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■ ZÁŘÍ – ŘÍJEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Nová čekárna u praktického lékaře

Rád bych touto cestu poděkoval městu Rudolfov a jeho vedení za
rychlé řešení nedostatku místa v ordinaci všeobecného praktického
lékaře – MUDr. Kahouna. Během let, kdy společně se sestřičkou
Vlastou Ryplovou pečujeme o zdraví spádových i nespádových
pacientů – klientů, došlo k nárůstu počtu registrovaných jedinců.
Stávající prostory byly již nedostatečné. Z tohoto důvodu vedení
města Rudolfov realizovalo rozšíření prostor o jednu místnost
(zmenšením knihovny), která zvýšila pohodlí jak naše, tak pacientů.
Tímto se současně chceme omluvit všem uživatelům knihovny za
zhoršený komfort. Velice děkujeme za pochopení a ještě jednou
děkujeme vedení a všem, co se na realizaci podíleli, zejména paní
knihovnici za trpělivost.
MUDr. Dušan Kahoun

Pozemky nutné pro stavbu křižovatky Rozcestí
jsou vykoupeny!

Dále živíme sen, že křižovatka Rozcestí bude realizovaná v příštím
roce. Když jsem informoval o nejrušnější křižovatce Rudolfova
naposledy, tak bylo vydáno územní rozhodnutí na tuto stavbu a
krajský úřad řešil znalecký posudek na cenu výkupu pozemků.
Bohužel znalecký posudek se nepodařilo získat napoprvé a tak
musel být osloven nový znalec a tak se stalo, že cena pro výkup
pozemků byla stanovená až těsně před začátkem letních prázdnin,
což byl asi nejhorší scénář pro hladké vykoupení pozemků. Obecně
platí zásada, že přes letní prázdniny není ideální doba pro hladké
projednání jakékoli kauzy. My jsme to však nevzdali. Postupně jsme
oslovili 11 soukromých vlastníků pozemků, na jejichž částech bude
realizovaná část nové křižovatky. Termínově je to jasně dané. Pokud
chceme získat bezpečně v letošním roce stavební povolení na tuto
stavbu, tak musíme mít do konce srpna vykoupeno. Jednoduché to
nebylo. Vlastníci nejsou pouze z jihu Čech, ale také třeba i z Prahy.
Když už se zdálo, že máme vyhráno a podepsalo deset vlastníků, tak
jedenáctý se nám trochu zasekl, ale jenom na chvíli. I s pomocí
starosty sousední obce Vráto Martina Muchky se nám podařilo najít
společnou řeč a v podstatě v nejzazším možném termínu (29. 8.)
jsme podepsali výkup posledního pozemku. Panu starostovi
Muchkovi opravdu moc děkuji za pomoc a vstřícnou spolupráci
mezi sousedními obcemi. Co zbývá k tomu, abychom v roce 2018
měli již novou, bezpečnější, modernější, ale hlavně přehlednější
křižovatku Rozcestí? Hned v prvním zářijovém týdnu podal
projektant žádost o stavební povolení na Magistrát do Českých
Budějovic. Pokud vše půjde hladce, tak bychom měli mít vydané
pravomocné stavební povolení do konce listopadu 2017. Je to
kompletně investiční akce Jihočeského kraje. V tuto chvíli tato
křižovatka figuruje v návrhu krajského rozpočtu na příští rok, a
pokud je příprava akce takhle daleko, tak by tam měla i zůstat. Ve
výhodnějším zimním období by měl krajský úřad připravit soutěž a
v létě příštího roku bychom se měli dočkat realizace. Svoji úlohu při
Zaslepení krčku v Hlinsku,
následuje jednání v Radě města Českých Budějovic výkupu pozemků jsme splnili. Teď budeme doufat v hladký průběh
O veřejném projednání krčku a následném jednání u primátora dalších přípravných prací. Věřím, že vše dopadne dobře.
Vít Kavalír, starosta města
Českých Budějovic jsme informovali v minulém čísle RL. Nyní
následuje další krok, jednání na Radě města České Budějovice, které Modernizace sportovní haly – velká investiční akce
proběhne 25. 9. 2017.
je v plném proudu
V tuto chvíli je vydané stavební povolení na zaslepení krčku, když Letos na přelomu srpna a září musí být sportovní hala připravena
podmínkou realizace je souhlas Českých Budějovic. Problém je, že na běžný provoz sportovních aktivit, přestože přístavba šaten
město České Budějovice stále pouze mluví o vytvoření komunikace teprve začala. Takový požadavek je smluvně zakotven mezi
mezi Novým Vrátem a Suchým Vrbným, ale fakticky nikdo nic pro městem a dodavatelskou firmou, která provádí modernizaci haly.
to nedělá. To znamená, že se Českým Budějovicím krček velmi hodí Stavební firma požadavek města splnila a již od začátku září je
pro propojení svých městských částí. A je jim úplně jedno, jakou připravena stávající část haly k běžnému provozu. Návštěvníci si
částí cizího katastru doprava projíždí.
zpřístupnění prostor určitě všimnou, že již se do haly nemusí
Na zasedání rady budeme chtít krček okamžitě zaslepit. Pokud po
vstupovat
nesmyslně pouze přes šatny, jak tomu bylo
neuspějeme, tak nevím, co bude dál. Naštvanost obyvatel krčku je doposud. Jižzcela
teď,
i když dál bude probíhat rekonstrukce, má hala
tak obrovská, že se může stát cokoli a já je úplně chápu...
svůj
hlavní
vstup,
kterým mohou rovnou projít po přezutí do
O dalším vývoji této více než deset let trvající kauzy vás budeme na haly. Cestou se mohou
zastavit na novém sociálním zařízení,
těchto stránkách informovat.
pokračování na straně 2
Vít Kavalír, starosta města

Nová hasičská vozidla jsou již objednána

pokračování ze strany 1

Stará Avia, letité zásahové vozidlo našich hasičů, je již za hranou
životnosti. Zastupitelstvo většinově schválilo nákup dvou
vozidel. Jedno dopravní, na které město dostane dotaci dílem od
ministerstva vnitra a dílem od Jihočeského kraje v souhrnné výši
700 tisíc Kč. Druhé auto bude zásahové, které bude sloužit
k zásahům nejen na území Rudolfova a Hlinska, ale také i na
území Vráta a Hlincovy Hory. S těmito obcemi má město
Rudolfov smlouvu o zásahu i na jejich katastrálních územích.
V červnu 2017 bylo dokončeno výběrové řízení na dopravní
automobil. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Porsche
Inter Auto CZ s.r.o. z Českých Budějovic s automobilem VW
Transportér. Celková částka za pořízení tohoto dopravního
vozidla je 1 153 000 Kč. Podíl města za přispění zmiňované
dotace je tedy 453 000 Kč. Smlouva s dodavatelem je dávno
podepsána. Auto by do 14-ti dnů mělo dorazit do Českých
Budějovic a poté bude upraveno dle povinné výbavy hasičských
vozidel. Nejzazší termín dodání je smluvně stanoven na
30. 11. 2017.
V červenci 2017 jsme vyhodnotili výběrové řízení na zásahové
vozidlo. Výběrového řízení se zúčastnili dvě společnosti. Jedni
nabídli Iveco a druzí Mercedes Benz. Nabídka od společnosti
Mercedes Milan Král s.r.o. byla jednoznačně výhodnější a
výběrová komise se jednomyslně rozhodla pro vůz Mercedes za
cenu 1 973 000 tisíc Kč. Dodavatelská společnost musí vůz
i s nástavbou dodat nejpozději do 31. 3. 2018. Říkáte si proč tak
dlouhý čas dodání? Také mi to přišlo ze začátku nesmyslné, ale
pokud jsme určili termín do 30. 11. 2017, tak se
nikdo s relevantní nabídkou nepřihlásil. Ten termín je opravdu
potřeba respektovat. Do 10-ti týdnů od objednání přijde nejdříve
kabina s podvozkem a poté se teprve bude řešit nástavba, tedy
prostor, kam se hasičům musí vejít vše potřebné pro zásah
včetně již pořízené stříkačky. Vše se bude kompletovat
v Prachaticích, kam mají hasiči naplánováno několik pracovních
cest a konzultací. Když bude vše hotovo a zásahové vozidlo
připraveno, tak vše musí zkontrolovat a provést certifikaci
Technický ústav požární ochrany.
Pořízení dvou hasičských vozidel bude určitě velký zásah do
rozpočtu města. Naši hasiči mají velké renomé v okrese i kraji.
Svědčí o tom perfektní výsledky na hasičských soutěží, kde se
pravidelně umisťují na předních příčkách. Jsou dobře
organizováni, mají novou hasičskou zbrojnici, na které se svojí
prací velkou měrou sami podíleli. Ano, pořízení nového
vozového parku nás bude stát necelých 2,5 milionu Kč, ale naši
hasiči si tuto investici a podporu města rozhodně zaslouží.
Vít Kavalír, starosta města

které již nově počítá i s toaletami pro invalidy. Nebo se
rozhodnou, že se potřebují převléct a tak zamíří do stávající
šatny, která již bude uzamykatelná a nebude již běžně přístupná
pro veřejnost, která se jde třeba pouze podívat na probíhající
sportovní klání. Celková částka na modernizaci sportovní haly
včetně přístavby šaten je necelých 21 milionů Kč a to do toho
nepočítám novou palubovku. Pro rozpočet města, pokud bychom
to měli financovat pouze z vlastních zdrojů, je tato investice
opravdu obrovská. Již za běhu akce se snažíme sehnat
spolufinancování. Letos na jaře jsme podali žádost o dotaci na
ministerstvo financí. Poněkud termínově netradičně (30. 6. 2017)
vypsalo dotaci ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy,
konkrétně výzvu v programu „Podpora materiálně technické
základny sportu“, nejzazší termín podání byl 15. 8. 2017.
Celková alokace v tomto programu je 1 miliarda Kč a maximální
výše dotace je 60% z celkové ceny díla. Narychlo jsme svolali
na začátek srpna zastupitelstvo, které sice ne všemi hlasy
přítomných zastupitelů, ale rozhodně většinově schválilo podání
žádosti o tuto dotaci. O úspěšných žadatelích by mělo být
rozhodnuto do konce listopadu 2017. Čerpat prostředky bude
možno i na již rozestavěné akce letošního roku. Vše musí být
finančně vyrovnáno do konce roku 2018. Tahle akce je natolik
důležitá, že jsme připraveni ji financovat i bez dotace. Přesto
jsme udělali maximum pro to, aby financování mimo vlastní
rozpočet přišlo a pomohlo nám udržet rozpočet města ve
výborné kondici.
Vít Kavalír, starosta města

Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale

Nový stavební zákon je šitý na míru developerům

Zcela mimo investiční akci „Stavební úpravy sportovní
haly s přístavbou šaten“ se vedení města rozhodlo provést
rekonstrukci palubovky přímo v hale. Bylo by určitě nesmyslné,
pokud by naše sportovní hala měla nový vstup, nové sociály,
v květnu 2018 budou i nové šatny pro celoroční provoz a nechali
bychom v hale starou palubovku, která již léta minimálně není
ideální, poslední roky v některých místech může být i
nebezpečná a hrozit v krajním případě i zraněním. Bylo by to
podobné, jako kdybychom na staré auto dali zbrusu nový lak a
nechali tam starý motor. Z těchto důvodů jsme letos v červnu
zorganizovali výběrové řízení na dodavatele nové palubovky.
Výběrového řízení se zúčastnilo pět firem a jejich nabídky nás
příjemně překvapily. Čtyři společnosti se pohybovaly plus mínus
okolo částky 1 700 000 miliónu Kč včetně DPH. Vítězná
společnost DARIEN s.r.o. ze Slovenska nabídla cenu cca
1 237 000 Kč včetně DPH. Zpočátku jsme měli obavy,
zdali s neznámou firmou ze Slovenska bude dobrá spolupráce.
Po prověření referencí jsme s vítěznou firmou podepsali
smlouvu. Podlaha je dnes již položena, čáry nalajnovány dle
připomínek školy a sportovních organizací, které nejvíce halu
využívají. Zbývá dodat a upravit hrazení, které schovává topení
a poté zbývá ještě úklid haly. Od pondělí 25. 9. 2017 bychom
rádi v hale zahájili ostrý provoz. Uděláme maximum pro to, aby
byl tento termín dodržen.
Vít Kavalír, starosta města

V červnu letošního roku poslanecká sněmovna schválila svou
novelu stavebního zákona, která významně omezuje lidem právo
účastnit se svými spolky povolování staveb. Lidé se budou nyní
muset o to víc bránit proti ničení svého prostředí a krajiny jinými
než úředními cestami, třeba tlačit na místní, krajské i celostátní
politiky, využívat média a organizovat petice a jiné. Lidé nyní
nebudou moci nadále spolurozhodovat úřední cestou o tom, chtějí-li
v sousedství park či obchodní dům, na okraji města louku či
developerskou zástavbu nebo průmyslový provoz a za vesnicí les či
skládku nebo lom. Občané přitom svou znalostí a zájmem
o prostředí i aktivitou ochránili za mnoho let velké množství
cenných míst a zabránili úředním nepravostem i nelegálnímu
postupu investorů. Aktivní lidé se tak zasloužili o ochranu cenné
krajiny, čistého prostředí i zdravou demokracii. Bohužel lze
očekávat, že vzniklý stav povede k nárůstu jiných, neúředních cest
prosazování developerským zájmů.
Ostatně klasickým příkladem nevhodnosti tohoto zákona si
můžeme vzít na Rudolfově z lokality ZTV Na Sekeře, kde si
developer staví stavbu proti platnému územnímu rozhodnutí,
stavebnímu povolení i v nesouladu s územním plánem našeho
města. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat všem aktivním
občanům z Jivenské, Karafiátové ulice a okolí, zejména panu
Z. Jakešovi ml. a Ing. J. Peterkovi, kteří se nebáli dát, jak se
říká „kůži na trh“ a aktivně k celé problematice přistoupili.

Jaroslav Valevský ml., Zdeňka Sobíšková, Milan Třebín
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Zdražení vody pro rok 2017
Město Rudolfov si v prosinci minulého roku zadalo výběrové
řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města na
jeden rok s přípravou na desetiletou smlouvu. Zadavatel si
prostřednictvím starosty města Víta Kavalíra objednal pro
výběrové řízení stavební poradnu spol. s r. o. – společnost pro
ingenýring a cenové poradenství. Tato komerční společnost
oslovila tři potencionální dodavatele.
1/ Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
2/ 1. SčV, a.s. Praha 10
3/ ČEVAK a.s. České Budějovice
Na výzvu odpověděla jediná firma ČEVAK a.s. České
Budějovice, jejímž majoritním vlastníkem je nadnárodní
rakouská firma Energie AG. Společnost ČEVAK, jediný uchazeč
o zakázku nabídl cenu 52 Kč za m3 pitné vody (vodné) a
34,97 Kč za její vyčištění (stočné) včetně DPH. Celkem tedy za
1 m3 vody letos zaplatíme 86,97 Kč.
V loňském roce jsme platili za 1m3 vody 75,11 Kč včetně DPH.
Toto zdražení činí téměř 12 Kč za 1 m3 vody, což znamená
15,8 %. Na celé zakázce mě zaráží hned několik věcí. K čemu si
město objednalo firmu na výběrové řízení s tak nesrovnatelnými
možnostmi oslovených provozovatelů, že se ani nepřihlásili? Ve
smlouvě se zdůvodňuje navýšení ceny do investic. Za 8 roků se
do vodovodní a kanalizační sítě neinvestovalo prakticky nic,
jenom se plátovaly havarijní poruchy, které jsou pro
provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí silným zdrojem
příjmů. Firma ČEVAK se zavazuje, že se bude vyjadřovat
k plánovanému rozvoji města z hlediska kapacity
vodohospodářského majetku. Techničtí zástupci ČEVAKU se
vyjadřují ke kapacitě kanalizační sítě, že zdaleka není vyčerpaná.
Podle mých výpočtů, které nikomu nelobují a za kterými si
stojím, je pravý opak pravdou. Výpočty kapacity jsou zcela
podhodnoceny a mnohé rozvojové plochy nemají ani odhadem
určenou kapacitu pro splaškové vody. Celé zpracování jsem
opětovně poslal dotčeným orgánům města, vodoprávního úřadu,
správci vodovodní a kanalizační sítě a krajského úřadu. Musím
říci, že jsem ani v jednom případě nedostal uspokojivou,
technicky transparentní odpověď. Společenská odpovědnost za
racionální hospodaření a životní prostředí je velmi vysoká.
Pozice ČEVAKU v našem regionu je velmi dominantní, podle
mého názoru natolik, že by se tím měl zabývat antimonopolní
úřad. Přes tuto dominanci si stále více měst a obcí nachází
prostor k navrácení vlastnictví vodohospodářského majetku. Byl
bych rád, kdyby vedení města oslovilo regionální provozovatele
vodárenských sítí a inspirovalo se například Městskou
vodohospodářskou společností Třeboň a mnoha jinými, které se
postupně vymaňují z nevýhodných smluv podmíněných
navrácením vlastnictví. Jako projev dobré vůle bych vnímal
uzavření smlouvy pouze na 1 rok a vyvinul úsilí pro ovlivňování
vynaložených prostředků na rekonstrukci havarijní části
vodovodní a kanalizační sítě.
Jaroslav Valevský starší
Zdražení vody – uvedení názoru na pravou míru
V článku zdražení vody pro rok 2017 je několik nepřesností.
Proto si dovolím na tyto nepřesnosti reagovat:
1. Nerozumím hned první větě: „Město si zadalo výběrové

Čevak jakkoli upřednostnit.
3. „Podle mých výpočtů, které nikomu nelobují a za kterými
si stojím je pravý opak pravdou. Výpočty kapacity jsou zcela
podhodnoceny a mnohé rozvojové plochy nemají ani
odhadem určenou kapacitu pro splaškové vody.“ Problém je

v tom, že pisatel není autorizovanou osobou v tomto oboru. Dost
těžko budou dva laici polemizovat o nějakých výpočtech.
Společnost Čevak výpočty pisatele opakovaně zpochybňuje.
Stejně jako již léta zpochybňuje i projektovou dokumentaci na
posouzení kapacity kanalizačního sběrače od Ing. Mandy, kterou
oba pánové Valevští neustále zmiňují a snaží se zapracovat do
takových dokumentů, jako je územní plán města. Ostatně
projektovou dokumentaci od Ing. Mandy zpochybňuje i Povodí
Vltavy s. p., což by měl být nezávislý arbitr v těchto sporech.
4. „Byl bych rád, kdyby vedení města oslovilo regionální
provozovatele vodárenských sítí a inspirovalo se například
Městskou vodohospodářskou společností Třeboň.“ Ve městě

Třeboň je úplně jiná situace. Město Třeboň si totiž vybudovalo
vlastní čistírnu odpadních vod, kterou si teď pomocí své
zřizované organizace může spravovat včetně svého
vodohospodářského majetku. Možná kdyby město Rudolfov
nebudovalo v devadesátých letech nákladný kanalizační sběrač,
ale vybudovalo si svojí čistírnu odpadních vod pro sebe a široké
okolí, tak by dnes ta situace také vypadala jinak...
Vít Kavalír, starosta města
Chodník v Jivenské ulici bude kompletně dokončen
až během podzimu
Tato investiční akce je většinově náročná především z důvodu
velmi složitého výškového napojení stávajících vjezdů a vstupů
na přilehlé pozemky a garáže. Pokud by tento problém
neexistoval, tak si troufnu tvrdit, že chodník by byl dávno hotov
a obyvatelé by se již po tomto chodníku mohli bezpečně
pohybovat. Bohužel budeme si muset počkat minimálně do
konce října.
Spolu s novým chodníkem plánujeme i nové veřejné osvětlení,
které počítá s umístěním sloupů ve správných roztečích dle
patřičné normy. Nové osvětlení budujeme včetně nové kabeláže.
Tímto prosím obyvatele Jivenské ulice a přilehlých ulic
o trpělivost. Bude to časově i finančně náročnější, ale hotové
dílo určitě bude stát za to.
Vít Kavalír, starosta města
ZTV Na Sekeře – zrušení kolaudačního souhlasu
O ZTV Na Sekeře již toho bylo napsáno hodně. Je to klasický
příklad toho, když investor akce nedbá na názory vedení města
ani obyvatel přilehlé lokality a chce si prosadit místo stavby 14ti
rodinných domů stavbu osmi rodinných domů a šesti takzvaných
rezidenčních domů o třech bytových jednotkách ve třech
podlažích.
Během léta si investor podal na Stavební úřad v Rudolfově
žádost o změnu územního rozhodnutí pro tyto rezidenční domy.
Stavební úřad toto řízení ani nezahájil. Pokud je mi známo, tak
z důvodu nedostatečných podkladů pro uskutečnění této změny.
Pokud by Stavební úřad řízení přesto zahájil, tak by město
podalo nesouhlas s touto změnou i s patřičnou argumentací.
Mezitím má investor další problém. Odbor dopravy MMČB
zrušil svým usnesením svůj kolaudační souhlas ze začátku
letošního roku na dopravní část tohoto ZTV a tím pádem nelze
jakýkoli nově postavený dům v této lokalitě dopravně napojit a
tudíž ani zkolaudovat.
Navíc rada města svým usnesením rozhodla o podání podnětu
k zahájení řízení o odstranění stavby ZTV Na Sekeře právě na
základě zrušení kolaudačního souhlasu. Tento podnět odchází na
magistrát písemnou formou po polovině září.
Dokud se všechny nesrovnalosti nevyřeší, tak město nebude
přebírat do své správy ani vybudovaný vodovod a kanalizaci, ani
veřejné osvětlení. Nebude souhlasit se získáním stavebního
povolení na stavbu jakéhokoli objektu v této lokalitě.
Chceme věřit, že si investor již uvědomuje vážnost situace a
bude chtít najít dohodu s městem v podobě původního záměru,
tedy stavby 14ti rodinných domů.
Vít Kavalír, starosta města

řízení na provozovatele vodohospodářského majetku města
na jeden rok s přípravou na desetiletou smlouvu.“ Pravda je,

že jsme zadali VŘ na jednoleté období. ŽÁDNÁ PŘÍPRAVA na
desetiletou smlouvu se nekoná a konat nebude! V letošním roce
proběhne nové VŘ, kde se bude moci přihlásit kdokoliv a bude
rozhodovat nejvýhodnější nabídka na maximálně pětileté období
dopředu.
2. „K čemu si město objednalo firmu na výběrové řízení s tak
nesrovnatelnými možnostmi oslovených provozovatelů, že se
ani nepřihlásili?“ Budu moc rád, když nám pisatel navrhne,

jaké firmy bychom měli krom Čevaku oslovit do nového VŘ.
Jaké firmy jsou stabilizovány na jihu Čech, mají tu kvalitní
zázemí, dobré reference a srovnatelnou kvalitu služeb. Pokud
vše funguje, tak se dá provozovat lecos. Když je ale problém,
náročné poruchy a odstávky, tam se teprve projeví kvalita firmy
a jejího zázemí. Podotýkám, že rozhodně nehodlám společnost
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Oznámení o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Voličské průkazy pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017

oznamujeme občanům, že v říjnu 2017 proběhnou volby do Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán,
obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vydá
žádost
voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do
uskuteční ve dnech:
stálého
seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich
● Pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou
● Sobota 21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne
2. místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1
vyhlášení voleb a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní
Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na Točně
seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto zvláštního seznamu nebo podání doručeným nejpozději 7 dnů
ulicích:
dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, přede
seznam
Toto podání musí být v listinné podobě
Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina opatřené vede.
úředně
ověřeným podpisem voliče nebo
Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod v elektronické podobě
prostřednictvím datové
Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, schránky; o osobně učiněnézaslané
žádosti
se
sepíše úřední záznam.
Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve
ve volebním okrsku č. 2
Volební místnost – budova Místní organizace Českého 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě,
zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
ulicích:
zašle.
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová,
Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Voličem
státní občan České republiky, který alespoň ve
Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, druhý denjevoleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Příčná, Úzká, Vilová
Kde požádat o voličský průkaz do zastupitelstva kraje?
ve volebním okrsku č. 3
Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání Občané Rudolfova a místní části Hlinsko mohou požádat
České Budějovice, Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) o voličský průkaz na Městském úřadu Rudolfov,
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní Ke Strážnici 760/1, Rudolfov, 1. patro, v kanceláři č. 4.
části Hlinsko
Tel.: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová

3. Předkládané doklady

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

● telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve

Předání voličského průkazu?

a) písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená
ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
prostřednictvím datové schránky nejpozději do 13. 10. 2017
(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
4. Hlasovací lístky
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od
Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí)
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
b) osobním podáním žádosti nejpozději do 18. 10. 2017 do
hodin.
Další informace jsou průběžně umisťovány na webové 16:00
Jaké
doklady volič musí předložit k žádosti o vydání
stránky města www.mestorudolfov.cz/urad-5/volby/
voličského
průkazu?
Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov ● při osobním
podání – platný doklad totožnosti
Přenosná volební schránka při volbách do
●
osoba
s
plnou
mocí voliče žádajícího o vydání voličského
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
průkazu
předloží
plnou moc s ověřeným podpisem voliče a
konaných ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017
svůj
doklad
totožnosti.
Ověření podpisu je pro účely
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby volebního práva osvobozeno od správního poplatku.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky
● cestovním průkazem České republiky

Formulář je k dispozici
● na webových stránkách města Rudolfov

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

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

Zažádat můžete

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

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.

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

Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov
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Waldorfská mateřská škola na Rudolfově
má novou třídu!!!
Základní škola waldorfská a
mateřská škola České Budějovice
o. p. s. s radostí oznamuje, že se
jí podařilo zdárně dokončit
projekt rozšíření waldorfské
mateřské školy o třetí oddělení.
Zájem rodičů o tento předškolní
vzdělávací
program
je
dlouhodobě vysoký a díky
omezené kapacitě nebylo možné
po řadu let uspokojit poptávku
veřejnosti. Proto se obecně
prospěšná společnost rozhodla
pro rekonstrukci půdního
prostoru. Tento projekt by
nemohl být realizován bez
podpory všech rodičů základní
mateřské školy a města
...před foto Kateřina Krausová iRudolfov.
Waldorfská mateřská
škola je na Českobudějovicku jediná, další je pak v Písku a
v Táboře.
Přemýšlení a plánování se brzy změnilo v realitu. První byl stavební
projekt od pana architekta Milana Hrádka, následovala
crowdfoundingová sbírka Dětí až na půdu. Pro dostatečný finanční
obnos spuštění realizace rekonstrukce nám pomohla nadace
Software AG Stiftung a další dárci z řad rodičů a přátel školy. Na
stavební práce dostala stavební firma pouhé dva měsíce prázdnin.
Odborně se zlikvidovala střecha s azbestem, ta nová vypadá
o poznání líp. Ve středu 6. 9. 2017 od 17:00 hodin se konala slavnost
Slavnostní otevření třetího oddělení v prostorách mateřské školy.
Slavnosti se zúčastnili zástupci města Rudolfova Mgr. Ivo Schuster,
PaedDr. Ondřej Švejda, také představitel zahraničního investora
z nadace Software AG Stiftung, pan Michael Anders. Dále pak
vedení naší obecně prospěšné společnosti, zástupci stavebních
firem, přátelé školy, rodiče a děti. A tak v pondělí 4. září jsme v naši
mateřské škole přivítali o 15 dětí víc. Máme krásnou prosvětlenou
novou třídu a radost převelkou. Každý rok na jaře připravujeme
veřejný velikonoční jarmark, přijďte se podívat.
Adéla Havlová

... a po

Hasičská soutěž na Náplavce
V sobotu 15. července 2017 se konala na Náplavce u Dlouhého
mostu v Českých Budějovicích hasičská soutěž v požárním útoku
NA POČEST KARLA TRNKY, kterou společně pořádali hasiči
z Boršova nad Vltavou, Hvozdce, Roudného a Vrábče.
Soutěže se zúčastnili také hasiči z Rudolfova, kterým se povedlo
vybojovat ve všech soutěžních kategoriích přední umístění.
Družstvo žen vyhrálo, družstvo mužů obsadilo 2. místo, družstvo
starších žáků vyhrálo a družstvo mladších žáků vybojovalo 2. místo.
JosefTisoň

foto Hana Kotyz Máslová

Hlavně díky Vám Farská louka opět ožila
Rozezněla se kovadlina kováře, přadlena roztočila svůj kolovrátek,
voněly zde domácí lahůdky a lokální řemeslníci předvedli své
výrobky. Tématem letošních trhů byly hlavolamy. Podařilo se nám
jich pěknou hromádku nasbírat a připravit výstavu, kde jste mohli
v praxi procvičit šedou mozkovou kůru a pokořit jejich tvůrce
i strůjce. Pro děti byly kromě oblíbených dílniček nachystány
přírodovědné hry, neboť považujeme za více než nutné, dětem
přírodu přiblížit o to víc, oč je od ní počítačové hry vzdalují.
Naprosto neodmyslitelnou součástí je pohádka, bez které by to
zkrátka nebylo ono. Kromě divadélka Máma a Táta jste mohli za
pohádkou i do Hornického muzea. A přišel i kouzelník. Spolek
Rudolfovský UM děkuje všem, kteří se přičinili, za pomoc a městu
Rudolfov za podporu.
Lenka Šindelářová
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Malé letní ohlédnutí

Rožmberkové a rybníkářství na jihu Čech

Protože jste si, doufám, všichni užívali krásného léta, teplých
grilovacích podvečerů, zaznamenaly kulturní akce v muzeu menší
návštěvnický ohlas. Naposledy jsme se rozloučili po vítání
léta s kapelou Thomband. Na konci srpna jsme se mohli potkat na
akci nazvané Loučení s létem v jazzovém tónu se skupinou Four
brothers, kteří nám zde vystupovali už počtvrté, ale tentokrát pod
novým názvem Four seasons saxophone quartet. O jejich vzrůstající
oblíbenosti svědčí fakt, že i přes horké a slunečné počasí byl sál
nabitý k prasknutí. Celé léto jsme ovšem nezaháleli, pilně jsme pro
Vás připravovali se spolkem Rudolfovský UM náš velký podzimní
projekt, Rudolfovy trhy. Doufám, že se Vám pestrý program po celé
odpoledne líbil a zabrousili jste i do „mého muzejního“ koutku
přírodovědných her a hlavolamů. Ten den toho bylo opravdu plno:
v muzeu jste si mohli prohlédnout výstavu České pohádky po celé
expozici, chodbách i v sále. Nezbyl čas? Máte ještě pár posledních
možností, výstava končí 27. září. Také jste si mohli vyrobit kouzelný
levitující hrneček v dílničce šikovných dam Marty Šnejdové a
Miloslavy Duchoňové. A že máme v Rudolfově nadšené tvořílky,
tak se dámy skoro nestačily otáčet, jaký byl o dílničku zájem. Jestli
jste nestihli čarovný hrneček vyrobit, nebuďte smutní.
V předvánočním čase se chystá další dílnička, kde se bude vyrábět
jistě neméně krásný svícínek ze skleničky. To už trošku předbíhám,
protože před svícínky bude ještě mnoho dalších akcí, podzim bude
hodně kulturní. Máte se na co těšit, doufám, že se zkracujícím se
dnem a přibývající tmou budeme více potkávat na akcích
v Hornickém muzeu.

Další z hudebně literárních pořadů je tentokrát věnován rodu
Rožmberků a rybníkářství na jihu Čech. Vzpomínat na staré časy,
významné osobnosti, na historky smutné i veselé budou krajánek
Vláďa Janda a vodník Jirka Krška s hudebním doprovodem svých
přátel.
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David Jan Žák – Král Šumavy

Spisovatel David Jan Žák představí svůj životopisný román o Josefu
Hasilovi, nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále
Šumavy. Autor vychází z jeho vlastních vzpomínek, svědectví
pamětníků i archivních dokumentů. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší
literární rekonstrukci téměř neuvěřitelného příběhu muže, který
nejprve pomáhal chránit hranici v policejní uniformě tehdejšího
Sboru národní bezpečnosti, a který se ale pak, po únoru 1948, stal
nejobávanějším soupeřem nového režimu. Vedle špionážněpolitického pozadí román přináší také příběhy početné Hasilovy
rodiny a jeho osudových žen, zachycuje dramatické události spojené
se vznikem železné opony.

Zprávičky připravily Markéta Vávrová a Jana Malšovská

Došlo do redakční pošty...

Z Rudolfovských listů . 4 vidím zamítavé stanovisko pro umístění
laviček na hrázi. Důvody a argumenty proti jsou pro mne čistě
formální. Doufám, že to nedojde tak daleko, aby město
přeměřovalo na centimetry. Já pro ně pléduji navíc bych byl pro
více než dvě lavičky. Považuji to za výzvu a neformální sbližování
místních, popřípadě náhodných návštěvníků. To není sezónní akce
pro politické body. Lavičky určitě budou využívány i po našem
odchodu na věčnost. A k té jedné lavičce bych měl připomínku zcela
zásadní. Vedle ní je odpadkový koš v bezprostřední blízkosti. Pro
pohodu sedících? Dokonce je to výzva pro pohodné, aby ke koši
odkládali odpadky! Prosím o přemístění. Z hlediska velké politiky
jsou to určitě prkotiny. Ovšem přispívá to k vytváření lepšího
Rudolfova. Stejně, jako hřiště před školou, kde se děti bez
organizování mohou vyžít a dělají to. Ještě nikdy jsem tam nikoho
neviděl kouřit. Potěšitelné. Totéž se dá říct o dětském pískovišti na
Svážné. A dál si netroufám jít. Prostě Rudolfov se zlepšuje? Krásní?
Určitě! V mém dětství jsme tady chodili jenom v blátě. Dnes si ten
vývoj ani neuvědomujeme. A musím konstatovat, že se jedná o dílo
generací. To si prosím uvědomme.Vlastně je až trapné, že to jde přes
noviny. No, to by snad stačilo a doufám, že tím nikoho nepopudím.
Zdravím takto pana Švejdu i pana Valevského.
Jiří Bouška Rudolfov 391

Povídání, obrázky a zážitky z 20-ti denní cesty z Jávy na Bali
v červenci 2017. Fantastická příroda – sopky, nádherné pobřeží
i moře, úžasná vegetace. Přívětiví lidé – převážně muslimové a
hinduisti. 1300 let staré památky zapsané na seznam UNESCO.
Cesta za poznáním byla hodně náročná, ale parádní a
nezapomenutelná! Přijďte se přesvědčit, srdečně Vás zvu.
Jiří Křížek
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školního roku složitější a náročnější. Jsem rád, že se personální
obsazení podařilo zvládnout a školní rok 2017 – 2018 jsme rozjeli
bez větších problémů.
O prázdninách jsme se jako každý rok snažili o zlepšení prostředí
pro děti a žáky. V mateřské škole byly dokončeny terénní úpravy
zahrady, opraven betonový plot, vymalovány kuchyňky
u jednotlivých tříd a kuchyně. Ve škole se konečně podařila
zrealizovat kompletní rekonstrukce dívčích toalet v budově
1. stupně, na stupni 2. pak došlo k výměně všech starých topných
těles a vymalování chodeb a tříd. Nemalou investicí bylo i pořízení
čtyř interaktivních tabulí a vybavení IT techniky k nim. Z mého
pohledu jsme udělali maximum pro to, abychom zahájili nový školní
rok důstojně. Všem provozním i pedagogickým zaměstnancům patří
mé poděkování za to, že úklid a přípravu na nový rok zvládli,
přestože ještě v posledních srpnových dnech připomínaly chodby
školy staveniště. Děkuji i zřizovateli, který veškeré opravy podpořil.
Přeji všem žákům, jejich zákonným zástupcům a zaměstnancům
školy klidnou a úspěšnou cestu školním rokem 2017 – 2018!
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

Čtvrtého září 2017 se otevřely brány naší školy pro 394 žáků, kteří
budou ve školním roce 2017 – 2018 plnit svou povinnou školní
docházku v rudolfovské škole.
V 7:35 hodin vstoupilo poprvé do školy 46 žáků prvních tříd,
v hojném doprovodu svých rodičů. Třídní učitelkou 1. A je
Mgr. Martina Heřmanová, třídní učitelkou 1. B Mgr. Květoslava
Žemličková. Již ve středu zažili prvňáčci své první školní
fotografování na tabla, která budou oficiálně zveřejněna 5. října
v MF Dnes. Se svolením autora, pana Plandora, je můžeme zveřejnit
předběžně i v Rudolfovských listech. Touto cestou přeji všem
novým školákům co nejvíce jedniček, aby se jim ve škole líbilo a
našli mezi svými spolužáky nové kamarády a kamarádky.
I letos došlo k dalšímu navýšení počtu žáků. V současné době jich
evidujeme 394, což je o 15 více než v roce loňském. Jsou rozděleni
do 18 tříd, z nichž je na 1. stupni 12 (269 žáků), na stupni druhém
6 tříd (125 žáků). Úměrně tomu se zvyšuje i počet zaměstnanců
celého zařízení. K dnešnímu dni zaměstnává Základní škola a
Mateřská škola Rudolfov již 61 zaměstnanců – 44 pedagogických a
17 provozních. Z těchto důvodů je příprava a organizace nového

Houbařská sezóna je
nyní v plném proudu

Přestože datum v kalendáři již
oznamuje konec léta, které bylo
suché a houbám v našich lesích
moc nepřálo, zdá se, že nyní se
houbaři mohou z lesa vrátit
opravdu spokojeni, tak jako pan
Jan Kovařík z Rudolfova.

Je údolí Rudolfovského potoka opět v ohrožení?

v polovině srpna ihned podali návrhy na užívání ve smyslu naší
několikaleté snahy. Přiložili všechny odborné posudky a průzkumy
o cennosti území, které jsme za roky nashromáždili. Přidali
prohlášení okolních obcí o podpoře zachování údolí, kopie petic,
které podepsalo 1 500 obyvatel. Navíc jsme raději písemně
informovali dotčené orgány o připravované změně. Protože se
snadno může stát, že v množství požadavků něco přehlédnou, nebo
se nestačí vyjádřit ve lhůtě. Nevyjádření se je pak bráno jako
souhlas se změnou. Zastupitelé Sobíšková a Valevský též podali
písemné připomínky vedení našeho města, aby je uplatnilo jako
sousední obec (jestli je uplatnilo a v jakém rozsahu není do
uzávěrky RL známo). Uvidíme jak návrh projednání změny č. 1 na
jivenském zastupitelstvu dopadne. Pokud by došlo k tomu, že
v neprospěch zachování údolí ve stávající podobě, začneme s bojem
o záchranu znovu.
Eliška Štěpánová

Boj o ochranu údolí Rudolfovského potoka možná nekončí. Krajský
úřad, na základě námi iniciovaných přezkumných řízeních, zrušil
funkční využití všech částí územního plánu Jivna, proti kterým jsme
bojovali. Jenže nyní Jivno na svém zasedání zastupitelstva 18. 9.
začne projednávat změnu č. 1 územního plánu. Tato změna obsahuje
různé požadavky. Například, když si někdo chce postavit domek na
zahradě, musí dojít ke změně užívání pozemku. V návrhu zadání se
ale také objevilo šest bodů, o prověření funkčního využití ploch
v údolí. To znamená těch ploch, jejichž funkční využití nadřízený
orgán v původním plánu zrušil. Samozřejmě prověření nemusí vést
k návratu k původnímu územnímu plánu, ale je nebezpečí, že ano.
Navštívili jsme pana starostu Halámku, abychom se se záměry
seznámili. Řekl, že se všechny dotčené orgány můžou vyjádřit
k funkčnosti ploch a oni pak uvidí. Za spolek Náš domov jsme
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Výlet

Dne 12. července 2017 uspořádal Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s. ZO Rudolfov již 3. zájezd tohoto roku,
tentokrát do Týna nad Vltavou, Kolodějí nad Lužnicí – zámku
Mitrowitz s expozicí kopií korunovačních klenotů a Albrechtic nad
Vltavou. Všichni účastníci byli nadmíru spokojeni s organizací
zájezdu a moc děkují organizátorkám tohoto výletu. Všichni
účastníci zdraví svojí společnou fotkou čtenáře „Rudolfovských
listů“.
Karel Hauff, Rudolfov
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Prázdniny u volejbalistů
Nejmenší členky ze sportovního klubu Hlincovka ani o letních
prázdninách nezahálely. Na přelomu měsíce července a srpna
se uskutečnil ve sportovním areálu na Hlincové Hoře letní
dětský tábor. Dvacet pět dětí se ledacos naučilo z pobytu
v přírodě a posílilo fyzickou kondici. Letošní tématika tábora:
„Na indiánské stezce“. Šaman připravoval pro indiánské kmeny
bojové hry, poskytoval informace pro závěrečnou cestu za
zlatým pokladem a pro odvážné např. žahání kopřivou. Při
první noční hře na táboře si děti nedokázaly představit přesun
bez použití světla a úkoly žádaly řešit po skupinkách. Poslední
noc již běhaly po lese samostatně a bez osvětlení. Také počasí
nám přálo, užili jsme si koupání v Mrhale a rovnež před
obědem a večeří v bazénu. I při ojedinělém propršeném
odpoledni bylo co dělat. Program naplnily hry, např. Pako,
Kompot, Plác, já Ferda bez tečky.
Starší kamarádky se v srpnovém třetím týdnu sešly na
soustředění v Horní Stropnici a v Lišově. Z kapacitních důvodů
je již pro nás obtížné v jednom termínu na jednom místě
provádět kvalitní sportování. V Lišově se na příští sezónu
připravovalo 54 dětí z kategorie přípravky a žákyň. V Horní
Stropnici hráčky kategorie kadetek, juniorek a žen. Dny byly
plné poctivého trénování. V jednom dni hráčka absolvovala tři
tréninkové jednotky s míčem a dvě jednotky naplněné
kompenzačním a posilovacím cvičením, včetně nepopulárního
crossového běhu. Odlehčením v programu soustředění byla po
dva večery návštěva kina a bazénu. Závěr soustředění, jako již
tradičně, byl zakončen, soupeřením družstev v baseballu.
Jan Havelka
K fotu: dětský tábor a skupina na soustředění v Lišově.

Velké poděkování
Dovolte mi, abych touto
cestou poděkoval paní
Marii Slabové (na obrázku
vpravo). Je z domova
s pečovatelskou službou
od nás z Rudolfova. Moc a
moc nám pomohla
v kuchyni na soustředění
v Lišově, a to již třetím
rokem.
Optimisticky
naladěná
„babča“,
ohromně pracovitá a ke
všem vstřícná a milá.
Nemám slova, která by mé
díky přesně vystihla, ale
jsem moc rád, že i v tomto
věku může člověk pomoci,
nejen ostatní jemu.
A paní Slabová je již druhý člověk z „důchoďáku“, který nám
pomáhá a pomáhal. Prvním byl Olda Pecháček.
Honza Havelka
První turnaje v sezóně
Je běžné, že týmy po letním soustředění si chtějí vyzkoušet, jak je
družstvo připraveno na nastávající sezónu. Nejinak tomu bylo v SK
Hlincovka. Starší žákyně si zajely do Znojma s dvěma družstvy. Na
turnaji se probojovaly přes devět soupeřů až do závěrečného finále.
Kde družstvo „A“ Hlincovky porazilo družstvo „B“. K prvnímu a
druhému místu v turnaji jsme přidali i vyhodnocení nejlepší hráčky.
Byla jí z družstva „B“ Petra Koudelková.
Kadetky a juniorky odehrály turnaj s prvoligovými a extraligovými
celky v Táboře. I tyto týmy byly po svých soustředěních, po zátěži,
která je klubově odlišná a tím může i zkreslovat výkonnost
jednotlivých družstev. Mezi deseti výběry naše hráčky skončily
druhé a první. Zúčastnění trenéři se ke sportovním výkonům
vyjadřovali pochvalně. Zvláště perspektiva kadetek je velká. Vedení
oddílu opětovně uvažuje na závěr sezóny o postupovém turnaji do
extraligy.
Mladší žákyně se představily v Novém Veselí. První turnaj sezóny
pro ně určil, ze sedmi přihlášených účastníků, pozici na druhé
příčce. Prověření před mistrovskou soutěží dopadlo nad očekávání
dobře. Tím je posilována myšlenka o postupu mezi nejlepší, to je na
Mistrovství ČR mladších žákyň.
Ačkoli jsou výsledky družstev optimistické, je před námi ještě
dlouhá cesta volejbalovou sezónou. Na ní bude mnoho záležet na
hráčkách, jejich odhodlání a vůli trénovat, na jejich zdraví a
sportovním štěstí.
Jan Havelka

Nominované hráčky na turnaj mladších žákyň do Nového Veselí.
Stojící zleva Kateřina Vavříková, Alžběta Švecová, Jana Kučerová,
Kamila Jášová, Nikola Jelínková, klečící Julie Macurová a Adéla
Bínová, ležící Nela Jasečková a Sofie Páv
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Nová závlaha hlavní hrací plochy

Fotbalisté si svépomocí vybudovali část nové automatické
závlahy hlavní hrací plochy. Hlavním důvodem této akce byl
nedostatečný přísun vody na trávník v letních měsících a tím
nemožnost udržet hrací plochu v kvalitním stavu. Dalším
důvodem byla náročnost přenášení stacionárních trkačů na
ploše hřiště, včetně přesunu dlouhých hadic.
Základem rekonstrukce bylo pořízení výkonnějšího čerpadla
pro závlahu, které dokáže dodat dostatečné množství vody
pro zemní trysky. Další nezbytnou věcí bylo vybudování
elektrického ovládání systému, na kterém se podílel
především Petr Krýdl a Roman Hajný. Neodmyslitelným
krokem bylo naplánování rozvodu a zajištění výkopových
prací, za což velký dík patří předsedovi Bohumíru
Novotnému.
Nový systém závlahy je v provozu více jak dva měsíce a
prozatím pracuje k plné spokojenosti. Celý systém je řízen
přes počítač, závlaha probíhá v nočních hodinách, kdy je to
pro trávník nejvýhodnější a dá se naplánovat v různých
intervalech bez nutnosti složitého přenášení trkačů. I když
stacionární trkače prozatím kropí více jak polovinu hřiště,
jsou také ovládány automaticky.
Dokončení celé rekonstrukce je závislé na sehnání
potřebných finančních prostředků. V případě získání financí
z některého podaného dotačního programu, bude celá
rekonstrukce dokončena ještě v letošním roce.
Děkujeme všem členům, kteří se aktivně podíleli na brigádě.

Otevírací doba „Bufetu na hřišti“

Bufet na hřišti má od srpna 2017 novou nájemkyni paní
Radku Kocmichovou. V rekonstruovaných prostorách nabízí
točená piva Budvar a Plzeň, pivní speciály, domácí zákusky,
koláče a jiné dobroty. Při posezení můžete sledovat téměř
100 satelitních programů, z toho 14 sportovních
i v HD kvalitě.
Zahájení nové fotbalové sezóny
Po dohodě nabízíme pořádání soukromých akcí včetně
Fotbalisté v srpnu zahájili novou sezonu. Muži „A“ pokračují pohoštění dle přání zákazníka.
v soutěži krajského přeboru a doufáme, že naváží na loňské
■ viz pozvánka k návštěvě ■
úspěchy a budou předvádět fanouškům pohledný fotbal.
Prozatím po odehraných 5 kolech mají na kontě 1 porážku,
2 remízy a 2 výhry. V součtu osmi bodů jim patří 9. příčka.
V plném proudu jsou i soutěže ostatních družstev v krajských
a okresních soutěžích. Do sezony 2017/2018 jsme přihlásili
jedno družstvo dorostenců, starších a mladších žáků v krajské
soutěži 1.A, v okresních soutěžích máme přihlášené jedno
družstvo mužů, jedno družstvo mladší přípravky a dvě
družstva starší přípravky.
Rozpis zápasů a výsledky můžete sledovat na webových
stránkách http://sk.rudolfov.cz

Přehled domácích zápasů SK Rudolfov

Den Datum

Muži A
Ne
24. 9. 2017
So
7. 10. 2017
So 21. 10. 2017
So
4. 11. 2017
So 11. 11. 2017
Muži B
So
23. 9. 2017
Ne
8. 10. 2017
Ne 22. 10. 2017
Ne
5. 11. 2017
Dorost
So
16. 9. 2017
Ne
1. 10. 2017
Ne 15. 10. 2017
Ne 29. 10. 2017
Žáci
Ne
24. 9. 2017
So
30. 9. 2017
So 14. 10. 2017
So 28. 10. 2017

Čas Hosté
16:30
10:30
15:30
14:00
13:30

FK Olešník
Jiskra Třeboň
FC ZVVZ Milevsko
SK Otava Katovice
Hluboká nad Vltavou

16:30
16:00
15:30
14:00

SK Lišov/Štěpánovice
TJ Vrábče
TJ Zborov
FC Nové Hodějovice

10:00
10:00
10:00
10:00

SK Mladé
LOKO České Velenice
SK Jankov
Sokol Suchdol nad Lužnicí

10:00
10:00
10:00
10:00

SK Vacov
FC Vlachovo Březí
Fotbalový klub Protivín/Záhoří
SK Slavia České Budějovice

Stránku připravil Roman Hajný
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Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474
Místo výkonu práce v Rudolfově.
Možnost nástupu ihned.
MTZ-SERVIS s. r. o.,
Dlouhá 683/19, 373 71 Rudolfov

SK Rudolfov Odbor České asociace sportu pro všechny

Zájemci o cvičení v Rudolfově a v okolí
Odbor České asociace sportu pro všechny v Rudolfově nabízí
cvičení pro rodiče a děti a pro děti ve věku 3 až 9 let.

V úterý od 15.30 hodin do 16.30 hodin nabízíme
cvičení rodičů a dětí.

Rodiče i prarodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let přijďte si
zahrát, zacvičit si a pobavit děti i sebe. Pořádáme besídky a
letní soutěž v atletice a Roolympiádu, to je soutěž v atletice
pro rodiče a děti. Cvičení vede Ladislava Skalová. Poplatek
je 500 Kč za školní rok 2017 – 2018 za dospělého s dítětem.

V úterý od 16.30 hodin do 17.30 hodin
cvičíme s dětmi ve věku od 3 do 9 let.

Hrajeme hry, soutěžíme, cvičíme na nářadí, s náčiním, jako je
padák, míče, míčky, kruhy, kroužky, prolézací kostky a pytle
a další, naučíme děti základům gymnastiky a atletiky.
Pořádáme soutěže v gymnastice a v atletice. Cvičení vedou
cvičitelky Ladislava Skalová, Zdeňka Moravcová, Renata
Márovcová, Veronika Márovcová a Ing. Hana Dufková.
Poplatek činí 400 Kč za školní rok 2017 – 2018.

V důsledu oprav v hale Rudolfov zahajujeme
v úterý 26. 9. 2017. Těšíme se na Vás.

Ladislava Skalová – ČASPV Rudolfov, mobil 734 328 312
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