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■ LISTOPAD – PROSINEC ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Chodník v Jivenské ulici je dokončen v celé délce

Chodníky podél krajské silnice je základ bezpečnosti v zastavěných
částech Rudolfova. O chybějícím chodníku v Jivenské ulici se mluví
minimálně 15 let. První kratičký úsek město zbudovalo někdy v roce
2008, kdy se v dobré víře tehdejší vedení města domnívalo, že
získalo dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. Tehdy město dostalo
pouze příslib zmiňované dotace. Po skandálu na úřadu ROPu již
nikdo městu smlouvu o poskytnutí dotace nenabídl. Jak město tehdy
rychle začalo s realizací, tak také muselo rychle skončit z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
V roce 2014 jsme vybudovali dalších 110 metrů nového chodníku,
tentokrát mezi odbočujícími ulicemi Tulipánová a Karafiátová. Před
třemi lety jsme žádali přes místní akční skupinu Hlubocko –
Lišovsko o dotaci z programu rozvoje venkova. Se žádostí jsme
uspěli a získali jsme díky tomu půl miliónu korun, přičemž celkový
náklad na realizaci byl necelých 800 tisíc Kč. Všem nám bylo jasné,
že v nejkratší možné době musí být chodník dokončen v celé délce.
Dočkali jsme se po dalších třech letech. Dne 31. 10. 2017 proběhlo
předání stavby chodníku v úseku od vjezdu do Karafiátové ulice až
na konec Jivenské ulice. Tentokrát je chodník veden při levé straně
při výjezdu z města, na rozdíl od minulých etap.
V současnosti probíhá odstraňování vad a nedodělků zjištěných při
předávacím řízení a v příštím týdnu bude podána žádost o zahájení
kolaudačního řízení. V následujících týdnech budou na základě
dodatku SOD probíhat ještě práce na úpravách sjezdů, které svým
výškovým uspořádáním nevyhovují požadavkům pro vjezd osobním
automobilem. Tyto práce jsou velmi náročné, jak finančně, tak
časově. V rámci stavby byla provedena i nutná překládka kabelů NN
a výměna rozvodů a stožárů VO včetně osazení moderních
úsporných svítidel.
Vít Kavalír, starosta města

Získali jsme dotaci na opravu povrchu v Příčné ulici

Jedna z ulic s nejhorším povrchem v Rudolfově je Příčná ulice
vedoucí od točny Na Americe k ulici Na Srbsku (u Flopu).
Jihočeský kraj vypsal dotaci na opravu povrchu u místních
komunikací obcí. Ihned jsme na to zareagovali a podali žádost
o dotaci. Jsou totiž tři hlavní oblasti ve městě, které jsou dlouhodobě
podfinancované. Jsou to místní komunikace, vodohospodářský
majetek a veřejné osvětlení. Je jasné, že těmto oblastem našeho
majetku se budeme muset věnovat intenzivně i do budoucna.
Každoročně investujeme stovky tisíc korun do oprav našich silnic.
Za poslední období jsme zrekonstruovali ulici Pod Svahem, část
Lipové ulice, zlepšili povrch v Polní ulici, položili nový asfalt
v ulici Na Kopečku a mnoho dalších oprav. Je to však pořád málo.
Jihočeský kraj vypsal grant na místní komunikace letos poprvé.
Pokud se tyto výzvy budou opakovat, tak je to možná klíč, jak
celkový stav místních komunikací vylepšit.
Do konce roku 2017 tedy proběhne, dle pravidel dotace, oprava
povrchu Příčné ulice. Na základě výběrového řízení předložila
nejvhodnější nabídku firma Jiří Jokl, Hlinsko 56, České Budějovice
a to za částku 868 045 Kč vč. DPH. Po dohodě se správcem
vodovodu a.s. ČEVAK bude nad rámec akce provedena výměna
navrtávek jednotlivých domovních přípojek v nákladu cca 200 tisíc
Kč. Pro realizaci akce získalo město dotaci od Jihočeského kraje ve
výši 380 tisíc Kč.
Vít Kavalír, starosta města

Dopravní hasičské auto je již
u našich hasičů v garáži!

Plníme, co jsme si předsevzali. Část nového vozového parku je již
u našich hasičů v Rudolfově. Konkrétně dopravní hasičský
automobil, který již teď dokáže částečně nahradit starou zásahovou
Avii. Jedná se o osmimístný Volkswagen Transporter T6 kombi,
který jsme pořídili za cenu 1 154 000 Kč. K pořízení nám pomohla
dělená dotace. Část prostředků, konkrétně 450 tisíc Kč nám přispěje
pomocí dotace Ministerstvo vnitra. Další díl, konkrétně 300 tisíc Kč,
přispěje Jihočeský kraj. Zbytek doplatí město. Druhé vozidlo,
tentokrát zásahové, je již také na cestě. Nejpozději na konci března
bude dodáno. Starou Avii přes třicet let, která měla dlouhodobé
problémy projít technickou kontrolou, a nebylo při zásahu úplně
jasné, zdali k zásahu včas dojede, již tedy budeme moci definitivně
vyřadit.
Vít Kavalír, starosta města

Oznámení Městského úřadu Rudolfov
Ve středu 6. prosince 2017 bude uzavřen
odbor výstavby Městského úřadu Rudolfov

a to z důvodu školení zaměřeného na novelu zákona o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účinnou od 1. 1. 2018.
Zaměstnanci ostatních oddělení úřadu budou v tento den občanům
k dispozici v klasických úředních hodinách.
Bc. Jitka Pöschlová
MěÚ Rudolfov

Oznámení o době a místě konání
volby prezidenta republiky

Reakce na některá tvrzení pana Valevského
v Rudolfovských listech 5/2017 v článku
Zdražení vody pro rok 2017

oznamujeme občanům, že v lednu 2018 proběhne volba
prezidenta republiky.

1. K výši cen pro vodné a stočné

Pan Valevský v článku uvádí, že cena, kterou ČEVAK nabídl
v koncesním řízení je celkem za vodné a stočné 86,97 Kč/m3 včetně
DPH. Dále tvrdí, že v roce 2016 platili za m3 (vodné i stočné) cenu
75,11 Kč včetně DPH. Částky uváděné panem Valeským jako
nabídková cena jsou správné. Jsou to ale tzv. jednosložkové ceny.
Jednosložková cena pro rok 2016 pro vodné a stočné včetně DPH
byla 86,10 Kč/m3 a ne uváděná cena 75,11 Kč/m3 . Nejedná se tedy
o uváděné zdražení o téměř 12 korun, ale o 0,87 Kč/m3 .

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:

● pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
● sobota 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
případné druhé kolo volby pak ve dnech:
Proč došlo k nárůstu ceny pro vodné a stočné v soutěžní nabídce ● pátek 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
● sobota 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
společnosti ČEVAK a.s.

Jediným důvodem nárůstu ceny v nabídce společnosti ČEVAK
pro rok 2017 oproti roku 2016 je navýšení ceny nakupované tzv.
pitné vody předané ze soustavy. O této ceně ČEVAK a.s.
nerozhoduje a nemůže ji nikterak ovlivnit. Jihočeský vodárenský
svaz navýšil cenu pohyblivé složky z 12,73 Kč/m3 v roce 2016 na
13,55 Kč/m3 v roce 2017 a cenu pevné složky z 194 623 Kč na
222 004 Kč (vše bez DPH). V nákladech na nákup pitné vody
převzaté to představuje pro rok 2017 navýšení o 152 338 Kč celkem
(při stejném množství nakupované pitné vody převzaté). Na jeden
m3 fakturované pitné vody odběratelům (83 000 m3 ) to pak
představuje nárůst ceny o 1,83 Kč/m3 bez DPH. Jak plyne
z předchozího odstavce, společnost ČEVAK promítla do kalkulace
ceny pro vodné a stočné jen necelou polovinu tohoto nárůstu ceny
vody předané.

2. Místem konání voleb je

2. Navrácení vlastnictví vodohospodářského majetku

● ve volebním okrsku č. 1
Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na točně
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto
ulicích:
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská,
Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční,
Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě,
Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová,
Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová,
Třeboňská, Zahradní

Vážení čtenáři,

● ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost – budova Místní organizace
Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto
ulicích:
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová,
Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce,
Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní,
Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem,
Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

V případě města Rudolfov není co navracet, město je vlastníkem
vodovodů a kanalizací na svém území. Společnost ČEVAK má
majetek od města v pronájmu a pouze jej tzv. provozuje. Město
rozhoduje o všech podstatných záležitostech na základě smlouvy –
zejména o výši nájemného a o výši cen pro vodné a stočné. Město
také schvaluje plán financování obnovy svého vodohospodářského
majetku a rozhoduje o tom, jaké investice a v jaké výši bude na
svém majetku realizovat. Zdrojem financování těchto investic je
také nájemné, které město Rudolfov od společnosti ČEVAK
dostává.
Rudolf Vodička, 9. 11. 2017
ČEVAK a.s.
článek pana Valevského staršího z minulého čísla s názvem
„Zdražení vody pro rok 2017“ je ukázkou toho, jak neseriózní
mohou být média, pokud je někdo chce zneužít nebo pokud někdo
napíše článek s nepravdivou informací omylem?
Na emailovou adresu Rudolfovských listů chodí od vydání
posledního čísla celé dva měsíce příspěvky pro uveřejnění do
dalšího čísla. Zodpovědnost za vydání a obsah RL má redakční rada
a šéfredaktorka. Pokud by byl jakýkoli článek vulgární, nevhodně
hanlivý, tak bychom ho zcela jistě vyřadili. Ostatní příspěvky, pokud
nám to místo dovolí, se snažíme v rámci objektivity otisknout
vždycky. Tak se stalo i s výše zmíněným článkem v minulých
listech.
V pátek 15. 9. 2017 byla uzávěrka minulého čísla. Zmiňovaný
příspěvek pana Valevského staršího přišel na adresu šéfredaktorky
přesně 15. 9. ve 21:24 hodin. Při tomto termínu dodání příspěvku
nebylo v našich silách ověřit především tu nepravdu o meziročním
zdražení o 12 Kč. NIKDY bychom takové meziroční zdražení
vodného a stočného nedovolili. Tuhle informaci jsme takto na
rychlo nemohli ověřit a tak jsme článek, který vedení města
jednoznačně poškozuje, pustili do tisku jen s mým rychlým
komentářem, ale bez reakce na tu nejpodstatnější nepravdu.
Článku si všimli bez našeho přispění i pracovníci Čevaku, našeho
provozovatele vodohospodářského majetku a zareagovali na něj
prostřednictvím článku pana Rudolfa Vodičky, který otiskujeme
taktéž. Za tento článek jsme moc rádi, protože jasně ukazuje na
uvedené nepravdy v článku pana Valevského staršího. Myslím, že
pro redakční radu by měly být tyto skutečnosti ponaučením. Osobně
otevřu debatu, zdali by redakční rada spolu se šéfredaktorkou
neměla mít prostor více zkoumat tendenční články a tím předsunout
uzávěrku RL vždy z pátku v daném termínu na středu.
Vít Kavalír, starosta města

● ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání
Č. Budějovice, Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní
části Hlinsko

3. Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním pasem České republiky
● diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
● cestovním průkazem

4. Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě
konání druhého kola volby budou hlasovací lístky pro druhé
kolo k dispozici ve volebních místnostech.
Vít Kavalír, starosta Města Rudolfov

Další informace k volbám prezidenta republiky
naleznete na straně 16
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PRVNÍ KROK JSME ZVLÁDLI

Pozorný čtenář si jistě vzpomene na článek ze začátku letošního
roku, kde jsme informovali o snaze nahradit naši stařičkou
hasičskou Avii novou technikou. A zatím jde vše podle plánu. Na
jaře vyhlášená výběrová řízení sice neproběhla bez komplikací, ale
nakonec v létě bylo jasné, že dvě nová hasičská auta nám vyrobí
jeden dodavatel – společnost STS Prachatice.
První z aut předala STS Prachatice našemu městu ve čtvrtek 9. 11. a
poté za účasti radních města v čele se starostou V. Kavalírem přebral
starost o nové vozidlo velitel dobrovolné jednotky M. Pfleger. Jedná
se o dopravní automobil Volkswagen Transporter s pohonem 4x4,
určený hlavně pro přepravu členů jednotky a pro převoz civilních
osob zasažených mimořádnou událostí v případě, že musí opustit
svoje obydlí nebo obývanou lokalitu. K převozu důležitých
osobních věcí evakuovaných obyvatel má toto auto i dostatečný
nákladní prostor. Z tohoto důvodu je zvláštní hasičská výbava velmi
omezená a obsahuje např. dva ruční hasicí přístroje, dvě ruční
vysílačky, dvě ruční svítilny, dvě LED světla s magnetem, malý
ruční vyprošťovací nástroj a batoh s velkou příruční lékárnou.
Vozidlo pořídilo Město Rudolfov za finančního přispění
Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje v celkové výši
750 000 Kč, zbylou část doplácí město ze svého rozpočtu.
V nejbližší době bude následovat seznámení všech členů zásahové
jednotky s vozidlem tak, aby mohlo být efektivně využíváno, ale
všichni se určitě již dnes těšíme na březen 2018, kdy bude hotové
i druhé hasičské auto, které plnohodnotně nahradí již zmíněnou Avii.
Až se podaří i tento druhý krok k obnově vozového parku,
plánujeme představit novou techniku našim spoluobčanům.
Hasiči Rudolfov
rychle. Jak dopravní podnik, tak město Rudolfov umístilo informaci
o odklonu linky č. 21 na své webové stránky. Informaci jsme po
dvou hodinách hlásili rozhlasem.
V té době jsme nemohli dokázat víc. Síla orkánu kulminovala kolem
poledne. Uvolněné tašky dál postupně spadávaly a vítr se
postupně s pozdními večerními hodinami uklidňoval. Ve večerních
hodinách hasiči po dohodě s farností odklidili spadané tašky
z komunikace točny a na první ranní spoj v pondělí byla točna
připravena pro běžný provoz.
Situace i po té nebyla jednoduchá. I když se vítr utišil, neustále
hrozily pádem uvolněné tašky v bezprostřední blízkosti školy, kde je
ve všední dny velmi čilý ruch. Farnost opravila střechu až v den
uzávěrky, tedy dvanáct dnů po ničivé zkáze orkánu. Na
nebezpečnost situace opakovaně upozorňoval i ředitel školy.
Ve městě byla síla orkánu Herwart velmi vidět. V Lipové ulici bylo
uvolněné dopravní zrcadlo, které tím pádem přestalo plnit svojí
funkci. Po městě bylo k vidění spoustu popadaných cedulí. Spoušť
to byla opravdu velká a to nemáme přesné informace o škodách na
soukromém majetku. Důležité je, že nedošlo k žádnému zranění
osob.
Opět musím vyzdvihnout práci našich dobrovolných hasičů, kteří
jsou vždy v pohotovosti, když je potřeba. Každý starosta, který má
takhle dobře organizované hasiče, jako máme my v Rudolfově, tak
má rozhodně klidnější spánek. V podobném duchu je i děkovný
dopis plk. Mgr. Jiřího Peška, ředitele hasičů z územního odboru
České Budějovice, který také zveřejňujeme.
Vít Kavalír, starosta města

Vítězky Velké ceny okresu České Budějovice 2017

Soutěžní družstvo žen SDH Rudolfov vybojovalo první místo
v celkovém hodnocení Velké ceny okresu České Budějovice, kterou
v letošním roce tvořilo devět hasičských soutěží.
S ohledem na vyrovnaný průběh se o vítězi rozhodovalo až na
poslední hasičské soutěži v Českých Budějovicích, kde naše děvčata
zvítězila a potvrdila tak svou suverénní formu. Celkem se naše
družstvo žen zúčastnilo v letošním roce sedmnácti hasičských
soutěží, přičemž pouze čtyřikrát se neumístilo na stupních vítězů.
Josef Tisoň

Orkán Herwart řádil i v Rudolfově

Neděle 29. 10. 2017 byla i pro nás v Rudolfově velmi rušná. Větrné
počasí způsobilo spousty škod. Nejprve se ke mně dostala
informace, že na vodojemu nad Rudolfovem u ostré zatáčky vedoucí
na Hlincovu Horu je uvolněná část střechy. Tuto informaci jsme
předali dál na Čevak a ten ji postoupil majiteli objektu, tedy
Jihočeskému vodárenskému svazu.
Kolem desáté hodiny dopolední dostali naši hasiči avízo
o uvolněných a padajících taškách ze střechy kostela svatého Víta.
V té době byl kostel plný farníků při probíhající mši. Hrozil pád
tašek na procházející obyvatele, případně na projíždějící autobus.
Okamžitě jsme se s hasiči domluvili na odklonu všech spojů
autobusu MHD na točnu Na Americe a dále o uzavření celého
prostoru z bezpečnostních důvodů. Na dispečinku MHD zareagovali
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Jsou uvítací tabule reklamním billboardem?

přezkumných řízení. Spolek Náš domov již v létě letošního roku
podával k zadání připomínky navrhující zachování údolí
v současném stavu bez nové zástavby a předložil všechny
nashromážděné dokumenty (včetně vyjádření okolních obcí) a
znalecké posudky odborníků o cennosti tohoto přírodního území.
S těmi seznámil také některé dotčené orgány.
Jivenské zastupitelstvo odsouhlasilo prověření funkčního využití
ploch s možností zástavby a zařadilo předložené dokumenty a
posudky jako součást zadání. Dozvěděli jsme se také, že dotčené
orgány státní správy, zejména orgány životního prostředí se
vyjádřily zamítavě k funkčnímu využití ploch v údolí, tj. vyjádřily
se ve prospěch přírody.
Již 8. 8. jsme téměř identické připomínky a dokumenty zaslali také
zastupitelům Rudolfova, s tím, aby je vedení města uplatnilo jako
sousední město. Dne 13. 9. jsme zaslali panu starostovi dotaz, jaké
podalo město Rudolfov k návrhu zadání připomínky, pokud byly
podány. Pan starosta nám bohužel neodpověděl a až 25. 9., tj. týden
po konání jivenského zastupitelstva, jsme získali zápisy ze zasedání
rady města. Bylo nám trapné, se jako rudolfovští zastupitelé v Jivně
dotazovat, jak se naše město vyjádřilo. Proto jsme tento dotaz
nakonec nevznesli.
V zápise je uvedeno, že Rada města Rudolfov bere na vědomí
existenci obsáhlého materiálu, který řeší připomínky k návrhu
změny č. 1 Územního plánu obce Jivno. Současně však konstatuje,
že se jedná o vysoce odborný elaborát, rada není složena
z odborníků na danou problematiku, z laického pohledu není
schopna posoudit potřebnost a vhodnost navrhovaných změn
obsažených v připomínkách a ztotožňuje se s připomínkou
Ing. Libuše Pfauserové. Tedy aby nebyl překročen maximální limit
připojených 218 ekvivalentních obyvatel (EO) do kanalizačního
sběrače.
S připomínkou se ztotožňujeme a též jsme ji uvedli, dále však
považujeme za podstatné:
– aby nedošlo k navýšení dopravy přes úzké uličky Rudolfova a
přístupová cesta do údolí zůstala v současném stavu pouze pro
nezbytnou dopravní obslužnost ke stávajícím nemovitostem;
zvýšení provozu v údolí by narušilo klidné prostředí a zhoršilo
bezpečnost pěších a cyklistů
– aby údolí Rudolfovského potoka zůstalo zachováno
v současném stavu bez nové zástavby
– aby nedošlo k odkanalizování do Rudolfovského potoka, který
protéká přes naše město s rybniční kaskádou
– aby zůstala zachována retenční kapacita přírodní údolní nivy
a celého údolí Rudolfovského potoka (což platí i pro další dosud
nezastavěné plochy v okolí Rudolfova, kde volná krajina mizí ve
prospěch nové zástavby)
– aby bylo krajinářsky hodnotné údolí posuzováno jako jeden
celek, který slouží především odpočinku a rekreaci obyvatel a
ochraně přírody
– aby byl dodržován § 18 odst. 4 stavebního
zákona a § 55 odst. 3 stavebního zákona, které
chrání nezastavěnou krajinu
Chtěli bychom proto tyto i další připomínky
uplatnit v rámci společného jednání dotčených
orgánů státní správy a okolních obcí, na němž
se návrh zadání změny územního plánu obce
Jivno bude řešit a chceme dát najevo, že
veřejný zájem na zachování této lokality
v současném stavu vysoce převažuje nad
krátkodobým ziskem z případné nové
zástavby.
Jaroslav Valevský ml., Zdeňka Sobíšková

Již tradičně máme v naší zemi milý zvyk vítat své hosty.
A významnou kapitolou v téhle oblasti jsou také tabule, které vítají
návštěvníky při příjezdu do obce a na konci obce se s nimi zase
loučí. Je to pár vlídných slov, které mohou z nudného cestování
z místa na místo udělat příjemnější zážitek.
V roce 2015 jsem byl zastupitelstvem města z důvodu zlepšení
prezentace města pověřen projednáním záměru osadit tzv. uvítací
tabule s textem „Vítejte v Rudolfově, městě s bohatou hornickou
historií“ a „Na shledanou v Rudolfově, těšíme se na Vaši další
návštěvu“, které by vítaly návštěvníky při příjezdu do města
Rudolfova a loučily se s nimi při odjezdu z něj.
Záměr podpořit pozitivní vnímání našeho města ovšem narazil na
překážku. Odpovědní pracovníci Policie ČR a Odboru dopravy a
silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice označili
tabule za reklamu a v souvislosti s tím odkazovali na předpisy
o provozu na pozemních komunikacích, kde je zakázáno umisťovat
do blízkosti komunikace cokoliv, co by mohlo rozptylovat pozornost
účastníků silničního provozu. Proto v konečném důsledku umístění
tabulí nebylo možné.
Rozhodování o umístění takových tabulí však vnímám jako
nejednotné. Není možné přehlédnout, že například město České
Budějovice má tabuli s nápisem „České Budějovice, univerzitní
město“ umístěnou na Litvínovické ulici, a tato tabule vznikla před
několika málo lety. Informační tabule podobného charakteru jsou
umístěny také okolo krajských komunikací jako upozornění na
atraktivní turistické lokality v rámci Jižních Čech. Ostatně,
informační tabuli, jež vítá projíždějící návštěvníky a je pěknou
vizitkou měst, je čím dál častěji vidět v mnoha českých obcích a
městech a nalezneme je i u našich sousedů – např. v Rakousku jsou
takové tabule běžné. Mě osobně se tento zvyk moc líbí a inspiroval
mne, abych se totéž pokusil prosadit u nás v Rudolfově.
Novelou zákona o pozemních komunikacích z roku 2012 je
uzákoněn zákaz umísťování reklamních billboardů u dálnic a silnic
první třídy, který vstoupil v platnost k 1. září letošního roku a
majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů
jejich odstranění, pokud jsou blíž než 250 metrů od dálnic a
50 metrů od silnic první třídy. Toto nařízení se netýká zastavěných
území, kde je zároveň nejvíc reklamních ploch.
Naprosto souhlasím s odstraňováním reklamních billboardů podél
dálnic a silnic první třídy, které rozptylují pozornost řidičů a mohou
se stát důvodem závažné dopravní nehody. Ale podle mého názoru
nelze stejně pohlížet na uvítací tabule, které rozhodně nejsou
rozptylujícím komerčním sdělením. Jsem přesvědčen, že při žádosti
o povolení jejich instalace nemohou být posuzovány jako reklama,
ani jako prvek snižující bezpečnost silniční dopravy, jestliže nikde
nezakrývají dopravní značení a zároveň nepřekáží. Proto bych se
chtěl pokusit ještě jednou o realizaci uvítacích tabulí.
Jaroslav Valevský ml.

Podaří se uhájit současnou podobu
údolí Rudolfovského potoka?

Dne 18. 9. 2017 schvalovalo jivenské zastupitelstvo návrh zadání
změny územního plánu č. 1, které se týkalo také prověření
funkčního využití ploch v údolí Rudolfovského potoka, kde byly
krajským úřadem zrušeny části územního plánu na základě několika

Pohled na lesnaté údolí směrem k Českým
Budějovicím a Rudolfovu s dominantou kostela
sv. Víta
foto Radomír Thaler
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Poplatky 2018

Opakovaný výpadek proudu v Rudolfově

Ve dnech 25. a 26. září letošního roku jsme si mohli bohužel
vyzkoušet, jaké to je, když nefunguje přívod proudu (elektrické
energie) do domácností, firem, ale i na městský úřad. Neplánovaný
výpadek v pondělí 25. 9. přišel kolem 17-té hodiny asi do 19:30.
A hned druhý den přišel opět výpadek v odpoledních hodinách,
tentokrát kolem 16-té hodiny a odstranění problému trvalo do cca
18:30 hodin.
Oficiální vyjádření od společnosti E.ON přišlo po třech dnech
emailem:

Vážení spoluobčané, tak jako každý rok, bude třeba v období leden
– únor uhradit poplatek za odpad na rok 2018, který je každoročně
splatný do 28. 2. a poplatek za psa splatný do 31. 3. 2018.
U tříděného odpadu nastane opět změna. Marius Pedersen bude
svážet pytle v roce 2018 každé čtvrté úterý v měsíci. Potěšující
však je, že ceny se stále drží již od roku 2008. Pokud se rozhodnete
změnit variantu, pak toto učiňte vždy do konce běžného roku.
Jakmile se začnou poplatky vybírat, je to již komplikace.
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 čipované psy se v Rudolfově platí poplatek.
Čip nemá vliv na úhradu.
Informace nejen pro 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. Jestliže máte
problém s výsadbou tújí, obraťte se písemně na MěÚ a požádejte
o řešení. Sami do této výsadby nezasahujte.

Vážená paní starostko, pane starosto.
Chtěl bych vás informovat o výpadcích elektřiny, které se staly
v pondělí 25. a v úterý 26. září 2017. V obou případech došlo
k souběhu dvou poruch na linkách VN.
25. 9. v 17.01 došlo ve stejném čase ke dvěma poruchám na linkách
VN a to na lince Okruh 1, kde bouchla koncovka VN v TS Rudolfov
Hornická a zároveň na lince Velešín, kde došlo poruše Úsekové
vypínače (upálení jedné fáze a následné přepálení vodiče).
26. 9. v 16.18 a 16.20 došlo opět ke dvěma poruchám na linkách
VN. V lince Papírny 2 došlo k poruše na sváděči přepětí na TS
v Homole MŠ a následně na lince Okruh 1 došlo k přepálení vodiče
na odbočném stožáru k TS Sportcentrum Zvonárna.
Při poruchách na zařízení VN se musí nejprve porucha lokalizovat,
zjistit její rozsah, zajištění techniky a materiálu na opravu, následuje
zajištění pracoviště a teprve poté může dojít k její bezpečné opravě.
Proto se může někdy zdát, že výpadek trvá dlouhou dobu.
Dovolte mi, abych se jménem naší společnosti omluvil za případné
problémy spojené s výpadky elektřiny. Ve zmíněných případech se
jedná poruchy na technickém zařízení a ty nelze předvídat. Věřte, že
se snažíme podobné případy minimalizovat a závady odstranit v co
nejkratším čase.
Děkuji za pochopení a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy.
Případně mohu zajet za vámi na úřad.
Miroslav Točín
Pro mě, jako starostu města byla situace velmi nepříjemná v tom, že
se na mě obraceli naši obyvatelé, kteří chtěli znát podrobnosti
poruchy a hlavně, kdy bude obnovena dodávka elektřiny. Město
Rudolfov je bohužel ve stejné pozici, jako jakýkoliv odběratel a
tudíž nemá více informací a jenom velmi složitě, přes informační
linky E.ONu se k nim dostává. Již jsem v téhle souvislosti inicioval
jednání, kdy by starostové daných měst a obcí měli mít možnost
získávat informace pomocí dispečinku integrovaného záchranného
systému, podobně jako v případě požáru či jiných kalamitních
situacích. Takový neplánovaný dlouhodobý výpadek proudu může
mít také velmi neblahé následky. Zřejmě i z těchto důvodů
Jihočeský kraj v těchto dnech iniciuje dotazník s názvem „Průzkum
připravenosti obyvatelstva na případ dlouhodobého výpadku
elektrické energie“, jehož odkaz bude umístěn na webových
stránkách města. Tímto Vás žádáme o jeho vyplnění.
Sami jsme si vyzkoušeli, jak nepříjemné neplánované výpadky
proudu jsou a vyplněním tohoto dotazníku můžeme přispět i k lepší
připravenosti a informovanosti nás starostů při případném dalším
výpadku.
Vít Kavalír, starosta města

DOTAZNÍK

Průzkum připravenosti obyvatelstva
na případ dlouhodobého výpadku elektrické energie

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s žádostí Krajského úřadu Jihočeského kraje
o spolupráci v návaznosti na výpadek elektrické energie způsobený
v závěru měsíce října vichřicí Herwart. Výpadek elektrické energie
může být mnohem většího rozsahu, je proto pro nás důležité získat
přehled o tom, jak jsou obyvatelé Jihočeského kraje připraveni.
Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické
energie trvající více dní je součástí cvičení Blackout 2017.
Vyplněním jednoduchého dotazníku pomůžete získat přehled
základních potřeb, které bude nezbytné pro občany zajistit ze strany
kraje, složek IZS a dalších subjektů podílejících se na řešení vzniklé
situace.
Vyplněné dotazníky, které Jihočeský kraj obdrží do 1. 12. 2017,
budou slosovány dne 4. 12. 2017 na krizovém štábu kraje v rámci
cvičení Blackout 2017. Deset výherců obdrží od Jihočeského kraje
dárek. Dotazník je pro občany k dispozici odkazu zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPujV6nXVOJ6dJXtI
_OyIV2wP2Xe3OVHKiKnvjUAxMzDmO6g/viewform
Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Co se týče nepořádku a úklidu platí to i pro kolumbária. Prosím,
nedávejte žádné květiny ani svíčky mimo místo určení – to je
okýnko kolumbária, které máte pronajaté. Při nedávné vichřici
veškeré tyto květiny a svíčky umístěné mimo okýnka spadaly a opět
způsobily nepořádek, na který potom občané upozorňují, aniž by si
uvědomili, že tak trochu za to mohou oni sami. Dnes již existují
svíčky na baterie, které vydrží až měsíc a umělé květiny, které se
dají do okýnka umístit.
Blanka Posekaná
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AVIATICI A AKROBATI

Zájezd do Hoslovic – ohlédnutí

Sobota 21. října nás přivítala zamračenou oblohou a my netrpělivě
vyhlíželi, jak to bude odpoledne. Počasí nezklamalo a program
leteckého odpoledne mohl začít.
Pan Dvořáček z letecko modelářského klubu letiště Planá vystavil
velký model letadla, který ale v našich podmínkách nemohl létat
(pro vzlet potřebuje zpevněnou plochu cca 70 m) a pak
zalétal s menším modelem letadla.

Letos jsme již podruhé uspořádali zájezd pro naše
spoluobčany do Hoslovic a Strakonic. Navštívili
jsme Hoslovický mlýn, kde probíhalo posvícení. Po
více než zajímavé prohlídce jsme mohli ochutnat
domácí chléb a další dobroty vytažené přímo z pece.
Po vydatném obědě v hospodě u „Starýho kance“
jsme se přesunuli do Strakonic, kde již byl připraven milý průvodce,
který nás provedl celým pivovarem. Nebudeme zde hodnotit, jak se
komu zájezd líbil či nikoliv, ale chceme poděkovat především paní
Mgr. Heleně Stejskalové za dokonalý komentář při zájezdu.

Premiérou na Farské louce byl seskok parašutistů z letiště Hosín.
Jako předvoj proletěly nad námi dva letouny a po manévrech
potřebných pro výsadek a nabrání správné výšky vyskočili tři
parašutisté. S úžasem jsme sledovali jejich let a pozorovali přistání.
Jejich výkon byl odměněn potleskem.
U památníku na rodáka Martina Stáhalíka na hrázi Královského
rybníka si můžete přečíst více informací o něm, byl zde instalován a
slavnostně odhalen infopanel. Děkujeme Městu Rudolfov za
spolupráci.
Odhalení infopanelu se ujal hlavní host leteckého dne Martin Šonka,
vícemistr světa v letecké akrobacii. Jako významný host přijal naše
pozvání a opět po roce přijel na besedu s námi. Podle hojné účasti a
otázek z řad publika soudím, že Martin Šonka zaujal.
Aviatici a akrobati tedy k Rudolfovu patří a vám všem patří dík za
to, že jste přišli…
Hana Kuboušková, Společnost přátel Rudolfova

V minulých letech jsme pořádali vánoční soutěž o „Řád stříbrné
pekařky“ v pečení cukroví, vánočního i ostatních dobrot. Pokaždé
se sešlo velké množství cukroví, třeba i dorty. Autorky se však
vzhledem k předvánočnímu shonu nemohou dostavit své výtvory
prezentovat. Rozhodli jsme se proto pro letošní rok udělat malou
změnu. Protože veškeré cukroví předáváme ve spolupráci se
sociálně zdravotní komisí a Městem Rudolfov našim důchodcům
v domě s pečovatelskou službou, rádi bychom opět požádali
rudolfovské hospodyně o malé vzorky domácího pečiva. Tyto bude
možné předat v Hornickém muzeu do 13. 12. 2017. Následující
den udělají jistě radost při vánočním posezení všem seniorům
v DPS.
Za Spolek Pro Rudolfov Antonín Vítovec, foto Svatopluk Ott

Vánoční soutěž o Řád stříbrné pekařky
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Začátek školního roku byl ve školní družině velmi pestrý. Již v září
na děti čekal program canisterapie. Za dětmi přijeli pejsci, o kterých
jsme se mnoho dozvěděli. Například s čím vším nám mohou
pomáhat, jak je máme správně hladit, jak se chovat k zatoulaným
pejskům či kolik mají zubů. Nechybělo ani nezbytné pomazlení,
slalom mezi pejsky, přeskakování pejsků a další aktivity.

V říjnu k nám zavítalo Divadlo Z Bedny, které dětem zahrálo
pohádku Princezna na hrášku. V odděleních jsme také ochutnávali
ovoce a zeleninu. Děti tato aktivita velmi baví, těší se na nové druhy
ovoce, které přinesou jejich spolužáci a zejména je také baví
ochutnávka poslepu.
První a druhé třídy jely na SOŠ zemědělskou do Českých
Budějovic, kam jezdíme pravidelně při příležitosti Dne otevřených
dveří. Děti opět odjížděly s nadšením, co vše viděly a zažily.
Prohlédly si odborné učebny, včetně laboratoří i pitevny. Projely se
kombajnem, traktorem i v motokárách. Prohlédly si všechna možná
zvířata, povozily se na konících. Na závěr si prohlédly výstavu
ovoce, zeleniny a krásných dekorací.
Nově jsme ve školní družině přivítali paní Frojdovou ze studia
Flema, která přijela s programem Zpracování vlny od A po Z. Děti
se dozvěděly mnoho informací o různých druzích vln, některé si
i prohlédly. Zkusily si vlnu mýt, česat, plstit, tkát. Naučily se vyrobit
andílka z vlny i plstěné mýdlo.
Listopad jsme zahájili dýňováním. Děti vydlabávaly dýně,
vymýšlely jim strašidelné obličeje, které jsme poté vyřezaly. Těšily
se, až do nich večer dají svíčku a budou je pozorovat. Někteří si
dlabání zpestřili i nejrůznějšími kostýmy. Při této akci jsme se
zapojili do soutěže Srdce s láskou darované, kdy děti vymýšlejí,
komu darují srdce, které vyrobí, či jinak ztvární. My jsme zvolili
právě dýně, z kterých jsme před vydlabáním vytvořili srdce.

První třídy navštívily Přírodní zahradu Anastazie v Rudolfově. Jako
vždy je čekalo milé přijetí, prohlídka celé zahrady, povídání
o vílách. Prvňáčci také zavítali do Hornického muzea na program
k ukončení výstavy České pohádky. Přijel přímo kouzelný pán
z plzeňského muzea, který děti provedl různými pohádkami. Děti se
také zapojily, všichni byli pohádkovými herci. Děti odcházely
z muzea nadšené a těší se na další podobný program. Do muzea se
vydala ještě různá oddělení i v říjnu, na výstavu modelů hradů a
zámků. Děti si se zájmem prohlédly modely, zodpověděly kvízové
otázky a diskutovaly o jednotlivých hradech a zámcích, kde byly
například na výletě.

K listopadu patří drakiáda, kterou jsme si zpříjemnili druhý
listopadový čtvrtek. Počasí nám sice moc nepřálo, ale děti se velmi
snažily a vytrvalým během draky nakonec dostaly do nebe.
Děti z druhých tříd se vydaly do Českých Budějovic na exkurzi
k Hasičskému záchrannému sboru. Nejprve se dozvěděly základní
informace o hasičích, kdy a jak volat na tísňovou linku. Poté se
přesunuly přímo do garáží, kde si důkladně prohlédly veškerou
techniku, vyzkoušely části hasičské uniformy. Největším zážitkem
bylo, když se najednou rozezněly sirény a děti tak mohly vidět
výjezd na vlastní kůži.

Mimo tyto akce si užíváme plno tvoření, malování, her, sportovního
dovádění v jednotlivých odděleních. V říjnu jsme také zahájili
zájmové kroužky při školní družině. Děti navštěvují keramiku,
klubíčko, tvořilky, zdravušky či pohybový kroužek.
Mgr. Petra Kuboušková
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16. 11. – 21. 12. 2017

● Vánoční prodejní výstava STD klientů Domova Libníč Hornické muzeum

23. 11. 2017

Město Rudolfov

● Betlémská hvězda – přednáška Jany Tiché

30. 11. 2017

Město Rudolfov

● Vánoční korálkování – svícen ze skleničky

1. 12. 2017

Město Rudolfov

● Jazzové Vánoce
○ Four Seasons saxophone quartet a hosté

3. 12. 2017

Hornické muzeum 18:00
Hornické muzeum 18:00
Hornické muzeum 18:00

Město Rudolfov

● Rozsvícení vánočního stromu
○ Vystoupení dětí z MŠ Rudolfov
○ Vystoupení dětí ze ZŠ Rudolfov (2. C)
○ Dětský pěvecký sbor Carmína

Město Rudolfov

Farská louka

● Charitativní sbírka pro azylový dům maminek s dětmi Fara

Rodinné centrum Rudolfov

15:30 – 16:45

● Mše svatá s adventní liturgií a svěcením rodinných adventních věnců
Kostel sv. Víta

4. 12. 2017

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

Společnost přátel Rudolfova

● Pohádka pro děti – divadlo Kašpárek M+M

6. 12. 2017

Kulturně školská komise

● Betlém z vlny
○ tvořivá dílna

7. 12. 2017

10:00
16:30
16:15

Hornické muzeum 13:30
Hornické muzeum 17:00

Město Rudolfov

● Šikovné ruce na téma Vánoce

22. 12. 2017

16:00

Hornické muzeum 18:00

Sociálně zdravotní komise

● Živý betlém v podání žáků 2. C

Farská louka
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24. 12. 2017

● Betlémské světlo
○ možnost rozsvítit si betlémské světlo

Kostel sv. Víta

9:30

● Vánoční mše svatá

Kostel sv. Víta

22:00

● Slavnost narození Páně – mše svatá

Kostel sv. Víta

10:00

● J. J. Ryba – Česká mše Vánoční
○ chrámový sbor Velešín

Kostel sv. Víta

19:00

Římskokatolická farnost Rudolfov

25. 12. 2017
27. 12. 2017

Město Rudolfov a Římskokatolická farnost Rudolfov

1. 1. 2018

● Mše svatá

Kostel sv. Víta

10:00

● Tříkrálová sbírka
○ vyslání koledníků na Tříkrálovou sbírku

Kostel sv. Víta

8:30

6. 1. 2018

8. 1. 2018

Římskokatolická farnost Rudolfov

● Novoroční koncert

Hornické muzeum 18:00

Město Rudolfov
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Zprávičky připravily Markéta Vávrová a Jana Malšovská
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Přírodovědný klokan 2 01 7/2 01 8

Ve středu 11. 10. 2017 jsme „nenechali Klokana přeskočit
rudolfovskou školu“ ☺ a i letos se zapojili do této tradiční
celostátní soutěže v kategorii Kadet. Jejím cílem je vzbudit
zájem žáků o technické a přírodovědné obory, což plně
podporujeme.
Spolu s Mgr. J. Hřivnáčem jsem rozdala jednačtyřiceti žákům 8. a
9. třídy zadání s 24 otázkami z přírodních věd – přírodopisu,
zeměpisu, matematiky a fyziky. Pravidla zůstala stejná, takže
i prospěchově slabší žáci mohli díky výběru z nabízených odpovědí
náhodně trefit tu správnou a uspět. Nezměnilo se ani to, že
nejobtížnější byly pro žáky otázky z F a M, nejlehčí z PŘ a Z.
Rekord naší školy v této soutěži (80 bodů z možných 120) nebyl
překonán, nejlepší výkon byl 64 bodů (loni 67 bodů). Při vyhlášení
výsledků všichni soutěžící dostali „Osvědčení o účasti“ vydané
organizátory – Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci.
Veškeré informace o soutěži, zadání a výsledky minulých
ročníků najdete na stránkách
http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
Nejlepším řešitelům gratuluji!
Mgr. Jana Vašková

V pondělí 16. 10. 2017 tento seminář absolvovali: Alžběta Švecová
(7. A), Filip Bumba (7. B), Julie Macurová (7. B) a Tomáš Ryba
(8. r.). Ve skupině se žáky a vyučujícími ZŠ Oskara Nedbala,
ZŠ Pohůrecká a ZŠ Strýčice jsme prošli předem určenou trasu
z parku Na Sadech v Českých Budějovicích přes místa, kde je
vysazovaná městská zeleň nejintenzivnější. Seznámili se s různými
druhy dřevin – kromě běžných původních i s exotickými, vzácnými
nebo invazivními, o jejichž existenci v této oblasti málokdo ví.
Diskutovalo se také o urbanistice ve městě a environmentální
výchově ve školách.
V závěru setkání žáci vyplnili dotazník, ve kterém anonymně na
jednoduché škále hodnotili obsah, formy a metody výuky, měli
možnost vyjádřit se k osobě lektorky a její schopnosti zaujmout.
Tak jako loni jsme se shodli, 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.
Zúčastněné žáky chci za jejich přístup k semináři pochválit.
Svým aktivním zapojením do činností dobře reprezentovali
školu Rudolfov a názvy jako katalpa, liliovník nebo gingo je už
určitě nepřekvapí ☺ .
Mgr. Jana Vašková

Škola školce
Jak jsme malovali zeď

Na začátku září jsme se dozvěděli od paní učitelky Doležalové, že
ve školce na zahradě vyrostla nová zeď. Hned první pátek jsme se
na to byli podívat a hned jsme také dostali barvy a začali malovat
návrhy do sešitu a vzápětí jsme dostali křídy a začali ty návrhy
překreslovat na zeď. Poté jsme to začali malovat barvami. Co
všechno jsme namalovali? Tukana, balóny, moře, palmu, berušky,
žraloka, kytku, raketu, sluníčko, motýly, kočku, domy. Když jsme
domalovali, tak jsme se vrátili do školy a odpadla nám čtvrtina
hodiny zeměpisu. Když jsme se tam vrátili podruhé, tak jsme ty své
výtvory dodělávali a přišla nás vyfotit paní knihovnice.
A tak se s vámi loučí za 6. b Denisa Marková
a paní učitelka Doležalová

Biologické setkání

Jihočeský kraj v rámci systému podpory nadání financuje
prostřednictvím různých organizací programy, které jsou svým
obsahem nadstavbou běžného vzdělávání. Žáci zde mohou
uplatnit svůj talent a chuť objevovat, načerpat motivaci a
inspiraci do dalšího studia.

Do praktické výuky přírodních věd pro nadané žáky se již podruhé
zapojila i naše škola. Po loňském kladném ohlasu jsem opět vybrala
z oblasti biologie seminář „Dendrologie ve městě“. Garantem
programu byla Bc. Eva Vintrová, metodik vzdělávání z Národního
institutu pro další vzdělávání v Hlinsku, lektorkou RNDr. Božena
Šerá, Ph.D. z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.
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... A C O N A Š I N E J M E N Š Í ?
NÁVŠTĚVA HORNICKÉHO MUZEA

Na začátku školního roku jsme s dětmi navštívily Hornické
muzeum, ve kterém pro nás byla připravena výstava pohádkových
bytostí. Děti zde poznávaly nejznámější pohádky a pohádkové
bytosti v loutkovém provedení. U některých pohádek jsme si s dětmi
převyprávěly pohádkový příběh, případně si přečetly krátký úryvek.
Těšíme se na další program v Hornickém muzeu, který nás vždy
potěší.

BUBLINKO-KOUZELNICKÁ SHOW

Koncem měsíce září byla pro děti ve školce přichystána bublinkokouzelnická show. Děti zde mohly shlédnout bublinky různých tvarů
a velikostí, také bublinu naplněnou mlhou. Překvapením na závěr,
bylo zahalení dětí do velké bubliny. Děti byly z kouzelnické show
velmi nadšené a moc se jim tato zábava líbila.

NÁVŠTĚVA JEŽKA V MŠ

V první polovině měsíce října nás navštívila členka záchranné
stanice Třeboň pro opuštěná a ohrožená zvířata s výukovým
programem: ,,Jak se hladí ježek“, ve kterém se děti seznámily se
smutným příběhem ježčího mláděte, které zůstalo opuštěné a díky
dobrým lidem se dostalo do správných rukou a tak se mu dostalo
pomoci. Ježek byl ochočený a zpět do volné přírody se již nevrátí.
V průběhu programu mohly děti vidět, čím se ježek živí, seznámily
se s jeho stavbou těla a ježka si mohly pohladit, což bylo pro děti
největším zážitkem. V závěru programu se naučily krátkou
říkanku s pohybem a píseň o ježkovi za doprovodu kytary. Poté
skupinově vytvořily ježčí doupě z papíru a přírodnin. Pro děti to byl
příjemný a přínosný program, ze kterého si odnesly spoustu nových
informací a zážitků.

Problémy s distribucí volebních lístků
pro letošní parlamentní volby

Volební lístky pro každé volby jsou v Rudolfově a Hlinsku vždy
distribuovány Českou poštou. Ze zákona je nutné, aby nejpozději
3 dny před volbami byly volební lístky u voličů. Pokud se omylem
volební lístky k voliči nedostanou, tak i na to zákon pamatuje.
Každý volič si může v den voleb lístky vyzvednout přímo ve
volební místnosti.
Město Rudolfov používá program, který má na starosti přímo volby,
je propojen s evidencí obyvatel, a který automaticky vygeneruje
platný a aktuální seznam voličů, ze kterého je vytvořen doručovací
seznam pro Českou poštu. Na základě tohoto seznamu jsou volební
lístky distribuovány voličům.
Tento modul s názvem VOLBY tentokrát vygeneroval chybné
respektive neúplné doručovací seznamy. Jak jsme zpětně zjistili, tak
seznam byl natolik neúplný, že v něm chyběla necelá stovka voličů
z celkového počtu 2063. To znamená, že necelá stovka obyvatel
volební lístky nedostala, což je samozřejmě špatně. Naši obyvatelé,
pokud chtěli jít k volbám, se buďto ozvali k nám na městský úřad a
volební lístky jim byly doručeny obratem, případně problém
nahlásili s tím, že si lístky vyzvednou ve volební místnosti. Rád
bych upozornil, že šlo o chybu pouze v doručovacím seznamu,
nikoli ve stálém seznamu voličů, který měli k dispozici členové
volebních komisí ve dnech voleb.
Oslovili jsme firmu, která se nám o celý blok programů (od odpadů,
přes účetnictví, po hřbitov) stará. Jejich odpověď nás neuspokojila.

DIVADLO ,,OKÝNKO“

Ve druhé polovině měsíce k nám zavítalo divadlo
,,Okýnko“ s pohádkou ,,Pyšná princezna“, ve které jsme se
přesvědčily, že platí rčení: ,,Pýcha předchází pád!“ a že velký chtíč
se nevyplácí a že kdo se chlubí, vytahuje a je namyšlený, ten
nakonec špatně dopadne a bude za to náležitě potrestán!

DRAKIÁDA

Podzim naše mateřská škola přivítala tradiční drakiádou, která
proběhla jednotlivě na všech třídách. Jako každý rok jsme s dětmi
strávily dopoledne plné zábavy, soutěží a her. Děti byly odměněny
medailemi, diplomy a sladkými odměnami. Počasí nám přálo, hezká
atmosféra byla vytvořena a nakonec jsme se dočkaly i větru.
Drakiádu si děti moc užily, důkazem vydařené akce byl úsměv
v jejich tvářích.

NA ZÁVĚR BYCHOM CHTĚLY PODĚKOVAT ŽÁKŮM ZE
ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDOLFOV A PŘEDEVŠÍM PANÍ ZORCE
DOLEŽALOVÉ ZA VÝMALBU PLOTU ŠKOLNÍ ZAHRADY
V MŠ, KTEROU OZDOBILI VESELÝMI A BAREVNÝMI
OBRÁZKY S DĚTSKOU TÉMATIKOU. DĚKUJEME!

Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová, Maruška Kolářová
Nejsme s ní moc spokojeni i v jiných oblastech a tak intenzivně
zvažujeme změnu firmy, která poskytne nový software pro celý
městský úřad.
Od roku 2010, kdy jsem se stal starostou, jsme nikdy
neměli s doručovacím seznamem voličů problémy. A to jsme na
městském úřadu zajišťovali minimálně šestery volby. Pokud vím,
tak ani moji předchůdci neměli v novodobé historii s tímto
programem problémy. Nikdy by mě nenapadlo kontrolovat něco, co
již léta funguje i před mým příchodem do funkce.
Chodit k volbám, je opravdu důležité. Myslím, že je to jedna
z nejzákladnějších občanských povinností každého z nás. Pevně
věřím, že ten, kdo chtěl volit, tak si poradil i bez včasné distribuce
do poštovní schránky. Každopádně se všem obyvatelům, kteří
volební lístky nedostali včas, omlouváme.
Vít Kavalír, starosta města

Sběr víček ukončen

Výkupny je přestaly vykupovat. Po několik let jsme sbírali plastová
víčka od nápojů. Nejprve pro Vojtu Pábla a později pro Anežku
Maurerovou. Byli jste zvyklí je nosit do prodejny Flop a do městské
knihovny. Do sbírání se zapojili dospělí i děti z mateřské a základní
školy. Nyní nám s politováním bylo sděleno, že sběrny přestaly
víčka vykupovat. Rodiny obou dětí všem velice děkují za
podporu, vstřícnost a spolupráci.

Všechny Vás proto prosím, abyste víčka již nenosili.

Jana Malšovská
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TRO C HA HISTO RIE
Tak trochu rudolfovská senzace

Víte, že v Rudolfově před 250 lety působila vysoká škola? Ano, byla
vojenská, přesněji dělostřelecká. Pokud to nevíte nebo pochybujete,
nevěšte hlavu, podobně jsou na tom, či donedávna byli i historici.
Vysoké technické učení v nějaké jihočeské vesnici? Nesmysl,
neověřená historická zmínka, výplod přehnané fantazie. Jenže
pozor, žijeme v době netušených možností a otevřených informací,
objevují se dávno zasuté materiály a skutečnost se pozvolna
odkrývá. Naštěstí mezi námi žijí badatelé, kteří nešetří čas ani
vlastní prostředky, aby objevili pro ostatní to, o čem ostatní
pochybují. Vladimír Buldra, neúnavný objevitel oné skutečnosti je
právě takový. Seznámili jsme se díky knize pana Miroslava Mareše
Vycházky za historií a já byl rád, že jsem někoho podobného našel.
Ta otázka mne totiž dlouho pronásledovala. Že škola existovala
v rudolfovském zámečku se šeptalo už drahně let, ale jaký byl její
skutečný význam, to se víceméně bagatelizovalo. Zřejmě
nejzajímavější je fakt proč Rudolfov. Realita však bývá často
jednoduchá a přímočará víc než čekáme. Na počátku byli dva
kámoši: kníže Schwarzenberg vlastnil zpustlý zámeček v Rudolfově
a nevěděl si rady s jeho využitím, no a kníže z Liechtensteina byl
jedním z vojevůdců habsburských vojsk proti Prusům, tváří v tvář
účasten vleklým válkám o rakouské dědictví a o prohrané Slezsko,
pověřen císařovnou vybudováním silného dělostřelectva. A Jižní
Čechy jako dějiště? Tak nějak v týlu daleko od mnoha bojů a
nekončících válek s Prusy. Příběh mohl začít...
Mimochodem nebylo by jistě od věci zjistit, kteří že to slavní
posluchači prošli Rudolfovským lyceem a kam až to později dotáhli.
Ale nebojte se. Jedno ze jmen vám Vladimír Buldra představí již
v tomto čísle a garantuji vám, že se budete divit.
Vratislav Klabouch

Dělostřelecká sborová škola v Rudolfově

Historie města Rudolfova je neodmyslitelně spjata s dolováním
stříbra, což vneslo do přívlastku města označení „horní město“. Není
však možné přehlédnout ani více jak dvěstěpadesátiletou historii
vojenskou, a to ne jen tak ledasjakou! Tuto zajímavou historii tvoří
působení čtyř zařízení v Rudolfově – první dělostřelecká sborová
škola v habsburské monarchii, část polního zbrojního úřadu
rakouského dělostřelectva, depositorium polního dělostřelectva,
jinak tzv. „Tereziánské sklady“ a zbrojnice v Rudolfově. V tomto
čísle začnu asi tou nejdůležitější a nejzajímavější.
Když kníže Josef Václav z Liechtensteina po mnoha nezdarech
rakouské armády předal císařovně Marii Terezii v roce 1744
memorandum o stavu dělostřelectva, byl obratem císařovnou
jmenován velitelem rakouského dělostřelectva s úkolem celé jej
reformovat. Jedním z jeho prvních rozhodnutí se stalo založení první
dělostřelecké školy v habsburské monarchii, pro jejíž umístění zvolil
nestandardně právě jihočeský Rudolfov!
Jedním ze zdrojů pro čerpání informací a údajů se pro mne stala
kniha vydána ve Vídni v roce 1887 „Dějiny rakouského
dělostřelectva od nejstarších dob až po současnost", v níž autor
Anton Dolleczek, hejtman těžkého dělostřelectva a pedagog
dělostřelecké kadetní školy ve Vídni doslova přeloženo do češtiny
uvádí:
„Sborová škola 1744. V blízkosti Českých Budějovic, v jedné
vesnici Bergstadt = Rudolfov, kde se nacházel obrovský
dělostřelecký depot (dělostřelecké sklady), byla zřízena první
sborová škola tak, aby ji směli navštěvovat jak nadaní (schopní)
„stückjunkeři“ (nadporučík dělostřelectva) a „starší ohněstrůjci“
(důstojníci, podporučíci v rakouském dělostřelectvu), ale také i ti
poddůstojníci, kteří se snažili získat důstojnickou hodnost.“
Pro dělostřeleckou školu kníže z Liechtensteina zajistil nejlepší
pedagogy a nejnovější odbornou literaturu. Stejně tak dotoval
existenci školy, vynikající učitele, studijní materiály i ostatní
pomůcky. I nejdůležitější zahraniční odbornou literaturu
o dělostřeleckých naukách nechal na své náklady přeložit do

němčiny. Kníže si mohl dovolit dotovat nejen školu v Rudolfově, ale
i stálý výcvikový tábor u Týna nad Vltavou a další. Zejména po roce
1748, když se stal liechtensteinským knížetem, ročně investoval do
své „Liechtensteinovy Artillerie“ 50 000 zlatých (za tuto částku bylo
možné v té době pořídit menší panství). Největší hodnota školy
spočívala v jejím označení jako „vyššího dělostřeleckého učení“.
Předměty a předpisy vyšší dělostřelecké nauky byly tajné a
vyučovali je jen důstojníci a aspiranti na učitele. Nekvalifikované
šíření předpisů bylo v roce 1757 zakázáno pod „Verbum nobile“.
Studenti získali při studiu dělostřelecké školy potřebné specifické
vědomosti, ale poddůstojníci získali pod vedením „vrchního
ohněstrůjce“ a profesora matematiky o něco vyšší vzdělání.
V roce 1758 se na škole vyučovaly tyto předměty dělostřelecké
nauky: ráže hlavní, konstrukce, kreslení a demontáž hlavní, lafet a
děl, zkoumání trhavin a střeliva, teorie trajektorie střel a bomb
(z kanónů a moždířů), popis laboratorních prací. Dále to byly
fyzikálně-matematické předměty: aritmetika, algebra, geometrie,
trigonometrie, kuželosečky, obecná mechanika, základy optiky a
perspektivy, fyzikální experimenty. Rovněž se vyučovaly odborné
vojenské předměty: umění válečných staveb, výroba hatí,
opevňovací práce pro baterie, minování, vyztužovací práce,
konstrukce, návrhy a stavba palebných postavení, stavba objektů pro
skladování střelného prachu. A také se vyučovaly fortifikace
(opevnění) a praktické umění měření, ovšem výuka byla omezena
jen na výstavbu opevnění a na úzkostlivou zálibu a péči v kreslení
situací. Nebyla pochopitelně opomenuta, a také byla vyučována,
mechanika a optika. Studium na této škole trvalo s největší
pravděpodobností šest až sedm let.
Škola byla v Rudolfově až do roku 1778. Nechci zde rozebírat
otázku, zda to bylo skutečně jen krátce (jak se mnohdy a všude
uvádí), vždyť tato sborová škola tu působila 34 roků. Následně, po
rozpuštění rudolfovské sborové školy, bylo vytvořeno, v podobě
náhrady a pokračovatele školy, v roce 1778 dělostřelecké lyceum ve
Vídni. Proč došlo k „převedení“ školy do Vídně? Pominuly
počáteční důvody, tím hlavním bylo zřejmě úmrtí knížete
Liechtensteina v roce 1772 a tím rovněž ukončení štědrého dotování
školy. Ne nadarmo se knížeti přezdívalo „otec rakouské artilérie“.
Traduje se, že tuto školu navštěvoval také vynálezce lodního šroubu
a lesník Josef Ressel. Ovšem tato tvrzení jsou pravdivá jen
z poloviny. Skutečně zde studoval školu (anebo navštěvoval tříletý
kurz), dokonce již v šestnácti letech svého věku, ale až v letech 1809
až 1812. A to zde již podle výše uvedených informací v žádném
případě nemohla být ona sborová škola a již vůbec ne
bombardýrská, ale s největší pravděpodobností to již byla „jen“
plukovní škola polního dělostřeleckého pluku č. 4, který sídlil
v Českých Budějovicích od podzimu roku 1802. Škola byla rovněž
situována do rudolfovského zámečku, sídlil zde i tehdejší brigadýr
jakýsi náčelník dělostřelectva generálmajor Ferdinand von Haering.
Rytíř vysokého vojenského kříže Marie Terezie, pohřbený na
Staroměstském hřbitově v Českých Budějovicích má monumentální
až pompézní hrobku v jednom z rohů hřbitova na jeho západní
straně.
Vladimír Buldra

Přání čtenářům

Toto je poslední číslo roku 2017 a to znamená nástup doby
adventní. Doby, kdy je lidem dobré vůle slušné popřát klid a
pohodu. Dobu, kdy jsme přístupnější k druhým a proto se
poslouchejme. Dobu, kdy je potřebné poděkovat všem nadšencům
a dobrovolníkům za práci, kterou odvádějí ve prospěch okolí, ve
prospěch rudolfovské komunity.
Jako pravidelný dopisovatel do Rudolfovských listů, za celou
členskou základnu SK Hlincovka, bych chtěl popřát všem
čtenářům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2018
hodně zdraví, štěstí, a spokojenosti.
Jan Havelka
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Opožděné poděkování

Volejbalistky Sportovního klubu Hlincovka jsou jedny
z nejčastějších uživatelů sportovní haly MěÚ Rudolfov. Trénujeme
zde a hrajeme mistrovské zápasy. Bývalý povrch haly byl několikrát
opravován. Parketové krytí mělo své odslouženo a bylo na hranici
havarijního stavu. Někde se podlaha propadala, jinde se vzedmula a
stav hrozil úrazem od parketové třísky nebo hrany rozestupujících se
parket. Podkladová hobra již za léta provozu ztratila funkci
odpružení a na několika místech se rozpadla na prach. Na takovéto
podlaze při doskoku více trpěl pohybový aparát. Zvláště v tělesném
vývojovém stádiu dětí to nebylo nejšťastnější. Byli jsme rádi, že
úřad města se začal stavem sportovní haly zabývat, a to s cílem
konkrétního řešení. Jistě ne všichni lidé opravu haly chápou jako
opodstatněnou. Ale pro zdravý vývoj dětí a zabezpečení
hygienických norem byla oprava již neodkladná.
Navíc jsme byli potěšeni, že jsme se mohli nepatrným podílem
zúčastnit rozhodovacích procesů ohledně povrchu v hale. Podlaha
dostala čtyři nové vrstvy a plně odpovídá standardům pro
sportování. Investiční technik městského úřadu pan Bicek byl
přístupný a se zástupcem našeho klubu ochotně jednal ve věci
barevné úpravy a naznačení hřišť.
Poděkování všem, co se o úpravu ve sportovní hale zasloužili, zní
nejen od trenérů oddílu volejbalu a jeho hráček, ale také od jejich
rodičů a diváků, kteří navštěvují zápasy prvních lig mladších a
starších dorostenek a také druhé nejvyšší soutěže v republice, první
ligy žen.
Za SK Hlincovka Jan Havelka

Začátek nové sezóny a skvělé atmosféry je tady!

Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Rudolfov a panu
starostovi za nově zrekonstruovanou podlahu ve sportovní hale a
zlepšení zázemí, které zde máme.
Na novou sezónu se hráčky SK Hlincovky kategorie kadetek,
juniorek a žen připravovaly již v srpnu na soustředění v Horní
Stropnici. Zvyšovaly kondici, zlepšovaly hráčskou techniku a
vzájemnou souhru.
V pátek 29. 9. se uskutečnil velký comeback žen z SK Hlincovky.
V nově opravené sportovní hale „ženy“ uvítaly soupeřky z VSK
Slavia JU České Budějovice. V budějovickém derby měly naše
hráčky jasnou převahu (3:0, 3:0) a se získanými šesti body se
umístily na vrcholu tabulky. Týden na to se opět rozezvučely bubny
našich fanoušků. Velký boj s týmem VK ČEZ České Budějovice pro
nás bohužel dopadl porážkou (1:3, 1:3), ale atmosféra, kterou
vytvořilo přes 70 diváků, byla neskutečná. V následujících dvou
zápasech proti týmům Volejbal Plzeň a SK Španielka Řepy se týmu
sice moc nedařilo, ale nevěšíme hlavy.
Juniorky jsou po osmém kole na 1. místě skupiny a porazily týmy
Volejbal Plzeň, SK Klatovy a SK Třebín. Tabulka je velmi
vyrovnaná, první tři týmy mají rozestup pouze dva body.
Kadetky se také drží na první příčce po výhrách 3:0 a 3:1 nad VSK
Baník Sokolov. Nyní je čeká dvojzápas v domácím prostředí proti
týmu BVC Chodov.
Určitě neváhejte a přijďte si užít domácí zápasy společně s námi,
protože v příštích kolech se budeme rvát o každý míč.
Danka Hajná, kadetky, juniorky, ženy a trenéři SK Hlincovky

Z kuchyně volejbalu

Letošní zahájenou sezónu charakterizuje v kategorii přípravky a
žákyň velký zájmem nově příchozích dětí. Ve volejbale je to tak, že
ve třinácti či čtrnácti letech je téměř nemožné skupinově naučit
výkonnostní volejbal. Existují uzlové věkové body volejbalu a těmi
musí projít ta, co chce hrát na vyšší úrovni. Pokud tomu tak není, je
složité to dohnat. Čím později věkově začneme, tím více dítě
směřuje k rekreačnímu volejbalu. Našim cílem v klubu je hrát
výkonnostní sport. Na vedení rekreačního sportování nám chybí
dobrovolníci, dospělci.
Podle nejnovějších poznatků, jako i u jiných sportů, je potřebné
začít pracovat s míčem ve velmi nízkém věku. Nejen z pohledu
volejbalu, neocenitelnou úlohu pro kvalitní sportování v pozdějším
věku, sehrává na Rudolfově cvičitelka ČASPV paní Ladislava
Skalová. Její cvičení s dětmi od tří let je velmi záslužné a
nezastupitelné. Rozvíjí motoriku, kdy je to již vzhledem k tělesnému
vývoji dětí možné. A to proto, že je to dáno značnou dětskou
pohyblivostí umožněnou vyspíváním nervového systému, kostry,
svalstva a jeho prokrvováním. Od čtyř let dochází k individualizaci
ruky a dítě, mimo jiné, pokud je k tomu vedeno, vyhazuje míč se
zdviženou paží. Na pohybové řetězce, rozvíjené paní Skalovou
navazujeme v přípravce oddílu volejbalu i my.
Pro děti od 7 roku věku do 12 let, jako předstupeň volejbalového
vývoje, jsou určeny v pěti kategoriích zápasy Barevného volejbalu.
Hráčky začínají hrát přes síť a postupně zapojují naučené
dovednosti. První kategorie označená jako žlutá barva, je
charakterizována soupeřením v přehazované. Oranžová barva – hra,
zjednodušeně řečeno jako „chytni a pinkni“. Červená řeší jenom
horní odbití prsty s dopomocí dvojitého odbití. V barvě zelené jsou
do hry zapojeny už tři hráčky, oproti dvojicím v předcházejících
barvách. V poslední barvě, barvě modré, hrají děti ve trojicích bez
zásadních omezení a s cílem přípravy na vstup do šestkového
volejbalu. Cesta k šestkám je dlouhá, dlážděná trpělivostí a
pravidelnou přípravou. Po pěti letech Barevného volejbalu jsme
teprve na začátku naučit se sport – volejbal. Barevný volejbal je
přípravou, a ne vyvrcholením dlouhodobého procesu výchovy.
Často je tato příprava některými rodiči při zápasech na turnajích
mylně chápána. Hlavním stimulem je radost dětí ze hry. V dětské
přirozenosti k pohybu není potřebné přemotivovávat k vrcholovým
výsledkům, umetat cestičku k vítězství za každou cenu. I na občasné
porážky je dobré si zvyknout.
Jan Havelka

K fotu: Možná budoucí hráčky volejbalu trénující úterky od 14 hodin
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Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky
konanou ve dnech 12. – 13. 1. 2018;
případné v druhém kole 26. – 27. 1. 2018

Voličem pro volbu prezidenta republiky je státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. V případě konání druhého kola volby
prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad dle trvalého
pobytu voliče, na jeho žádost, voličský průkaz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
v jakémkoli zvláštním okrsku v zahraničí.

Kde požádat o voličský průkaz do zastupitelstva kraje

Občané Rudolfova mohou požádat o voličský průkaz na
Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov,
1. patro, kancelář č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

o vydání voličského průkazu opatřená
ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
prostřednictvím datové schránky nejpozději do 5. 1. 2018
(Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze
využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení
§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního
práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.)
a) písemná žádost

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici
● na webových stránkách města Rudolfov

http://www.mestorudolfov.cz/urad-5/volby/

● na Městském úřadu Rudolfov v kanceláři podatelny,
případně v kanceláři č. 4 vedoucí HSO.

Předání voličského průkazu?

Městský úřad Rudolfov voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle. Prvním dnem, kdy může obecní úřad
předat nebo zaslat voličský průkaz je čtvrtek 28. 12. 2017.

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho
odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

Bc. Jitka Pöschlová,
MěÚ Rudolfov

Přenosná volební schránka při volbě
prezidenta republiky konané
ve dnech 12. – 13. 1. 2018;
případné v druhém kole ve dnech 26. – 27. 1. 2018

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebních okrsků, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

● telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to
i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové
b) osobně
volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na
nejpozději do 10. 1. 2018 do 16:00 hodin
našich webových stránkách
Jaké doklady volič musí předložit k žádosti
● písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov
o vydání voličského průkazu?
● elektronicky na email: hso@rudolfov.cz
● při osobním podání – platný doklad totožnosti
všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého
● osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského Ve
jména,
data narození, adresy a telefonního kontaktu.
průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a
Bc. Jitka Pöschlová,
svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely
MěÚ Rudolfov
volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Mladá rodina shání v Rudolfově dům nebo
pozemek ke koupi, případně možnost
podnájmu. Nejsme RK. Tel.: 776 857 806.
Děkujeme za nabídky.

Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474
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