnější vánoční cukroví. Akce je určena pro rudolfovské
tvůrce vánočních dobrot a je spojena s výměnou receptur,
zkušeností a též ochutnávkou. Přihlásit se je možno osobně
v Hornickém muzeu v Rudolfově, nebo elektronicky na
adrese e-mail: prorudolfov@seznam.cz
Představení vzorků a jejich hodnocení bude v sále
Hornického muzea dne 16. 12. 2016 od 16.00 hodin.
Uzávěrka pro dodání vzorků je téhož dne do 16.00 hodin.
Podmínky soutěže:
Každý adept/ka na výherce řádu stříbrné pekařky připraví na
posouzení odbornou porotou tři druhy pečiva po nejméně
šesti vzorcích. Tři druhy proto, aby odborná porota mohla
posoudit pekařskou zdatnost a fantazii, šest kusů proto, aby
porota při náhlé ztrátě paměti mohla ujistit o kvalitě
soutěžních kousků. Odborná porota hodnotí vzhled vzorků,
jejich ladné tvary, zdobnost, vůni slovy to to voní, to je krása
a v neposlední řadě též chuť a sytost blaženým výrazem
obličeje.
Výsledky soutěže budou oznámeny ihned po posouzení
zkušebních vzorků ve zkušených žaludcích zkušené poroty.
Poté odborná porota vyhlásí vítěze soutěže.
Vánoční cukroví bude po ukončení akce předáno našim
spoluobčanům v domě s pečovatelskou službou.
Děkujeme předem za hojnou účast, jak se říká u nás „Pekáčkům
zdar!“

Koupím stavební pozemek v Rudolfově
cca 1000 m2 bez překážek zahájení stavby.
Tel. 603 879 696.
Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474.

Hospodářský sběrný dvůr
Města Rudolfova
OTEVŘEN DO 30. 11. 2016,
POUZE V SOBOTU
od 8:00 do 12:00 hodin.
V případě nepříznivého počasí
(sníh, náledí, apod.)
bude sběrný dvůr uzavřen dříve.
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