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■ BŘEZEN – DUBEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Nové telefonní číslo na městský úřad!

Nezapomeňte! Od 1. dubna se již
nedovoláte na původní a celá léta
tradiční telefonní číslo na
městský úřad. Telefonní číslo
387 228 050 jsme se rozhodli
zrušit díky cenové politice
společnosti O2. Podrobně jsem
se těmto důvodům věnoval
v minulém čísle RL, nevratná
výpověď běží a nemá cenu se k tomu vracet. Podstatné a
důležité opravdu je, abyste věděli, na jaké telefonní číslo se
nám budete moci dovolat od pondělí 3. dubna 2017.
Nové telefonní číslo je 770 12 10 10 a najdete ho i na
webu města.
Vít Kavalír, starosta města

Aplikace V OBRAZE
dokonalý přehled o dění v našem městě

Jste majiteli chytrého mobilu? Chcete mít dokonalý přehled o dění
v Rudolfově a Hlinsku? Nemáte čas každou chvilku kontrolovat
webové stránky města a máte obavu, že vám něco důležitého z dění
ve vašem okolí uteče? Pak je tato aplikace právě pro Vás.
Nepoteče u vás v ulici voda, potřebujete zjistit, od kdy bude
otevřený letos na jaře sběrný dvůr, či chcete vědět, kdy bude
probíhat veřejná soutěž o Rudolfovskou pálenku? To jsou
namátkové příklady, jak může být užitečná nová aplikace, kterou si
majitel chytrého mobilu může nahrát.
Tato aplikace je totiž propojená s oficiálními webovými stránkami
našeho města, a pokud se objeví nová aktualita na tomto webu,
objeví se i ve vašem mobilu.
Máte o aplikaci zájem a nevíte, jak na to? Na stránkách města
www.rudolfov.cz na úvodní straně v pravé části najdete velkou
ikonu „Mobilní aplikace V OBRAZE“ . Po rozkliknutí ikony
najdete informační video a dále podrobně napsaný návod, jak vše
pohodlně nainstalovat.
Oslovilo nás několik společností, které podobnou službu nabízí
v různém provedení a kvalitě. Dali jsme přednost firmě, která
spravuje i webové stránky města a tuto službu nabízí v rozumné
kvalitě a ceně. Věříme, že i tato služba může zlepšit kvalitu života
našich obyvatel a jsem si jist, že i po přečtení tohoto článku začne
být aplikace hojně využívaná.
Vít Kavalír, starosta města

Přístavba šaten a modernizace sportovní haly

Jednou z nejdůležitějších investičních akcí, která nás čeká
v letošním a příštím roce, je přístavba šaten a modernizace sportovní
haly. Sportovní hala byla postavena pro školu a další sportovní
aktivity v sedmdesátých letech minulého století a v téměř
nezměněném stavu slouží dodnes. Je jasné, že v mnoha ohledech

musí být již zastaralá a neplní svou funkci. Krom toho bychom
chtěli pomoci vytvořit celoročně lepší zázemí pro SK Rudolfov a
další sportovní organizace výstavbou šaten a dalšího zázemí.
Konkrétně projekt řeší přístavbu šaten ke stávajícímu objektu
tělocvičny se zázemím a dílčí vnitřní úpravu stávajících sociálů –
rekonstrukci sociálů, šaten a posunutí hlavního vstupu do tělocvičny.
Přístavba šaten bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bude určena
jako šatny se zázemím jak ke stávající tělocvičně, tak pro venkovní
sportoviště i jako kabiny k navazujícímu fotbalovému hřišti.
V každém z podlaží přístavby vznikne 5 nových šaten. Z hlediska
napojení na inženýrské sítě bude využito stávajícího vedení
vnitroareálových inženýrských sítí.
Pořídili jsme prováděcí projektovou dokumentaci stavby. Teď,
během měsíce března, získáme platné stavební povolení.
V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Ještě řešíme
financování. Stále věříme v dotaci, kdy nechci být konkrétní, ale
pracujeme na tom, aby nám dorazila finanční pomoc mimo náš
rozpočet. Uvidíme. Ovšem i kdyby žádná dotace nakonec
nedorazila, chci všechny ubezpečit, že modernizaci haly
i s přístavbou šaten rozhodně zrealizujeme.
Vít Kavalír, starosta města

Jednání číslo 2 na Biskupství

Za 15 měsíců soudního sporu jsme absolvovali pouze dvě
jednání s protistranou sporu ohledně žaloby na určení vlastnictví
pozemku na Farské louce, přestože vedení města chce jednat od
začátku, co se o žalobě dozvědělo. Prvně jsme jednali někdy
koncem loňského září a podruhé se jednání konalo letos 15. února.
Po schůzce v loňském září bylo na řadě biskupství, kdy pan
generální vikář Henzl přislíbil, že Biskupství přijde s návrhem
mimosoudní dohody cca do měsíce od té podzimní schůzky. Nic se
nedělo až do začátku února 2017, kdy se mi ozval sekretář pana
biskupa Kročila, zdali bychom se mohli dostavit na schůzku
přímo s panem biskupem.
Schůzky jsem se zúčastnil tentokrát s kolegou z rady města
Ondřejem Švejdou. Musím konstatovat, že schůzka nepřinesla opět
žádný průlom v jednání. Za Biskupství se jednání zúčastnil přímo
pan biskup Kročil a generální vikář pan Henzl. Byli jsme
dotazováni, jak bychom si mimosoudní dohodu představovali my,
jako zástupci města. Bylo tedy patrné, že žalující strana na jednání
nepřišla se žádným konkrétním návrhem na majetkové vyrovnání,
nevyjádřila se ani k představě na využití tohoto pozemku. My jsme
argumentovali, že si neumíme představit, aby město nebylo
vlastníkem této centrální plochy v Rudolfově. Mluvili jsme
o plánech, jaké v tomto prostoru máme a co všechno ta žaloba pro
nás znamená. Rozešli jsme se s tím, že zašleme elektronicky
architektonickou studii parku od autora Jiřího Brůhy a Biskupství
se pokusí navrhnout, jak by tento investiční záměr města mohla
farnost Rudolfov využít ve svůj prospěch.
Studie byla odeslána na adresu pana generálního vikáře a teď
čekáme na další krok Biskupství. Snad nebudeme čekat dlouho...
Vít Kavalír, Ondřej Švejda, radní města

D O Š LO NA AD RE S U RUD O LFOVS KÝC H LI S T Ů
Vážení představitelé města Rudolfova,
právě dneska se mi dostaly do ruky Rudolfovské listy v novém
kabátě. Je nutno podotknout, že jejich kvalita je stále lepší.
Zastavila jsem se hned u prvního článku, týkajícího se Farské louky.
Rozumím rozčarování pana starosty, přesto mám ale několik dotazů.
Umím si představit, že plány na zušlechtění Farské louky nebyly
zadarmo a předpokládám, že jejich zhotovení muselo projít
schvalovacím procesem.
Pokud v říjnu 2015 byly plány představeny při veřejném projednání,
je pochybením, že nebyly předem zjištěny majetkoprávní poměry.
Pokud církvi trvalo celé tři měsíce, než podala žalobu i v tom vidím
záměr a trochu vypočítavé chování. Co mi není jasné vůbec, je
úloha některých představitelů naší obce. Především těch,
kteří s církví úzce spolupracují. Ani ti nevěděli, že představitelé
farnosti budou podávat žalobu? Nedalo se včasným zásahem řešit
záležitost jinak a ušetřit tak městu peníze vydané na zhotovení
zbytečného projektu, eventuelní soudní výlohy, popřípadě
mimosoudní vyrovnání? Jaká byla časová posloupnost mezi
schválením zadání plánů na zušlechtění louky a vzneseným nárokem
církve? Kdo se zúčastnil jednání a kdo schvaloval rozpočet studie?
A v neposlední řadě mě zajímá, jaké má církev záměry s Farskou
loukou?
Děkuji za informace a zdravím.
Šofránková Blanka, Třeboňská 27, Rudolfov

16. 12. 2015: Rada města přijala další důležité usnesení k tomuto:
„Rada města Rudolfova schvaluje konečnou verzi architektonické
studie Farská louka v Rudolfově, která byla v listopadu 2015
upravena firmou Brůha a Krampera, architekti spol. s r. o., Riegrova
1745/59, 370 01 České Budějovice 3 dle připomínek vzniklých při
veřejném projednávání. “
Poté ovšem to konstruktivní a příjemné končí. Přichází tvrdá rána
v podobě žaloby...
V pondělí 28. 12. 2015 přichází dopis od právního zástupce farnosti
Rudolfov, který byl napsán 26. 12. 2015. V dopise stojí, že si farnost
nárokuje vlastnictví k pozemku parc. č. 25/1 v k. ú. Rudolfov
u Českých Budějovic s tím, že farnost preferuje mimosoudní
dohodu. Pokud však k dohodě nedojde, tak bude nucena farnost
prostřednictvím svého právního zástupce podat žalobu na určení
vlastnictví tohoto pozemku.
30. 12. 2015 byla podána již zmiňovaná žaloba, aniž by proběhlo
jakékoli jednání o mimosoudní dohodě stran sporu.
Od té doby proběhly pouze dvě jednání s Biskupstvím
českobudějovickém, které žalobu pro farnost Rudolfov připravilo.
Snažíme se o mimosoudní dohodu, ale konkrétní výsledek jednání
zatím nepřinesla, takže nelze nyní zcela jasně odvozovat, jaký záměr
má církev s Farskou loukou.
Je jasné, že projektovou přípravu a poté realizaci městského parku
muselo vedení města ihned po podání žaloby zastavit. Pokud by
soud dal za pravdu protistraně sporu, tak by město v podstatě
investovalo do cizího majetku.
Zdali zastupitelé, kteří jsou zároveň členy farní rady farnosti
Rudolfov, nemohli vědět o chystané žalobě, je nutné ponechat bez
komentáře. Oba shodně na zastupitelstvu prohlásili, že o žalobě
nevěděli. Zrovna tak se vyjádřila i paní zastupitelka Ing. Sobíšková,
která je vedena na stránkách biskupství jako pracovnice restitučního
oddělení Biskupství českobudějovického.
Majetkové poměry nebylo potřeba nějak složitě před zadáním studie
zkoumat. Dle výpisu listu vlastnictví Katastrálního úřadu v Českých
Budějovicích bylo město Rudolfov v září 2015 výlučným
vlastníkem Farské louky a je jím dodnes, byť je tato skutečnost již
cca 15 měsíců zpochybňována již několikrát zmiňovanou žalobou.
Stále věříme, že vše dopadne, tak jak má, tj., že město musí zůstat
jediným vlastníkem Farské louky. Již nyní je však jasné, že se
městský park v tomto volebním období vybudovat již nepodaří, což
je odklon od původního záměru.
Vít Kavalír, starosta města

Vzhledem k tomu, že se paní Šofránková ve svém článku obracela
na představitele města, byl všem zastupitelům článek přeposlán
k vyjádření. Jejich odpovědi jsou zveřejněny v pořadí, v jakém byly
doručeny zpět na adresu Rudolfovských listů.

Vážená paní Šofránková,
je vidět na Vašem příkladu, že Rudolfovské listy neděláme zbytečně.
Nejen, že jsou naše listy čteny, ale vyvolávají i emoce a reakce. O to
víc mě těší, že reagujete na můj článek v minulém čísle.
Jsem rád, že Vám osud Farské louky není lhostejný. Tohle téma není
příliš veselé, ale rozhodně je potřeba o něm mluvit a psát. Pokusím
se Vaše dotazy co nejlépe objasnit.
Jak vytvořit důstojný střed města v Rudolfově, tak tím už si lámalo
hlavu několik představitelů našeho města. Architektonických studií
se vznikem náměstí, několika bytových domů a marketu
archivujeme na městském úřadě několik. Žádná se neujala, hlavně
pro svou obrovskou finanční náročnost a tak všechny skončily
v koši. Současné vedení města zcela opustilo myšlenku dlážděného
náměstí a bytových domů v horní části. Naopak zadání pro firmu
Brůha a Krampera, architekti spol. s r. o. bylo vypracování studie na
městský park s prostorovou rezervou pro zbrusu novou radnici,
market a lékařský dům.
Pro přehlednost se pokusím vše shrnout chronologicky:
16. 9. 2015: Rada města na svém pravidelném jednání přijímá
usnesení: „Rada města Rudolfova souhlasí s nabídkovou cenou za
vypracování a projednání architektonické studie Farská louka za
částku 80 000 Kč.“, přičemž předtím probíhala intenzivní jednání
mezi architektem Ing. Brůhou a vedením města o představách
zadání studie.
14. 10. 2015: Od 18:00 hodin bylo svoláno veřejné projednání
k představení této studie. V Rudolfovských listech číslo 5/2015 na
první stránce byla umístěna pozvánka na toto jednání v tomto znění:

Reakce na dopis
Vážená paní Šofránková,
oslovila jste představitele města s prosbou, aby se vyjádřili
k Vašemu dopisu do Rudolfovských listů, a tak si dovolím reagovat.
Protože se hlavní část článku týká Farské louky a pan starosta
několikrát v našem místním periodiku zmiňoval, že nechce tuto
problematiku řešit přes media, snažil jsem se s Vámi spojit osobně
prostřednictvím e-mailové komunikace. Bohužel vedoucí redaktorka
mi sdělila, že si tuto přímou komunikaci nepřejete, protože byl dopis
poslán na adresu Rudolfovských listů a Vy očekáváte, že všichni
zastupitelé, kteří se budou chtít k věci vyjádřit a zodpovědět Vaše
dotazy, tak učiní prostřednictvím Rudolfovských listů; nevidíte tudíž
důvod, proč byste poskytovala svou soukromou e-mailovou adresu.
Též se domníváte, že problematika uvedená v článku zajímá širší
rudolfovskou veřejnost, a je i proto vhodné odpovědi zastupitelů
zveřejnit, nikoliv Vám je zasílat na soukromou adresu.
Za sebe si dovolím sdělit, že jsem se několikrát snažil, aby se
v Rudolfovských listech alespoň jednou mohlo samostatně
vyjádřit také Biskupství českobudějovické, a přinést tak pro
občany našeho města do této velmi citlivé problematiky názor
druhé strany. Biskupství je v tomto případě jediným aktérem, který
je plně kompetentní se k celé věci vyjádřit. Biskupství
českobudějovické jakožto zřizovatel a přímo nadřízená právnická
osoba Římskokatolické farnosti Rudolfov žádalo Radu města
Rudolfov o umožnění písemného vyjádření k článku města „Jsou
projekty revitalizace prostoru u základní školy a parku na Farské

Město Rudolfov zve zastupitele města Rudolfov a své občany na
veřejné projednání architektonické studie Farská louka, které se
bude konat dne 14. 10. 2015 od 18:00 hodin v multifunkčním sále
Hornického muzea.
Vedení města požádalo o spolupráci při pořízení této studie pana
architekta Ing. Jiřího Brůhu, který by rád v rámci veřejného
projednání návrh zmíněné studie představil. Jsme si vědomi, že jde
o nejcennější nezastavěný prostor v Rudolfově a proto bychom byli
rádi, kdyby vznikla široká diskuze. Nenechte rozhodovat pouze
zastupitele, přijďte a vyjádřete svůj názor.

Toto veřejné projednání se povedlo. Přišlo krom zastupitelů i hodně
obyvatel. Vedla se konstruktivní diskuze minimálně dvě hodiny a
přinesla několik velmi dobrých a věcných připomínek, které se
podařilo do finální podoby studie zapracovat.
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Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd
na školní rok 2017 – 2018

louce v ohrožení?“ Usnesením č. 74/2016 rada města (redakční
rada) nesouhlasila s otištěním písemného vyjádření. Mnoho dotazů,

tak mohlo být zodpovězeno. Kromě toho se domnívám, že pouze
jednostranně zaměřené články vedení města bez poskytnutí
možnosti se písemně vyjádřit druhé straně, tj. v tomto případě
Biskupství českobudějovickému, nepřispívají na základě
možných různých výkladů k dobrým vztahům mezi některými
rudolfovskými občany a komunitou rudolfovských farníků a
Římskokatolickou farností Rudolfov. Zájmem obce by mělo být
vytvářet dobré mezilidské vztahy, protože „bez rovnosti není
spravedlnosti“.

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podle § 165 odst. 1
písm. a) zákona 561/2004 Sb. v platném znění počet žáků
přijímaných do 1. tříd na 54.
Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle následujících
kritérií:

1. Přednostně budou přijati žáci s adresou trvalého
pobytu ve spádovém obvodu školy, který tvoří obce
Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora,
Hůry, Jivno, Libníč.
2. Dále budou přijati žáci, kteří mají trvalé bydliště mimo
spádový obvod školy. Tito žáci budou přijati pouze tehdy,
pokud nebudou naplněné kapacitní možnosti školy, tj. 54
přijímaných žáků. Pokud by jejich počet překročil počet
volných míst, rozhoduje o přijetí skutečnost, zda má dítě
již na škole sourozence.
3. Pořadí případného přijetí dalších žáků bude stanoveno
losem.
Časové pořadí u zápisu není rozhodující!!!

Podstatně lepší pozici ke zveřejnění článku mají zastupitelé v ust. §
4a tiskového zákona, který stanovuje povinnost obecním periodikům
(tedy i Rudolfovským listům) informovat objektivně a nestranně,
přičemž musí „ poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,

Touto složitější
formou by mohl být zprostředkován náhled na věc a vytvořen
prostor k vyjádření např. Biskupství českobudějovickému. Jsem
však přesvědčen, že publikování názoru obou stran by mělo být
samozřejmé již z toho důvodu, aby občané Rudolfova získali
skutečně objektivní a vyvážené informace o dění ve svém městě.
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva (… ). “

Jinak jsem též názoru, že barevný kabát Rudolfovským listům sluší.
Jaroslav Valevský ml.

Poznámka:
Místo trvalého pobytu bude následně ověřováno. U cizinců se
za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90
dní nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov,
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov informuje
Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov
na školní rok 2017 – 2018

Organizace a průběh zápisu

k povinné školní docházce

Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovil podle § 36 odst. 4 zákona
561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) se skládá
z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a
souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru
a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte
může být přítomen u všech součástí zápisu.
1. Po příchodu k zápisu bude žákovi přiděleno registrační
číslo, které bude vepsáno do tiskopisu „Žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rudolfov“. Ten mohou
mít zákonní zástupci již při příchodu k zápisu vyplněný
tiskacím písmem – je ke stažení na webových stránkách
www.zsrudolfov.cz
2. Zákonní zástupci vyjádří svůj souhlas s tím, že s jejich
dítětem může být veden rozhovor.
3. Při formální části zápisu bude následně vyplněn nebo
zkontrolován již vyplněný tiskopis „Žádost o přijetí
k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rudolfov“.
4. Bude-li s tím zákonný zástupce souhlasit, proběhne
rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem,
který bude trvat nejvýše 20 minut a bude zaměřen na
motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení
jeho školní připravenosti (schopnost komunikace a
koncentrace, výslovnost dítěte, přednes básničky nebo zpěv
písničky, kresba postavy, držení tužky, znalost barev,
orientace v prostoru, znalost číselné řady, množství prvků,
rozpoznávání základních geometrických tvarů).
5. Bezprostředně po zápisu bude škola informovat zákonného
zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní
docházky pomoci dítěti k jeho dalšímu rozvoji.
6. Seznam přijatých žáků k povinné školní docházce (pouze
přidělená registrační čísla) bude zveřejněn v nejkratším
možném termínu na vchodových dveřích do budovy školy a
na webových stránkách www.zsrudolfov.cz.
7. Informační schůzka zákonných zástupců budoucích
prvňáčků se uskuteční v úterý 23. 5. 2017 od 15:30 hodin
v jídelně ZŠ Rudolfov. Při tomto setkání se zákonní zástupci
seznámí s třídními učitelkami prvních tříd, vedoucí
vychovatelkou školní družiny a budou jim předány podrobné
informace k zahájení povinné školní docházky jejich dětí.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

6. dubna 2017 (čtvrtek)
13,30 – 17,30 hodin
7. dubna 2017 (pátek)
13,30 – 17,30 hodin
Místo konání zápisu – budova 1. stupně ZŠ Rudolfov.

Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém
obvodu školy, který zahrnuje tyto obce:

Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora,
Hůry, Jivno, Libníč.

Zapsány budou děti, které:
dovrší věku šesti let do 31. srpna 2017 a děti, které měly odklad
školní docházky.
Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány
i děti, které:
● dovrší 6 let věku do 31. 12. 2017 (podmínkou přijetí těchto
dětí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení–
pedagogicko-psychologické poradny)
● dovrší 6 let věku do 30. 6. 2018 (podmínkou přijetí těchto dětí
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení–
pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

Zákonní zástupci žáka při zápisu předloží:

● rodný list dítěte
● občanský průkaz
● zákonní zástupci dětí, které měly odklad školní docházky,
předloží také doklad o povolení odkladu školní docházky
v uplynulém roce
● zákonní zástupci cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR a
doklad o trvalém bydlišti.

Odklad

Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od
1. 1. 2017, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu
dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní
rok. Tato žádost však musí být doložena doporučujícím

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vyplněnou
žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa předloží zákonní zástupci při zápisu dne 6. 4.
nebo 7. 4. 2017. Tiskopis „Žádost o odklad povinné školní
docházky“ je ke stažení na webových stránkách
www.zsrudolfov.cz.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

3

Jaké domy budou postaveny „Na Sekeře“?
Rodinné nebo bytové?

„Na Sekeře“ je část Rudolfova nad Jivenskou ulicí. Stavební úřad
Rudolfov vydal v srpnu 2013 rozhodnutí o umístění stavby ZTV
(základní technické vybavenosti) Na Sekeře pro 14 RD a umístění
14 rodinných domů včetně garáže nebo parkovacího stání (dále
jen „ÚR 2013“), v lednu 2016 nabylo právní moc rozhodnutí
o povolení stavby komunikací vydané dopravním odborem
Magistrátu Města České Budějovice a v srpnu 2016 povolení stavby
vodovodu a kanalizace. Na XII. zasedání ZM dne 24. října 2016

se zastupitelé dozvěděli, že investor požaduje schválit změnu
ZTV a místo 6 rodinných domů chce stavět šest třípodlažních
rezidenčních domů po 3 bytových jednotkách. Ve smlouvě
o smlouvě budoucí darovací o převodu technické infrastruktury
ZTV Na Sekeře ze dne 27. 2. 2015 mezi investorem (Geodézie
Reality s.r.o.) a Městem Rudolfov bylo dohodnuto mj., že stavba
bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a
stavebním povolením a případná změna musí být předem
schválena zastupitelstvem. Po diskuzi zastupitelů a občanů města

se zástupcem investora panem Bočkem a projektantem změny
Ing. Koubou nebylo přijato žádné usnesení; investor byl vyzván
k předložení konkrétní podoby nově navrhovaných domů a bylo
domluveno, že bude svolána další schůzka za účasti zástupců
stavebního úřadu. Realizace stavby přitom pokračovala dál a

začátkem prosince 2016 byla stavba ZTV prakticky hotova
(včetně asfaltového povrchu komunikace), ale v rozporu s ÚR
2013, v rozporu s rozhodnutími vydanými magistrátem a
v rozporu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí! Navíc bylo
vybudováno rozlehlé parkoviště (o cca 36 parkovacích míst více),
byla prodloužena komunikace a chodníky ve značně svažitém
terénu nad stávající souvislou zástavbou Rudolfova (také
ve velkém převýšení), bez ohledu na nemovitosti pod nimi.
Vlastníci nemovitostí na Jivenské ulici byli jako účastníci řízení
seznámení v rámci územního řízení v roce
2013 s jednopodlažními domky a o chystaných změnách neměli
do října 2016 žádné informace. Do XIII. jednání Zastupitelstva
města Rudolfov 14. prosince 2016 investor nepředložil konkrétní
podobu nových domů. Na základě mého podnětu bylo přijato
usnesení ZM č. 31/2017 - souhlas s podáním žádosti Města
Rudolfov o vyjádření, zda je územní rozhodnutí z roku 2013
v souladu s platným územním plánem ke Krajskému úřadu a 16.
března 2017 obdrželi odpověď všichni zastupitelé – viz příloha. Na

základě podnětu majitelů domů a pozemků v Jivenské
a Karafiátové ulici odbor výstavby MěÚ Rudolfov pozval autory
dopisu i další obyvatele Rudolfova na jednání, které se uskutečnilo
13. března 2017. Jivenští poděkovali za svolání této
schůzky s investorem, projektantem, zastupiteli a dalšími občany
Rudolfova. Všichni měli možnost se vyjádřit, klást otázky.

Dozvěděli se, že dopravní úřad magistrátu vydal kolaudační
souhlas na všechny komunikace, chodníky i velké parkoviště a
přitom investor žádost o změnu ÚR 2013 ještě na stavební úřad
ani nepodal! Na závěr byla přítomným předána listina, se
kterou se nyní mohou seznámit i čtenáři Rudolfovských listů.
Jde o to, že podle platného Územního plánu Rudolfov se ZTV
Na Sekeře nachází na zastavitelné ploše SO.3.R o výměře 2,4 ha
a v ÚP je pro ni počítáno s celkem 25 byty. Rozloha území, na
které bylo vydáno územní rozhodnutí má poloviční výměřu (1,1
ha) a pokud bude investorovi ke 14 bytům povolena výstavba
dalších 12 bytů navíc, budou tím poškozeni majitelé ostatních
pozemků, kteří ještě nezačali stavět. Děkujeme za trpělivost a

zájem všem, kdo dočetli až sem. Doufám, že se nám společně podaří
uhájit vzhled okrajové části Rudolfova při přechodu do volné
krajiny. Rodinné domy s parkováním u domu s povinností

zadržet srážkovou vodu na jednotlivých parcelách snad
nenahradí bytové domy s prodlouženou komunikací a velkým
parkovištěm, po kterém dešťová voda „sletí“ z kopce dolů do
Královského rybníka a „umyje“ vše pod sebou. Část vody
z parkoviště poteče i do jednotné kanalizace a o všechny zpevněné
plochy navíc by se mělo starat město?

Zdeňka Sobíšková, Jaroslav Valevský ml.
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Poplatky 2017

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE INFORMUJE

SBĚRNÝ DVŮR

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, tak jako každý rok, byl třeba uhradit poplatek
za odpad na rok 2017, který je každoročně splatný do 28. 2. a
poplatek za psa splatný do 31. 3. 2017. U tříděného odpadu nastala
změna, kterou jste určitě ve většině případů zaznamenali. Marius
Pedersen sváží pytle v tomto roce každý čtvrtý pátek v měsíci. Ceny
se neměnily, což již většina občanů zaregistrovala. Na co bych
chtěla ale upozornit, jsou vaše změny svozu – varianty, které si
každá domácnost určila. Pokud se rozhodnete změnit variantu, pak
toto učiňte vždy do konce běžného roku. Jakmile se začnou poplatky
vybírat, je to již komplikace. Podle výběru za běžný rok se
objednávají známky na rok další. Pokud si začnete při platbě měnit
variantu, známka mi chybí a ta druhá zase přebývá. Tuto opožděnou
změnu učinilo 60 domácností. Není to o neochotě z mojí strany, ale
o technickém zajištění výběru poplatků. Dále jsou připraveny
předpisy, které se musí předělat a to na počkání velmi zdržuje. Proto
změny nahlášené do konce roku se připraví a výběr probíhá bez
zbytečných průtahů. Každoročně upozorňuji na nahlášení přírůstku
do rodiny ze strany plátce a totéž nahlášení úmrtí v rodině. Máme
zde sice evidenci obyvatel, ale do poplatků se tyto údaje
automaticky nedostanou. Pak se bohužel stane, že poplatek je
vytvořen na zemřelou osobu, což je nepříjemné nejen mě – úřednici,
ale i pro pozůstalou rodinu. Změnu plátce po zaúčtování již nelze
provést. Proto, prosím, nahlaste veškeré změny při vstupu do
kanceláře. Při vstupu se každého občana ptám na jméno, ověřuji
variantu a oznamuji částku, kterou má uhradit. Často se mi stává, že
občan vyloženě čeká, zda se o finance připomenu. Otázkou, zda
platíte tu či onu variantu si pouze ověřuji pravost zvolené varianty.
Není to otázka, zda si to tak přejete nebo ne. Na tyto změny je právě
vyhrazený prostor do konce běžného roku. Dále prosím, aby si
každý přepočítal vrácené peníze, překontroloval známku a doklad
o zaplacení. Na pozdější reklamaci ohledně financí nebudu reagovat.
Za monitor nevidím a po každém občanovi nekontroluji, zda něco
zůstalo na odkládací desce. Co se týče pytlů na separovaný odpad –
dávají se pouze lidem, kteří separují. Při platbě dostáváte jeden
svazek žlutých a jeden červených pytlů. Pokud nepoužíváte červené,
neznamená to automaticky 2x žluté. Ke každé popelnici je určen
jeden svazek žlutý a jeden červený, pokud třídíte. Když v průběhu
roku dojdou, přijďte, dostanete další. I pytle se objednávají podle
spotřeby předešlého roku. Jestliže měníte popelnici v průběhu roku,
pak je třeba známku odlepit (pokud se zdaří) a předložit při výměně
nebo se telefonicky domluvit a já přijdu novou známku nalepit na
novou popelnici a původní znehodnotím.
Pokud dojde ke změně u psů, nahlašuje se tato změna do 15 dnů od
nastalé skutečnosti. Neměníme psa za psa, ale jednoho psa
odhlásíme a druhého přihlásíme. Je to hlavně z důvodů stáří psa,
plemene a známky. Za očipované psy se v Rudolfově platí poplatek.
Čip nemá vliv na úhradu.
Ještě bych chtěla apelovat nejen na místní občany, kteří mají hrob na
zdejším pohřebišti. Odkliďte, prosím, veškeré potřeby za vašimi
hroby. Dělá to na hřbitově neskutečný nepořádek. Již jednou jsem
upozorňovala na skutečnost, že se nedá v letních měsících udržovat
prostor kolem hrobů. První estetický dojem, když se vejde na
hřbitov, uvidí návštěvník tento chaos za každým hrobem. Pet lahve
jsou i mezi tújemi, kde nemají co dělat. Na zalévání jsou určeny
konve, které se po použití vracejí ke studni pro dalšího návštěvníka.
Tuto povinnost úklidu nájemcům ukládá i Řád pohřebiště čl. 6 odst.
2. Na závěr upozornění, kdo ještě neuhradil poplatek za komunální
odpad, neváhejte, od března již nebudete vyvážet, což jste určitě
zaznamenali. Budou zasílány upomínky, což je zbytečné.
Blanka Posekaná
správce poplatků

Vážení, chtěla bych touto cestou poděkovat výboru
SPCCH, sociálně zdravotní komisi a městu Rudolfov,
za blahopřání a pozornost k mému životnímu jubileu.
Srdečně děkuji.
Alena Štochlová, Rudolfov

sběrný dvůr otevřen od 1. dubna 2017
sobota od 8.00 hod. – 12.00 hod.
středa od 15.30 hod. – 18.00 hod.
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Zima v muzeu

Připravujeme pro Vás

Naposledy jsme se spolu rozloučili po novoročním koncertu a ani
v tuhých mrazech, které nám letošní zima hojně dopřávala, jsme
nezaháleli. Nejen ženám bylo určeno autorské čtení a beseda se
spisovatelkou převážně dámské literatury, Dankou Šárkovou. Spíše
než besedu však večer připomínal sraz kamarádek ze školy, protože
okouzlující autorka svým přístupem zvládla vytvořit velmi
přátelskou atmosféru. Příznivci cestování si přišli na své při
5. cestovatelském čtvrtku, kdy nám dobrodruh Rosťa Gregor
vyprávěl, že na kole se dá jezdit i v zimě a nejenom do obchodu pro
rohlíky☺ , přičemž sám pak s lehkostí a nadšením odjel na kole do
mrazivé noci na noční „projížďku“ v řádu desítek kilometrů...
Divadelně literární večer s názvem Ztracená píseň sdružení
Skorodivadlo nadchl příznivce pohodového country a zajímavého
vyprávění. Netradiční, ale přesto velmi poutavý byl večer s názvem
Poetikum I., které připravil Zdeněk Zahradníček. S občasným
doprovodem kytary přednášel básně klasiků i svou tvorbu a mnohdy
smutnou poezii prokládal peprným humorem. Cyklus Genius loci
Novohradských hor jsme zakončili s Milanem Koželuhem
přednáškou Od slávy k zániku. Tvořivá dílnička jarní korálkování
zpříjemnila slunečný čtvrteční podvečer všem milovnicím
rukodělných dovedností. Poslední akcí, na které jsme se mohli
potkat, bylo sousedské divadlo z Voselna, kdy nebylo téměř poznat,
že se jedná o ochotníky, jak moc byl výkon účinkujících
profesionální. V pátek 17. března byla na programu hra Naši furianti
v úpravě a pod režisérskou taktovkou Gerharda Vocilky. Doufám, že
se Vám zimní kulturní akce líbily, našli jste si vždy něco přesně pro
sebe a také, že nám zachováte přízeň, i když zahrádky už pomalu
volají a lákají na trávení času na sluníčku. Mějte krásné jarní dny!

4. 4.

Poznej svoji rodnou hroudu – PhDr. Daniel Kovář

5. 4.

Přednáška Irisdiagnostika – Jitka Hanzalová

7. 4.

Vernisáž výstavy STD klientů Domova Libníč

8. 4.

Otevírání turistické sezony 2017 – Tradiční Velikonoce

19. 4. Přednáška Zříceniny jihočeských hradů – PhDr. Jiří Cukr
28. 4. Předmájový country večer – Classic country collegium
5. 5.

Noc muzeí 2017

11. 5. Marie Terezie vážně nevážně – Mgr. Helena Stejskalová

Výstavy v multifunkčním sále
8. 4. – 25. 4.

Etiopie – láska na druhý pohled, Věra Ottová

26. 4. – 19. 5. Čeští vědci a jejich vynálezy
2. 6. – 6. 8.
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Jiří Hoschna a jeho tvorba

Procházka po zříceninách jihočeských hradů

Vitějovice) či zcela neznámá (Bílkov, Fuglhaus, Křikava, Sokolčí,
Údolský hrádek). Poodkryjeme jejich historii, poznáme dávné
majitele, stavební vývoj, zajímavé detaily, pověsti, ale také ryze
praktické věci jako dostupnost či atraktivitu pro dnešního turistu.
PhDr. Jiří Cukr

Společně navštívíme prostřednictvím současných fotografií,
dobových vyobrazení a dalších zajímavostí všechny hradní
zříceniny na území Jihočeského kraje (celkem 28 lokalit). Zavítáme
na známé objekty (Dívčí kámen, Helfenburk, Choustník, Landštejn,
Pořešín, Vítkův kámen), ale podrobně prozkoumáme také místa
méně známá (Karlův hrádek, Příběnice, Střela, Šelmberk,

Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská
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Pozvánka na výstavu

Již podruhé představí fotografie ze svých cest paní
Věrka Ottová. Po minulé velmi povedené výstavě
fotografií z Indie budete mít možnost vidět trochu
jiný kout světa. V sále Hornického muzea tentokrát
uvidíte fotografie z Etiopie. Výstavu Etiopie – láska
na druhý pohled, jak ji sama autorka nazvala, budete
moci navštívit od 8. do 25. dubna vždy v otevírací době muzea.
Svatopluk OTT, Spolek Pro Rudolfov

Zap ište si do kalendáře:
Ho rnic ké slavno sti v Ru do lfo vě
so bo ta 3. 6 . 201 7
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Ohlédnutí za masopustní koledou
v Rudolfově 28. února 2017
Pocházím z Tažovic, malé obce v Pošumaví na Prácheňsku.

Masopust 2017 – malé fotoohlédnutí

V úterý 28. února se konala již tradiční masopustní koleda.
Po udělení „Práva Masopustu“ u pana starosty koledníci
navštívili místní provozovny i domácnosti. Za všeobecného
veselí zazpívali a zatancovali. Odměnou bylo plno dobrot.
Závěr koledy proběhl opět v restauraci U Štítu, kde bylo
bohaté pohoštění. Velké poděkování patří majitelce restaurace
a jejímu personálu za výborné masopustní koblížky.

Maškary se tam konají dle tradice v sobotu před Popeleční středou.
Obchůzky se tradičně účastní pouze muži. Masopustní masky jsou
tradiční i moderní. Mezi tradiční masky patří kobyla se sedlákem,
medvěd s medvědářem, židi, Masopust jako kasa, ženich s nevěstou,
dědek s babkou, policajt a fotograf. Z novějších masek se již
pravidelně objevují např. doktor se zdravotní sestřičkou, kat,
kominík, kuchař, fotograf, vodník, Elvis Presley atp. Maškary
nechodily, když v uplynulém roce zemřel někdo významný nebo
člen hasičského spolku. SDH Tažovice je tradičním organizátorem a
pořadatelem maškar. Na začátku je povolení starosty pár dnů
předem, v den průvodu ohlášení u hospodského a odtud průvod
vyráží na celodenní obchůzku tří obcí: Ohrazenicemi, Tažovickou
Lhotou a posléze Tažovicemi. Při obchůzce otevře skoro každá
chalupa, dům i bytový dům. Úspěšně se zapojují i rekreanti, pro
které je tato tradice nová. U každého, kdo maškary přijme, se
některá z masek nebo více masek najednou po přijetí před domem
tzv. předvedou, co dělají, jakou legraci či humornou neplechu si
přichystaly... Většinou jde o parodickou ukázku jinak typického
chování dané „masky“. Cílem je samozřejmě udělat legraci, pobavit,
zazpívat, zatančit s paní domu. Za to koledníci v maskách obvykle
dostanou do společné kasy nějakou finanční odměnu, fakticky
příspěvek na činnost hasičů, a něco malého k zakousnutí, přípitek na
zdraví a pak se pokračuje dále. Průvod doprovází harmonikář nebo
více muzikantů a masky se přidávají svým mužným zpěvem.
K průvodu se během dne přidávají lidé z domů, kde se už maškary
zastavily. V závěru jsou tak svědky pohřbívání Masopustu, kdy se
přeskakuje kobyla. Následuje společná večerní zábava již bez
masek, neboť část maškar by již ani žádný další tanec
nezvládla s ohledem na společenskou únavu...
Vždy se mi líbila růžičková koleda s mečovými tanci typická pro
Doudlebsko, dechberoucí je stále se rozrůstající průvod stovek
masek s alegorickými vozy v Milevsku, kde dokonce založili
muzeum maškar, pěkné jsou i obchůzky ryze ženské v západních
Čechách. Líbí se mi také dětské karnevaly i bály masek či s různými
převleky.
Avšak v Rudolfově jsem poprvé v letošním roce zažila smíšený
průvod, kterého jsem se v masce jeptišky s chutí zúčastnila na
pozvání organizátorů. Z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že
iniciátory akce jsou Jana Malšovská, Antonín Vítovec a Josef Burda,
přičemž k tomuto jádru se přidávají další. Účast je na bázi
dobrovolnosti. Jedinečné je však to, že se organizátoři snaží
o zapojení základní školy i mateřinky. Díky mnohaleté spolupráci se
v letošním roce průvod 14 masek dospělých pěkně rozrostl takřka na
stovku dětí. Úžasný byl pohled na děti, jimž s maskami pomohly
paní učitelky nebo maminky. Starosta města proto neváhal dát
Masopustu klíč od města, aby pouze v tento den, úterý před
Popeleční středou, s níž přicházel smutný čtyřicetidenní půst, rejdily
a dováděly maškary po městě. Velmi vlídně a pohostinně byly
maškary přijaty nejen před Městským úřadem, ale stejně mile byly
přivítány u řady soukromých domů, jak předem pilně domluvila
Jana Malšovská. Příjemně mne překvapila vstřícnost a chápavé
přijetí ve školní jídelně, u kadeřnice, před fotbalovým klubem,
u zubního lékaře, u dětské lékařky, ve vietnamské večerce, na faře
církve husitské, v prodejně U Sitrů a výtečné byly koblihy se
šlehačkou v restauraci U Štítu. Tam měli připraveno tolik koblih, že
žádné dítě nezůstalo bez sladké odměny za svoji masopustní
obchůzku. Hezké byly rovněž reakce kolemjdoucích či
kolemstojících obyvatel Rudolfova. Někteří projíždějící si tentokrát
bez velkých okolků zaplatili za průjezd Rudolfovem. Snad mohu
říci, že masopustní obchůzka se letos v Rudolfově vydařila. Průvod
vzorně dokumentoval i Jiří Hoschna.
Aby byla zachována kontinuita a vzpomínky na minulost, je
zapotřebí doplňovat i sbírku fotek starých masopustů. Pokud doma
najdete staré fotografie z rudolfovských či hlineckých masopustů,
tak fotografie příležitostně přineste nebo skeny fotografií zašlete do
Hornického muzea. Zase po letech se někdy hodí na promítání a
připomínku masopustních průvodů s jejich proměnami. Předem
děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci sdílet fotografie či
vzpomínky.
Helena Stejskalová

foto JiříHoschna
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Petrů. Druhý se umístnil soutěžící pod přihlášeným jménem
Veliké poděkování
Vážení čtenáři, chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem těm Suchanů s houbovou pomazánkou. Pozici nejvyšší na pomyslném
obyvatelům z města Rudolfova, kteří již několik let nezapomínají na pódiu získala směs masovo houbová na hořčicovém základě, od
lidi, zvláště děti v nepříznivé životní situaci. Jsou to Azylové domy novicky v této soutěže, Evy Hamerníkové.
Jan Havelka
Rybka (pro rodiny s dětmi). Ani v letošním roce na naše rodiny
nezapomněli. Uspořádali pro ně mikulášskou sbírku plnou sladkostí,
kterou s opravdu velikou radostí přivítaly naše děti, kterých máme
v obou Azylových domech 55. Dále našim rodinám věnovali
potraviny, drogerii, hygienické potřeby, hračky…
Ani nevíte, jak jste nám moc pomohli, při tak velikém počtu dětí.
Ještě jednou Vám všem opravdu veliké poděkování za Vaše srdíčko.
Nesmím ani zapomenout na Ing. Štěpánovou a Ing. Třebína, kteří
byli iniciátoři této sbírky.
V roce 2017 Vám všem přeji hodně zdraví a osobní pohody.
S úctou Eva Dvořáková, ředitelka, Rybka o.p.s.

NEJVĚTŠÍ RUDOLFOVSKÝ HEREC

Z okolních strání Rudolfova – obec Hlincová Hora –
16. ročník kulinářské soutěže

Přípravou a moderováním otevřené soutěže se již tradičně zhostila
Petra Petrů a Honza Havelka. Soutěžní klání proběhlo v místní, nově
otevřené restauraci. Sál restaurace novým prostředím umocnil
kulturu soutěže, avšak tím, že nebyl vytopen i po předchozí žádosti,
zase ochladil nadšení soutěžících. Organizační dvojici se však
podařilo přítomné přesvědčit k uskutečnění soutěže. A byla by to
škoda, kdyby byla soutěž zrušena. Nakonec bylo do soutěže
přihlášeno 12 výrobků místních a přespolních kuchařinek a
kuchtíků. Pravda, sice méně, než minulý ročník, ale zato
odhodlaných získat mety nejvyšší.
Letošní téma „topinka s čímkoli“ pravděpodobně tolik nezaujalo pro
svoje nejasné vymezení. Téma dávalo možnost jak k masovým, tak
k nemasovým výrobkům. Široké spektrum možností bylo spíše na
škodu početnosti v soutěži. Ne však na škodu kvality pokrmů. Po
krátkém zahájení soutěže a vysvětlení systému hodnocení se všichni
přítomní postupně přemístili k degustačnímu stolu. Ochutnávali a
hodnotili pak topinky s tataráky z různých druhů masa, jater a také
různých druhů zeleniny, co se tvářily jako masové. Mlsné jazýčky,
především pánské části, tyto náhražky masa tolik nedoceňovaly.
K ochutnávce byly přihlášeny různé kombinace směsí. Masové,
zelenino masové, zeleninové či sýrové. Vždy však chuťově
vyvážené a rozeznívající chuťové pohárky k libosti. Mezi oku
lahodícími pokrmy se objevila i klasická šumavská topinka, od
Karla Sonnbergerů, jenž si ovšem chuťově nezadala s jinými
designově lákajícími pokrmy.
Lahodné ochutnávání bylo proloženo příjemným posezením a
muzikou náhodně sešlým hudebním tělesem ve složení Pavel
Mueller (kytara), Zdeněk Pfleger (banjo), Hanka Klimešová (basa) a
Honza Doly (kytara). Po dvou hodinách degustace byla soutěž
ukončena a vyhlášeny výsledky. Keramické medaile v tvaru
talířků s nakousanou topinkou nám sponzorsky vyrobil Honza Štark,
keramik z Třebotovic. První medaile byla udělena za estetický
projev soutěžního vzorku. Pyšnit se jí může Alenka Zuntů.
O prvních třech místech rozhodoval jediný bod, a to 19, 20 a 21
bodů. Třetí místo s delikátní romadůrovou nátěrkou získala Petra

Nedávno, 25. 11. 2016, uplynulo
70. let od narození Jiřího Vančury.
Snad proto, že si jeho maminka
nedlouho před jeho narozením
prožila hrůzy koncentračního
tábora, se Jirka narodil
s handicapem malého vzrůstu. Do
školy chodil v Rudolfově, poté
pracoval v Českých Budějovicích
na ředitelství spojů.
Jak se dostal k filmu se už asi
nedozvíme, zřejmě za to může
jeho účinkování v amatérském divadle. Faktem je jeho účast ve
dvou filmech. Adéla ještě nevečeřela (1977), kde si zahrál skřeta
liliputána a jeho nejslavnější je scéna, ve které podtrhává
koberec s hlavním hrdinou, aby mu sebral masožravou květinu.
Druhým je oskarový Amadeus (1980) Miloše Formana, kde byl
liliputánským umělcem.
Jirka rád cestoval a tak honoráře z filmování použil na tuto svou
zálibu. Zemřel 29. 5. 1999, jeho maminka, bývalá rudolfovská
knihovnice, ho přežila o více než 10 let.
Jan Řehovský

KULTURNĚ ŠKOLSKÁ KOMISE
Maškarní karneval

Dne 25. 2. 2017 se v Hornickém muzeu Rudolfov konal maškarní
karneval pro děti. Za hojné účasti dětí a jejich doprovodu se sálem
nesly písničky v podání skupiny Rybníkáři. Děti si nejen zazpívaly a
zatančily, ale i zasoutěžily o drobné ceny. Doufám, že se akce všem
líbila a že se za rok opět všichni sejdeme.
Za kulturně školskou komisi Zdeňka Švejdová
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LYŽÁK 2017

Chlapecký závod byl rozdělen do dvou kategorií podle tříd. Mezi
mladšími (7. r.) získal zlatou medaili Filip Lemoch, stříbrnou
převzal Jakub Mráz a bronzovou Jiří Bradna. Tři starší chlapci (9. r.)
si rozdělili pořadí takto: Patrik Kotrba, Marek Ortman a Jiří Zýka.

Od soboty 25. 2. do soboty 4. 3. 2017 se uskutečnil v Jablonci
nad Jizerou další Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz.
Zúčastnilo se ho 29 přihlášených žáků (18 lyžařů
a 11 snowboardistů) 7. až 9. ročníku ZŠ (20 ze 7. r., 4 z 8. A a
5 z 9. r.)
Začátečníky i pokročilé vyučovali instruktorky lyžování „Lyžařskými skokany kurzu“, tj. začátečníky, kteří dosáhli
Mgr. J. Vašková, Mgr. Z. Doležalová, Bc. V. Osouchová a instruktor největšího pokroku, byli jednoznačně vybráni a oceněni Kristýna
snowboardingu Mgr. M. Bulíček. Lékařem kurzu byl MUDr. Pavel Sigmundová a Jiří Bradna. Závod ve snowboardu měl také dvě
Střihavka.
Ve Skiareálu Kamenec (http://www.snowhill.cz/kamenec) byl
opravdu letos po dlouhé době zase přírodní sníh a i počasí přes jeho
proměnlivost bylo dobré. Žáci se tady za pět výcvikových dní
a jeden dobrovolný večerní výcvik naučili lyžovat a jezdit na
snowboardu (to se týkalo 14 úplných začátečníků) nebo se ve svém
sportu zdokonalili. Máme radost, že někteří tak našli nový „životní
koníček“, jak sami řekli. Svědčí o tom i skutečnost, že na závěrečné
závody ve slalomu (je profesionálně postavený a elektronicky
měřený) se kromě dvou žáků, kteří z kurzu odjeli dříve z důvodu
rodinné rekreace, přihlásili všichni. Zasloužili si pochvalu za účast
a ti nejlepší ke svým výkonům získali medaili, diplom a gratulaci!
kategorie: začátečníci (chlapci 7. až 9. r.) a pokročilé (dívky
8. a 9. r.). V každé z nich nakonec nejel jeden závodník
ze zdravotních důvodů. Z chlapců byl nejlepší Matyáš Hlubocký,
druhé místo obsadil Vasyl Zharkovskyi a třetí Jakub Kadoun.
Mezi dívkami vyhrála v napínavém souboji Linda Buchalová těsně
nad Kateřinou Osouchovou, diplom s třetím místem patřil Adéle
Chrtové. Ale všichni, už jen tím, že obě kola dojeli, nás potěšili
a zhodnotili tak týdenní práci.
Kromě praktické výuky žáci absolvovali teoretické přednášky
na zimní sportovní témata, která jsou součástí kurzu a ve chvílích
osobního volna a při závěrečné diskotéce si užili dostatek společné
zábavy. V povinném odpočinkovém dni zažili výlet
do Harrachova s exkurzí do Muzea skla, skláren a pivovaru
Novosad a procházkou se podívali ke skokanským můstkům
V lyžařském závodu dívek (jen 7. r.) zvítězila zkušená Lucie a přírodním Mumlavským vodopádům.
Zasadilová, která zároveň zajela absolutně nejrychlejší kolo vůbec.
Druhá byla Iva Brůhová a na třetím místě skončila Tereza Šauerová.

Při závěrečném hodnocení všichni konstatovali spokojenost, kterou
jistě podpořila stále vynikající kuchyně a příjemné prostředí Hotelu
Krakonoš.
Děkuji všem svým spolupracovníkům za skvěle zrealizovaný
kurz a už teď se všichni těšíme na Lyžák 2018!
Mgr. Jana Vašková, vedoucí LSVK
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Zimní období jsme si ve školní družině zpříjemnili návštěvou
Šikulky ve Vrátě. Postupně všechna oddělení měla možnost
utužit své zdraví při pobytu v solné jeskyni. Někdo si užíval
hru s pískem, někdo si zvykal na jiný vzduch při odpočinku
na lehátku. Všichni se nakonec vydováděli v herně a unavení
si nakoupili různé dobrůtky na doplnění energie.
Do Šikulky se druhé třídy ještě několikrát vrátily, tentokrát
ale navštívily bazén. Mohly se tak s vodou sžívat dříve, než
jim začne plavecký výcvik. Všichni se do bazénu velmi těšili
a pobyt ve vodě si pořádně užívali.
Autobusem do Českých
Budějovic se vydali také
prvňáčci, a to na výstaviště,
kde navštívili výstavu Návrat
Dinosaurů. Podívali se na 3D
film, poznávali různé druhy
dinosaurů, nechyběl ani
nákup
nejrůznějších
suvenýrů,
od vajíček
dinosaurů po speciální
dinosauří lahve. Některé
výstava tak okouzlila, že i ve
škole se chtějí dívat na
dokumenty o dinosaurech.
Ani divadelní představení
nechybělo. Tentokrát za námi
přijel Karel Daňhel s představením Drak Karamelák.
U divadla se děti velmi bavily, zasmály, a některé se dokonce
staly účinkujícími, včetně kostýmů. Těšíme se již na další
divadlo, které k nám do družiny přijede.

V březnu se děti těšily na zvířátka, která k nám přijela ze
ZOO Dvorce u Borovan. Nedočkavě vyhlížely, jaké zvířátko
se ukrývá v kleci, představovaly si lvy, krokodýly, či hady.
Lvů jsme se nedočkali, místo nich jsme viděli jiná, méně
známá zvířatka, ale rozhodně ne méně zajímavá. Chovatelé
ze ZOO k nám přivezli zvířátko Mara stepní a Mangusta
trpasličí. Pořádně jsme si je všichni prohlédli a dozvěděli se
mnoho zajímavých informací z jejich života.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem
nás. Nejrůznějšími technikami jsme malovali lesní víly,
skřítky, barevné stromy, práci lesníků. Společně jsme také
vytvořili veliké leporelo na téma odpadů, dozvěděli jsme se,
jak dlouho se jednotlivé odpadky v lese rozkládají. Obrázky
jsme donesli paní Malšovské do knihovny, které je pak pošle
do vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Nyní jsme

zvědaví, zda se nám podaří s nějakým obrázkem uspět.

Přihlásili jsme se také do soutěže Mladý záchranář v akci,
kterou pořádají hasiči jihočeského kraje společně s policií.
Tato soutěž má několik kol, která právě probíhají, proto nám
stále můžete držet palce. Do soutěže jsou zapojeny děti, které
navštěvují kroužek Zdravušky, takže se zábavnou formou
dozvědí informace o ochraně obyvatelstva nejen
z medicínské stránky. Věřte, že děti, včetně prvňáčků, dokáží
poskytnout první pomoc, rozpoznat bezvědomí, infarkt,
mozkovou mrtvici, umějí provést resuscitaci či zastavit
krvácení přiložením tlakového obvazu. Všichni doufáme, že
nikdy nebudou muset tyto dovednosti použít, přesto si
troufám říci, že by vše skvěle zvládly.

Blížící se jaro, krásné počasí,
nás láká k častějším a delším
pobytům venku. Užíváme si
na
všech
hřištích
v Rudolfově, procházek do
lesa. Druháčci dokonce stihli
turnaj ve vybíjené, kdy těsně
vyhrála 2. A. Všichni si
turnaj na čerstvém vzduchu
užili a jistě se těší na odvetu.
Všechny chceme pozvat na
blížící se Velikonoční
výstavu výrobků dětí, která
se uskuteční v pondělí a úterý
10. – 11. 4. po celý den až do
16,30 hodin. Přijďte se
podívat a pokoupit velikonoční výrobky, které děti pilně
vyrábějí a těší se, až se jimi budou moci pochlubit.
Mgr. Petra Kuboušková
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... A C O N A Š I N E J M E N Š Í ?
Karneval

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhl v naší mateřské škole
karneval. Děti se ráno přivítaly v karnevalovém stylu a byly
převlečeny do různých masek. Navštívila nás tradičně Elsa
z ,,Ledového království“, nesmrtelný Spiderman, oblíbený
Vinnetou, kovbojové, princezny, ale i strašidelné masky jako
například kostra, kat, piráti a čarodějové. Karneval se nesl
v duchu ,,Velké africké show“. Samozřejmě nechyběly různé
karnevalové soutěže, hry a zábava. Po skončení programu
následoval dětský raut, který přichystaly paní učitelky za
pomoci rodičů, kteří laskominy a dobroty zprostředkovali,
tímto jim za to děkujeme. Děti si na dobrotách moc
pochutnaly a nechyběl ani dětský přípitek. Celá akce byla
velmi vydařená, děti si karnevalové dopoledne náramně užily.

Masopustní veselí bylo zakončeno v hospodě ,,U Štítu“, kde
pro nás byly připraveny masopustní koblihy a limonáda. Děti
se rozloučily písní ,,Já jsem muzikant“. Menším dětem byla
část koblížků převezena do mateřské školy. Závěrem bychom
chtěli poděkovat zaměstnancům hospody ,,U Štítu“ za
poskytnutí občerstvení.
Markéta Kopfová

Masopust

V úterý 28. 2. 2017 se konal tradiční masopust s průvodem
masek. Slavnostní průvod se zahájil před mateřskou školou,
kde jsme se všichni shromáždili. Odtud jsme se s průvodem a
koledou vydali k místním lidem jako k doktorovi, ke
kadeřníkovi, k zubaři a do smíšeného zboží ,,U Sitterů“. Pro
symbolické odemknutí masopustu jsme šli na Obecní úřad
k panu starostovi, kde na nás za odzpívané písně čekala
koleda ve formě pečeného cukroví a sladkých bonbonů.
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TRO C HA HISTO RIE
Marie Terezie – vážně nevážně...

Neviděli jste několikadenní výstavu vzácných dokumentů
v Klementinu v Praze? Víte, že se bude natáčet film o Marii
Terezii a rádi byste si připomněli, jaká vlastně tato panovnice
byla? Nemáte doma o ní žádnou knihu a rádi byste se seznámili
se základními údaji o její milosti císařovně? Chtěli byste si
připomenout zajímavosti z jejího osobního života? Byla více
náruživá Marie Terezie nebo její manžel? A přestože Marii
Terezii spíláte za zavedení povinné školní docházky, přijďte na
přednášku ve čtvrtek 11. května v 18 hodin. Marie Terezie,
významná císařovna i velká postava z rodu Habsburků, si naši
krátkou pozornost zaslouží, protože letos si připomínáme
významné výročí, neboť uplyne již tři sta let od jejího narození
dne 13. května 1717. Jako doušku z připravované přednášky si
připomeňme několik základních faktů. Marie Terezie byla
nejstarší dcerou císaře Karla VI. a jeho manželky Alžběty
Kristýny Brunšvické. Ještě před jejím narozením zemřel
Leopold, jediný syn Karla VI., ve věku pouhých 7 měsíců. Jako
dívenka umírá ve věku 6 let Marie Amélie, mladší sestra Marie
Terezie. Otec Karel VI. jako císař bez syna musí jednat. Poměrně
složitě si vyjednal platnost a uznání pragmatické sankce z roku
1713, jejímž cílem bylo zajištění následnických práv všech dětí
Karla VI., tedy i žen, což umožnilo Marii Terezii usednout po
boku manžela na trůn a vykonávat císařský úřad.
Vzdělání se jí dostalo na jezuitské škole. Vzdělání měla velmi
přísné a její učitelé byli hodně nároční. Kdo z nás by takový dril
vydržel! Marie Terezie však měla velkou oporu ve své
vychovatelce Marii Karolíně von Fuchs-Mollard. Ta se o ni
starala až do své smrti v roce 1754, kdy jako jediný
„nehabsburk“ byla pohřbená v císařské hrobce. Karel VI. musel
ještě dceři najít vhodného manžela. Prvním adeptem a nakonec
budoucím manželem Marie Terezie byl František Štěpán
Lotrinský, korunovaný na císaře roku 1745 jako František I.
Štěpán Lotrinský. Marie Terezie se s Františkem poprvé setkává
již ve svých 5 letech, kdy Františkovi bylo už 15 let. Nelze tedy
mluvit o lásce na první pohled! Jisté zalíbené zde však asi bylo,
ale v lásku se proměnilo až s věkem. Po čtrnácti letech se
12. února 1736 uskutečnila plánovaná svatba. Kdo si počká, ten
se dočká...
V každé učebnici dějepisu se připomínají reformy Marie Terezie.
Co významného rozhodla?
Díky jejímu nařízení došlo mimo jiné k:
▪ dokončení tereziánského katastru, v němž byla sepsána půda
sedláků a jejich majetek, přičemž katastr byl později doplněn
i o šlechtu a církev;
▪ zavedení společné měny – tereziánské tolary, zlatky, krejcary,
grešle, groše;
▪ zvýšení počtu manufaktur – vznikly nové manufaktury
plátenické, soukenické, vlnařské, bavlnářské;
▪ zrušení cla mezi zeměmi rakouské monarchie;
▪ sjednocení měr a vah;
▪ zrušení jezuitského řádu;
▪ zavedení všeobecné vzdělávací povinnosti – pro děti od 6 do
12 let.
Dále byly vytvořeny společné úřady pro všechny habsburské
země a byl vydán Tereziánský robotní patent.
Po smrti svého manžela Františka I. Štěpána Lotrinského,
jmenovala svého syna Josefa II. spoluvládcem. Josef II. byl
zároveň také římskoněmeckým císařem. Marie Terezie se se
smrtí svého muže nedokázala vyrovnat a po zbytek života nosila
jen černé šaty. Poslední léta života prožila Marie Terezie
v úzkosti a k jejímu zdraví asi nepřispěly ani časté rozpory se
synem Josefem II. Dne 29. listopadu 1780 Marie Terezie zemřela
a je pochována v rodinné kryptě ve Vídni.
Helena Stejskalová

Volejbal

Blíží se závěr halové volejbalové sezóny. A tak je potřebné provést
předběžnou rekapitulaci toho, co jsme již v tomto halovém období
dokázali.
Ženy, po extralize, v druhé nejvyšší volejbalové soutěži, obhájily
účast i pro příští sezónu. Hráčský kolektiv to neměl vůbec lehké.
Z důvodu odchodu několika hráček musel trenér za pochodu řešit
řadu problémů. A až ke konci sezóny se mu podařilo ženský kolektiv
naladit. Zápasy první ligy žen si na Rudolfově získávají své diváky,
a to nejen z řad rodinných příslušníků samotných hráček a rodičů
členek mladších ročníků klubu, ale i z řad ostatních obyvatel
Rudolfova. Ve většině zápasů byl vidět velmi kvalitní ženský
volejbal, který v jihočeském kraji mohou na živo sledovat diváci
pouze v Budějovicích a ve sportovní hale na Rudolfově. O divácké
podpoře svědčí i vznik Fans klubu družstva „A“ a jeho bouřlivá
účast s bubny na domácích zápasech.
Druhý kolektiv žen z prvního místa okresního přeboru kontroluje
tabulku soutěže. Před závěrečnými zápasy soutěže má ambice
postoupit do vyšší soutěže. Osmičlenné družstvo s vedoucí týmu
Monikou Knorovou se odpovědně připravuje v tělocvičně na Dobré
Vodě. Hráčky absolvovaly před závěrečnými koly soutěže okresního
přeboru turnajové zápasy nemistrovské soutěže, tak zvané Zimní
ligy. Výkony na Zimní lize jsou příslibem k úspěšnému završení
soutěže a postupu do baráže vyšší soutěže. Potěšitelné je, že turnaje
Zimní ligy se rekreačně účastnilo i družstvo bývalých hráček klubu
soustředěných okolo sester Sedlákových, které v žákovské a
mládežnické kategorii dosahovaly velmi dobrých výsledků.
Družstva mladších dorostenek (kadetek) a starších dorostenek
(juniorek) si zachovala účast v prvních ligách své kategorie. Pokud
by do příští sezóny nedošlo k odchodům hráček kategorie kadetek a
podařilo se je vhodně motivačně povzbudit, pak by před nimi
vyvstal zřetelný cíl, a to boj o postup do extraligy. Tento kolektiv je
herně velmi vyspělý. Také již má zkušenosti s první ligou. Záleží
však na hráčkách samotných, co chtějí pro tento cíl podstoupit.
V žákovských soutěžích, jak na úrovni okresu, tak kraje, se naše
družstva umisťují na pódiu, viz roletka Výsledky na stránkách
www.skhlincovka.cz
V neposlední řadě jsme dokázali postoupit do kvalifikace na
Mistrovství ČR v kategoriích starších a také mladších žákyň. Nyní si
přejeme, aby nás nezradilo zdraví a mohli jsme hrát o pocty
nejvyšší.
Jan Havelka

Vítězky krajského přeboru žákyň
zleva: Nováková, Candrová, Hušková, Prenerová, Novotná,
Vávrová, Bouchalová, Brichtová,
sedící zleva: Běhounková, Valková, Šimková, Buchalová,
chybí: Osouchová a Jírovcová

Fotbalový turnaj dívek

Na jihu Čech si v rámci projektu „i holky hrajou jako kluci“
zahrálo přes sto fotbalistek.
V sobotu 28. 1. 2017 se v Třeboni uskutečnil první ročník halového
fotbalového turnaje dívek, který pořádala Komise mládeže Jč KFS
ve spolupráci s RFA Jihočeského kraje. Především díky podpoře
samotného KFS se tak mohli vůbec poprvé v takto velkém počtu
utkat okresní výběry dívek mezi sebou. Naše hráčky – starší žákyně
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SK Rudolfov přijaly pozvání na turnaj jako tým, se kterým se
počítalo jenom do počtu. Ostatně i naše skromná účast tomu
nasvědčovala, pouhých 6 holek si ovšem velice brzy dokázalo
vynutit respekt a uznání od ostatních týmů. Předvedly naprosto
suverénní jízdu a nenechaly se jen tak někým rozhodit. Velkou
zásluhu na předvedeném výkonu má samotná individualita,
vyspělost a zkušenost našich hráček. V tomto případě není náhodou
vyhlášení nejlepší hráčky turnaje a to je Terezka Kešnerová. Naše
holky velice chválím a jsem moc rád za předvedený výkon, na
turnaji skončily na druhém místě. Bohužel jenom o skóre. Celkově
4× výhra a 1× remíza.
Ve všech utkání byl k vidění pohledný fotbal, starší kategorie snesla
přísnější měřítko a děvčata hrála téměř chlapecký fotbal.
Starší žákyně: 1) OFS J. Hradec, 2) SK Rudolfov, 3) OFS ČB,
4) OFS Tábor, 5) OFS Písek, 6) OFS Strakonice
Nejlepší brankářka: Kostohryzová Natálie – OFS ST, nejlepší
střelkyně: Pfeiferová Mária – OFS JH, nejlepší hráčka: Kešnerová
Tereza – SK Rudolfov
Aleš Hlubocký

Aneta Metličková, Tereza Kešnerová, Eliška Hrubá, Adéla
Chrtová, Kateřina Sedláčková, Lucie Čondlová (gólmanka),
Aleš Hlubocký, trenér

Rekonstrukce klubovny

Sportovní klub Rudolfov v rámci zimní přestávky provedl
rekonstrukci prostorů klubovny a bufetu. V rámci rekonstrukce byla
provedena především kompletní výměna rozvodů elektřiny, které
byly v nevyhovujícím stavu a docházelo k častým výpadkům.
V rámci stavby došlo k výměně stávajících těles osvětlení za
úsporné ledkové, což povede ke snížení energetické náročnosti
stavby. Dále proběhla rekonstrukce sociálů, které svým uspořádáním
a vybavením nesplňovaly hygienické normy. Vzhledem k takto
rozsáhlé rekonstrukci byly provedeny opravy stěn
klubovny s novými štuky a pokládka nových dlažeb ve všech
rekonstruovaných prostorách.
Peníze na rekonstrukci byly získány z dotačního programu
Jihočeského kraje – „Podpora sportu“ a byly účelově vázány na
předložený projekt. Projekt na tuto rekonstrukci byl připraven již
před několika lety a žádost o dotace byla podána několikrát
v různých dotačních nabídkách. Projekt zahrnoval celkovou
rekonstrukci stávající budovy (včetně rekonstrukce kabin
rozhodčích, přípravky a sociálů pro hráče). Vzhledem k tomu, že
částka o kterou bylo v dotaci požádáno byla vykryta zhruba ze
30 %, byly z projektu vybrány ty části, které se jevily jako
nejproblémovější.
Většina stavebních prací byla provedena svépomocí členy SK
Rudolfov. Některé práce a dodávky vybavení se podařilo zajistit
sponzorsky. Díky těmto faktorům bylo za získané finanční
prostředky provedeno daleko více činností, než se předpokládalo
před zahájením rekonstrukce.
Výkonný výbor se usnesl, že všechny zrekonstruované prostory
budou nekuřácké. Dovolujeme si tímto všechny sportovní příznivce
pozvat do nově zrekonstruovaných prostor k příjemnému posezení.
Otevírací doba:
čtvrtek
18:00 - 22:00
pátek
18:00 - 24:00
sobota, neděle dle domácích zápasů
Roman Hajný

Domácí mistrovská utkání SK Rudolfov

Muži A
Ne
2. 4. 2017 10:30
So 15. 4. 2017 16:30
So 29. 4. 2017 17:00
So 13. 5. 2017 17:00
So 27. 5. 2017 17:00
Muži B
Ne 23. 4. 2017 17:00
Ne
7. 5. 2017 17:00
Ne 14. 5. 2017 17:00
Ne 28. 5. 2017 17:00
Dorost
So
1. 4. 2017 10:00
So 22. 4. 2017 10:00
So
6. 5. 2017 10:00
So 20. 5. 2017 10:00
Žáci
Ne 16. 4. 2017 10:00
Ne 30. 4. 2017 10:00
Ne 14. 5. 2017 10:00
Starší přípravka A
Út
28. 3. 2017 17:00
Út
11. 4. 2017 17:00
Út
25. 4. 2017 17:00
Út
9. 5. 2017 17:00
Út
23. 5. 2017 17:00
Starší přípravka B
Po 10. 4. 2017 17:00
Po 24. 4. 2017 17:00
Po
1. 5. 2017 17:00
Po 15. 5. 2017 17:00
Po 29. 5. 2017 17:00
Mladší přípravka A
Čt
20. 4. 2017 17:00
Čt
4. 5. 2017 17:00
Čt
18. 5. 2017 17:00

FC Písek o. s.
Sokol Planá nad Lužnicí
FK Jindřichův Hradec 1910
Rašelina Soběslav
Tělovýchovná jednota Osek
FC Nové Hodějovice
TJ Trhové Sviny
SK Lišov/Štěpánovice
TJ Sokol Římov
Slavoj Hrdějovice/SK Lišov
SK Větřní
LOKO České Velenice
SK Mladé
FK Olympia Týn nad Vltavou
Blatná
Hradiště B
SK Dobrá Voda
Slavia České Budějovice
Dynamo České Budějovice
TJ LOKO České Budějovice
Malše Roudné
TJ Calofrig Borovany
Sokol Suchdol nad Lužnicí
Horní Stropnice
TJ Trhové Sviny
SK Lišov
SK Slavia České Budějovice
TJ Hluboká nad Vltavou
TJ LOKO České Budějovice

Halové turnaje mládeže
„O pohár Města Rudolfova“

Sportovní klub Rudolfov pořádá již 5. ročník halových turnajů
pro přípravky a žáky. Turnaje se konají ve sportovní hale
Rudolfov pod záštitou starosty Města Rudolfova pana Kavalíra.
Termíny konání:
Mladší přípravka (ročník 2008 a ml.)
19. března 2017 9:00 – 12:00 hod.
Starší přípravka (ročník 2006-2007)
19. března 2017 13:00 – 16:00 hod.
Mladší žáci (ročník 2004-2005)
26. března 2017 9:00 – 12:00 hod.
Starší žáci (ročník 2002-2003)
26. března 2017 13:00 – 16:00 hod.
Roman Hajný
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Pohádkový les 2017
Milí přátelé, vzhledem k tomu, že se ještě nepodařilo obsadit všechna
stanoviště na letošní Pohádkový les, potřebujeme tedy najít ještě
další náčelníky, kteří budou koordinovat přípravu svého vybraného
stanoviště a také pořadatele na sobotu 3. června 2017. Prosím
dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci na některém stanovišti
Pohádkového lesa, aby nám poslali odpověď na tuto výzvu. Návrh
stanovišť na letošní Pohádkový les je připraven, pošlu jej každému,
kdo si o něj napíše a pomůže nám pro děti Pohádkový les připravit.
Jiří Fink, Klub českých turistů, pohadkovyles@kct.cz
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