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Tento článek mám moc rád. Po osmé před Vás předstupuji, vždy na
začátku roku, abych bilancoval rok 2017 a zároveň si zahrál tak
trochu na vizionáře a pokusil se predikovat, jaký bude rok 2018
v Rudolfově a Hlinsku. Především proběhnout na přelomu září a
října 2018 opět komunální volby a tím se završí další čtyřleté období
ve vedení města.
Nikdy nevíte, jaké bude mít naše město po komunálních volbách
nové vedení. Vždy je to tak, že začátek nového volebního období
musí být novým nastartováním, novým impulsem pro město, byť
může zůstat nejužší vedení města ve stejném složení. To znamená,
že leden až říjen 2018 bude o dokončení všech rozjetých projektů.
Vše dodělat a doladit, abychom měli takzvaně čistý stůl a mohli
buďto odejít nebo pokračovat s čistou hlavou. A hlavně jde o to,
abychom měli v říjnu 2018 pocit dobře odvedené práce a pocit, že
jsme tento zbývající čas opravdu pro město efektivně využili. A to je
myšlenka, impuls, který mě teď žene dopředu.
V nadcházejícím období tedy určitě dokončíme modernizaci
sportovní haly s přístavbou šaten. Chtěli bychom výrazně zlepšit
stav našeho hřbitova. Hasiči dostanou nové zásahové vozidlo a
stařičká zásahová Avie se bude poroučet do šrotu. Také je nutné
vybudovat zpevněnou plochu před hasičskou zbrojnicí včetně
příjezdu. Dále budeme pokračovat v projektové přípravě nástavby
prvního stupně základní školy a čekat na případnou vhodnou dotaci.
V roce 2011 jsme provedli nástavbu druhého stupně ZŠ, kde vznikly
tři nové učebny. Škola se však neustále plní dalšími žáky. V každém
ročníku přibývají minimálně další dvě třídy prvňáčků, přičemž školu
opustí letos a příští rok vždy po jedné třídě deváťáků. Budeme
chystat výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Rudolfov na další
šestileté období. Uvidíme, jak se nám podaří pohnout s tolik
potřebnou výstavbou haly pro pracovní údržbu města.
Rok 2017 provázely dva soudní spory s farností Rudolfov a farností

České Budějovice o určení vlastnictví na předmětných pozemcích.
Krom desítek tisíc Kč za právní zastoupení a nemožnosti nakládat a
rozvíjet město na pozemku Farské louky, hledáme usilovně klíčové
svědky, kteří by si vzpomněli, jak město hospodařilo na těchto
pozemcích v květnu 1991, tedy před více, jak čtvrtstoletím... Když
předmětné skutečnosti neprokážeme, tak o pozemky přijdeme a ještě
zaplatíme náklady za právní služby těch, kteří podali žalobu. Je to
velmi nepříjemné. Určité šance jsou. Snad ty nepříjemné tahanice
brzy skončí...
Naštěstí další skutečnosti a investice mi povětšinou dělaly radost.
Chodník v Jivenské ulici je hotov, a tím je zajištěna mnohem větší
bezpečnost chodců v téhle dopravně frekventované části Rudolfova.
Dopravní hasičské auto pořízené z dotace je již v garáži hasičské
zbrojnice. Panu doktoru Kahounovi jsme pomohli rozšířit prostory
v jeho pronajaté ordinaci od města. Výrazně jsme pomohli přípravě
stavby křižovatky Rozcestí. Sportovní hala se pyšní zcela novou
palubovkou, která má oproti staré podlaze blahodárné účinky na
pohybový aparát. Waldorfská školka v objektu města v Hornické
ulici má novou učebnu...
Rozvoj města jednoznačně pokračuje. Nejsme neomylní, ale vše se
snažíme dělat na 100%. Soudný obyvatel postupný rozvoj města
musí nejen vidět, ale i ocenit. Najdou se však jednotlivci, především
někteří zastupitelé a jejich příznivci či rodinní příslušníci, kteří se
nás snaží za každou cenu kritizovat a očerňovat. Ve své poctivé

práci pro město budeme rozhodně pokračovat a tato nemístná
kritika nás rozhodně nezastaví!

S tímto poselstvím vstupuji do nového roku. Všem obyvatelům
našeho krásného města přeji pevné zdraví a hodně slunečných dnů
nejen na obloze, ale i v našich srdcích.
Vít Kavalír, starosta města

Křižovatka Rozcestí

do programu BESIPu – zvýšení bezpečnosti na vybraných
křižovatkách Jihočeského kraje.
Od vykoupení pozemků jsem se několikrát sešel s kompetentními
úředníky odboru dopravy Jihočeského kraje i s panem radním za
dopravu Jihočeského kraje Švecem. Přes počáteční nejistotu, zdali
rekonstrukce křižovatky v rozpočtu kraje zůstane, se celá věc
podařila. Dneska je vydané platné stavební povolení a tato stavba se
nachází ve schváleném rozpočtu na letošní rok.
Koncem února by mělo započít výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Samotná realizace by měla začít v červenci 2018. U článku
je umístěný obrázek, kde je zřejmé, jak bude budoucí styková
křižovatka Rozcestí vypadat.
Za perfektní spolupráci po celou dobu příprav bych chtěl poděkovat
panu Velebovi z odboru dopravy krajského úřadu.
Vít Kavalír, starosta města

Noví zastupitelé města

Na městském úřadu bude možné
platit poplatky i platební kartou

Nepřehledná křižovatka Rozcestí se bude realizovat v roce 2018.
Jsme za to moc rádi. Křižovatka ulic Třeboňská, Hlincohorská a
Lipová, u nás známá jako křižovatka Rozcestí se bude realizovat
v letošním roce!
Kdybych měl odpovědět v červnu 2017 na otázku, kdy bude
probíhat rekonstrukce výše zmíněné křižovatky, tak bych byl velmi
opatrný v odpovědi a spíše bych volil odpověď, že nejdříve v roce
2019 a jestli vůbec. V té době bylo vydáno rozhodnutí o umístění
stavby a následovaly výkupy pozemků. Za velkého přispění města
se výkupy podařilo uskutečnit za pouhé dva prázdninové měsíce a
musím přiznat, že to byla taková „malá maturita“. Vykoupení
pozemků do konce srpna byla podmínka, která otevírala možnost
získání stavebního povolení do konce roku 2017 a tím i velkou
naději dostat tento projekt do rozpočtu Jihočeského kraje, konkrétně

16. října 2017 podal rezignační dopis na post zastupitele města
pan Adam Mackerle Th.D. z kandidátní listiny KDU ČSL.
O několik týdnů později mě navštívil v kanceláři JUDr. Václav
Ježek, dlouholetý zastupitel z kandidátní listiny Společně pro
Rudolfov. Sdělil mi své osobní důvody rezignace a poté rovněž
podal rezignační dopis.
Jak nám ukládá zákon o obcích, oslovili jsme další v pořadí na
kandidátních listinách KDU ČSL a SPR. Ochotu pracovat
v zastupitelstvu projevili Ing. Václav Bárta (KDU ČSL) a
Ing. Robert Bártů (SPR), který na prosincovém zastupitelstvu
města již složil slib zastupitele. Ing. Václav Bárta složí slib na
nejbližším zastupitelstvu v letošním roce.
Oběma novým zastupitelům přeji hodně elánu a úspěchů při
práci pro město. Dnes již bývalým zastupitelům je potřeba
poděkovat za spolupráci a popřát jim vše nejlepší v dalším
životě.
Vít Kavalír, starosta města

Platební kartu dneska vlastní asi každý dospělý občan
v produktivním věku. Trochu jsme otáleli s tím, kdy platbu
kartou na městském úřadu pro obyvatele zavést. Tato služba
není pro město úplně finančně výhodná, ale jistě velmi
potřebná, zvlášť při faktu, že stále postrádáme v Rudolfově
bankomat.
Objednání platebního terminálu na platby kartou jsme zařídili
tento týden. Nejpozději do měsíce, tedy kolem 12. 2. 2018 bude
celá služba spuštěna. Nechci nic slíbit, ale budeme se snažit
platby kartou spustit již koncem ledna.
Město bude platit paušál 400 Kč za každý měsíc a dále podle
typu karty 1,5% – 3% z každé platební operace. Jak jsem již
předeslal, není to pro nás úplně finančně výhodné, jako při
platbě hotovými penězi, ale je to další z mnoha služeb našim
obyvatelům, které jim mohou ulehčit život.
Vít Kavalír, starosta města
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Vývoj cen vodného a stočného za poslední dva roky

Kalkulaci vodného a stočného ovlivňuje spoustu faktorů, a kdo ze
zastupitelů měl ambici kalkulaci na daný rok opravdu porozumět,
tak musel umět pochopit takovou nezáživnou rozsáhlou tabulku na
první pohled nic neříkajících čísel.
Městu Rudolfov končila letitá smlouva se společností ČEVAK a tak
se vedení města rozhodlo vypsat novou soutěž na provozovatele
vodohospodářského majetku města na dalších pět let. Výběrové
řízení bylo řádně zpracováno a zveřejněno na profilu zadavatele.
Přesto dorazila pouze jedna nabídka a to pouze od společnosti
ČEVAK. Tento fakt ukazuje na skutečnost, že jiné firmy na
provozování tohoto majetku na jihu Čech nejsou nebo nemají
o provozování takhle velkého majetku zájem.
I přesto, že se soutěže zúčastnila pouze jedna společnost, tak se nám
podařilo právě touto soutěží srazit cenu vodného a stočného
meziročně o více jak dvě koruny (přesně o 2,10 Kč). Dokonce je
více příznivější než v roce 2016. Jedná se o cenu vodného a
stočného včetně DPH ve dvousložkové formě ceny. Tato informace
musí být příznivá pro každou domácnost, pro každý objekt, který
nemá svůj vlastní zdroj pitné vody. Pro přehlednost uvádíme tabulku
vývoje cen od roku 2016.
Vít Kavalír, starosta města

Poslední dobou je vedení města kritizováno, že nedostatečně
informuje o cenách vodného a stočného na příslušný kalendářní rok.
Dokonce vznikl v předminulém čísle článek pana Valevského
staršího s názvem „Zdražení vody pro rok 2017“, kde pisatel tvrdí,
že došlo meziročnímu zdražení o téměř 12 Kč za 1m3 . I přes omluvu
pisatele na posledním zasedání zastupitelstva města, bylo toto
tvrzení dehonestací práce vedení města v této oblasti. NIKDY

bychom toto zdražení nedovolili bez předchozího řádného
zdůvodnění a předání včasné informace našim obyvatelům.

Právě z těchto důvodů jsem se rozhodl napsat rekapitulační článek
k vývoji cen za poslední dva roky.

Zdražení vody na Rudolfově 2017 – 16?? Kdo ví… 18?

své! Zde je obrana spotřebitele velmi obtížná. Ještě se podívejme,
jak šel čas: za rok 1994 jsme zaplatili vodné 4.76 Kč, poměr vodné a
stočné z dneška je 1.44, tedy 6.89 Kč. Rok na to jsme platili 10.07
Kč. Tady již zaznamenáváme tah na branku. Zároveň se přistihuji,
že té vody spotřebováváme stejně, někdy spíš méně. Abych
zbytečně nedramatizoval situaci, dnes nás tyto dodávky stojí 80.61,
je to roční průměrná cena. Nechci říkat, že jsou to dramata.
Připusťme, že ano. Oba autoři článku se obsáhle věnují cenám.
Nakonec se vše zasekne na zdražení o Haléře. Je tady argument, že
nám vodárny platí nájem. Ano, necelých sedm set tisíc! To je 1.87%
příjmů města. Budiž. Dejme ještě na váhu podnikatelské riziko
vodáren. Nebudeme to dosti dobře umět zvážit. Bohužel! Ještě zde
máme výpis z Obchodního rejstříku. Vidíme mnoho transformací.
To muselo stát dost peněz? Vždy to tak je. A zase jsme na konci. Já
cítím, že pan Valevský argumentuje proti drahé vodě? Obec se
ohražuje, že jí to poškodí. Hmm, tak to bývá. Kvitoval bych, kdyby
obec plédovala cenou vody, jako drahou komoditou. Meziroční
nárůsty cen jsou vždy dílčí jev a téměř vždy zavádějící. Dál vše
rozmazávat snad nemá ani smysl. Ta cena je prostě mnohonásobně
vyšší. Nevšimli jsme si toho?! Pan Valevský ano. A obec to
poškozuje. Ano?! Na závěr něco trochu revolučního. Indiáni mají
pro to výraz, je to něco "o chamtivosti a nenažranosti". No a řečeno
slovy našeho Klémy: "jezdíme do Moskvy, abychom se tam učili,
jak pánům zakroutit krkem"! Tak na kterou cestu se vydáme? Pořád
si říkám, zda tato debata má smysl? Ale v rámci veřejné věci, cítím
potřebu vyjádřit se. Považuji se za občana Rudolfova, téměř nulové
kategorie. Ale žijeme tady skoro celý život, je tady příjemně. Díky.
Jo a ta reakce má a bude mít velké zpoždění. Takže se za tu dobu
může odehrát mnoho událostí. Třeba "vodáci" přijdou s tím, že je to
málo a budou chtít zdražit? Anebo nabídnou nižší cenu? Anebo se
naštvou a hodí obci ty trubky pod nohy a řeknou, ať si to
spravujeme sami!
Ale život běží, vyjadřuje se i pan ministr Brabec:
Voda v ČR je totiž pro finálního spotřebitele drahá a je dokonce
vyšší než v Izraeli. Kubík podzemní vody stojí vodohospodářské
společnosti dvě koruny, ale vy jako spotřebitel ji kupujete i se
započítáním stočného až za 100 korun. Chceme vodu zlevnit, nebo
minimálně zastavit růst její ceny. Už nyní daleko více hlídáme
náklady provozovatelů - vodohospodářských společností - aby si do

Vážení, nekladu si za cíl komentovat zprávy v Rudolfovských
listech. Ale voda? No voda, to je sousto. A týká se nás všech, dnes a
denně. Rád bych se vyjádřil lehce a s nadhledem. To neumím, ale
zkusím pár slov. Tedy, panu Valevskému bych rád dal přátelskou
radu. Pane, argumenty, které vznese našinec, budou vždy někde na
půli cesty. A hned se najde ňákej Vodička, kterej nám vysvětlí, že
nám tu hlavu usekne a že za to musí dostat zaplaceno. Snese k tomu
moře argumentů! Tedy, jak si stojí ČEVAK? Použijeme-li údaje
z výroční zprávy za rok 2016, pak vidíme, že to není institut zrovna
na krachu!! Dle uvedených hospodářských výsledků se dozvídáme,
že jsou stále v zisku. Přiměřeném? Třeba se jim zdá, že mají málo?!
Dokládám:
Rok 2016 předchozí období
A. IV Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let

360 636
360 636
A.V.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 122 725

335 220
335 220
127 078

A hospodaří téměř bez úvěrů. Zřejmě jim platíme dobře, dost? Bude
třeba přitlačit?
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
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Ty údaje jsou v tisících Kč!!
A k tomu bych dodal ještě prodeje, tedy vody, pro nás to velmi
podstatné drobnosti
STAV
K 30.9.2016
Počet obyvatel napojených na kanalizační síť 456 891
Počet kanalizačních přípojek
96 685
Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den)
246 135
Objem čištěných odpadních vod
44 927
Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t) 8 219
Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m3) 30 502

30.9.2015
471 134
95 674
245 122
42 792
8 337
30 920

30.9.2014
471 134
94 437
247 149
43 334
8 302
30 859

No a to by asi stačilo. Jak vidno, argumenty pro zvedání cen se vždy
nějaké najdou. To platí obecně. A nemusí to být ani logické! Prostě
máme proti sobě silného partnera. A jsme pod tlakem. To ostatně
dnes platí v mnoha oborech. A jaké máme argumenty? Prosté. Dalo
by se říct jednoduše. Vážení, ta voda je drahá. Z vyjádření pana
starosty lze vycítit, že se spíše staví na stranu vodáren? Eksistují
různé relace. Jednu si dovoluji použít. Naše malá domácnost má
vyšší náklady na vodné, než na elektriku. Vodou neplítváme, jsem
spíše trochu úzkostný. Zdá se, že většina obyvatel se chová
podobně. To je ostatně patrné z údajů, které jsem v mém příspěvku
použil. Z toho pak vyplývá chování dodavatele. Chtějí si přijít na

pokračování na straně 4
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společnosti převedl na města a obce s akciovou účastí všech
provozovaných subjektů. Největší hodnotu však má odborný lidský
potenciál. Posléze byly akcie obcí a měst zkupovány rakouským
koncernem Energie AG - společností 1.JVS a.s. Vak Jižní Čechy
a.s. se rozdělila na dvě části. Část zabývající se provozováním
vodohospodářského majetku se sloučila s 1.JVS a.s. která změnila
své jméno na ČEVAK a.s.
Na jednom z portálů ČEVAK je uvedeno, že jediným akcionářem je
Energie AG Bohemia s.r.o. Z toho vyplývá velmi silné monopolní
postavení. Není možné aby tento stav byl nevratný. Pod svou
kontrolu dokázali zpět získat vodohospodářský majetek města
v České Republice a v západní Evropě. Stačí se podívat na tempo
modernizace v místech, kde všechen infrastrukturní majetek vlastní
město a také jej samo provozuje.
Jaroslav Valevský starší

pokračování ze strany 3

svých nákladů nedávaly i položky, které tam nemají co dělat.
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/richard-brabec-ministerstvo-zivotnihoprostredi-rozhovor-vlada-slucovani-zdrazovani-vody-lithi-ia0/domaci.aspx?c=A171218_121235_domaci_fer#utm_source=rss&ut
m_medium=feed&utm_campaign=zpravodaj&utm_content=main
Zdá se, že to koresponduje s tím, co jsem tady již uváděl - blábolil?
A pak, nejsem pan ministr, ani ministrant! Můžeme, anebo musíme,
či smíme se bránit? Pan Brabec vůbec není emotivní, jen aby to
nezapadlo. Tak se těšme na Nový rok.
Tak! Jak vidím, zdaleka nejsem a nebudu sám, komu se zachtělo…
děkuji za pozornost. A už to nebudu rozpatlávat… na mou duši.
Jiří Bouška

Tento příspěvek nebyl redakčně
obsahově ani gramaticky upravován.
Cena vody aneb proč získat zpět technologie
pro její distribuci a čištění

Tento příspěvek nebyl redakčně
obsahově ani gramaticky upravován.

Co nového Na Sekeře – pokračování

V posledním 6. čísle Rudolfovského zpravodaje minulého roku se
pan starosta Kavalír a zaměstnanec fa. ČEVAK pan Vodička
rozepisují nad mým hodnocením ceny vody a vlastnictvím
vodohospodářského majetku. Způsob jakým charakterizuje pan

Vážení spoluobčané, v průběhu roku 2017 jsme vás několikrát
v Rudolfovských listech informovali o průběhu dění okolo
provedení stavby ZTV Na Sekeře, která je jak známo v přímém
rozporu s platným územním rozhodnutím pro tuto lokalitu.
Po řadě jednání se naše snaha o sjednání nápravy ve věci špatného
rozhodnutí OD a SH Magistrátu České Budějovice ukázala jako
pravdivá. Pod tíhou důkazů od OD a SH svůj kolaudační souhlas
usnesením ze dne 18. 8. 2017 Magistrát města České Budějovice
zrušil, čímž fakticky přiznal svoje pochybení.
Následně 18. 9. 2017 Rada města Rudolfov schválila podání
podnětu k zahájení řízení o odstranění stavby, za což jí patří
poděkování a čekali jsme na konkrétní kroky Magistrátu města
České Budějovice – dlouhé měsíce, ale nedělo se nic.
Až koncem roku 2017, konkrétně 22. 11. 2017 jsme se od starosty
města pana Víta Kavalíra dozvěděli, že jsme jako zástupci občanů
(Ing. Zdeňka Sobíšková, Ing. Milan Třebín a Ing. Jan Peterka) byli
na jednání o Přerušení řízení o odstranění stavby pozváni,
nedostavili se a tím neuplatnili svoje připomínky a námitky, načež
již 28. 11. 2017 vydal tentýž odbor Magistrátu města České
Budějovice Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby, kde
v odůvodnění píše, že jsme žádné námitky a připomínky neuplatnili.
Tato argumentace pracovníků OD a SH Magistrátu města České
Budějovice je směšná, jelikož pozvánky tento odbor poslal na
neexistující adresy. Zřejmě to svědčí o tom, že asi nejlepším stylem
práce tohoto odboru je O NÁS BEZ NÁS, neboť jsme žádnou
pozvánku na jednání obdržet v řádném čase ani nemohli.
Zase se jedná o vysoce neprofesionální selhání ve zvládání
základních úřednických úkonů jako je poslání pozvánky na platnou
adresu bydliště, neboť či je to záměr, abychom se jednání nemohli
zúčastnit – to je otázka, na kterou si může odpovědět každý sám.
Protože nemůžeme souhlasit s těmito podivnými praktikami OD a
SH magistrátu, podali občané bydlící v lokalitě Jivenská ve
spolupráci se zastupiteli města Rudolfov paní Ing. Sobíškovou,
Ing. Třebínem a MUDr. Valevským „Stížnost na správní řízení
o odstranění stavby ZTV Rudolfov Na Sekeře“ na magistrát OD a
SH, kde žádáme o opakování a vrácení řízení v předešlý stav tj.
zrušení usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby. Stížnost
podepsalo čtrnáct obyvatel z lokality Jivenská a tři výše uvedení
zastupitelé města. Všem třem zastupitelům konkrétně
Ing. Sobíškové, Ing. Třebínovi a MUDr. Valevskému patří vyslovit
poděkování. Stížnost byla podána adresátům dne 28. 12. 2017.
Zároveň ve stejném datu 28. 12. 2017 jsme jako zástupci občanů
žijících v lokalitě Jivenská a zastupitelé města Ing. Sobíšková,
Ing. Třebín a MUDr. Valevský podali „odvolání proti usnesení
o odstranění stavby ZTV Rudolfov – Na Sekeře“, kde jsme popsali
důvody, které nás vedou k myšlenkám možná směřujícím
k pochybnostem o orientaci činnosti OD a SH, tedy jednat
v souladu s platnými dokumenty a jejich dodržování tak, jak to
požadují občané, nebo k postupné plíživé legalizaci černé stavby,
což ZTV Na Sekyře zřejmě je – tedy asi s cíli developera.
O dalším vývoji dění na lokalitě Na Sekeře vás budeme informovat.
Zároveň nám dovolte popřát Vám a Vašim rodinám do roku 2018
mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Zdeněk Jakeš ml. a Ing. Peterka Jan

starosta můj článek kde používá výrazy: zneužití médií, jak
neseriozní můžou být média když...dále, že můj článek přišel
těsně před uzávěrkou a že nemohl reagovat jsou naprosto
nehorázné výroky a to zvláště proto, že reagoval. Nikdy jsem
nenapsal nic čemu jsem nevěřil! Nikdy jsem nikoho a nic
vědomě nezneužil. Pan starosta je i člen rady města a také člen
redakční rady časopisu Rudolfovské listy a tudíž může reagovat po
uzávěrce a to pan starosta také učinil. Spíše by se měl zamyslet nad
tím,jestli by neměli mít všichni občané, natož zastupitelé stejné
podmínky a jestli by neměli být členové redakční rady lidé, kteří
nemají s místní politikou nic společného. Právě proto,aby
nedocházelo ke zneužívání médií, jak pan starosta sám uvádí. Na
jedné schůzi zastupitelstva se mi líbil např. návrh pana Adama
Mackerleho, aby každá strana mohla nominovat do redakční rady
osobu, jež nemá s místní politikou nic společného – bohužel tento
návrh byl bez jakékoliv diskuze koaličními zastupitely zamítnut.
My ostatní nemáme možnost reagovat po uzávěrce a proto je
cokoliv kritického mnohdy nevybíravým způsobem sráženo a
zpochybňováno. Také není pravda, že redakční rada se snaží
otisknout články vždy, když jim to dovolí místo. Vzpomeňme si
např. na neposkytnutí prostoru pro článek českobudějovickému
biskupství ohledně farské louky, který by vnesl do emociálně
vyhroceného konfliktu pohled z druhé strany. Samotného by mě
zajímal jejich pohled na věc.

Mojí studii kapacity na obě větve kanalizačního sběrače ani
ČEVAK ani vodoprávní úřad nezpochybnil. Můžu doložit jejich
vyjádření. Jedním z mých cílů je napomoci odstranění znečišťování

místních a okolních potoků, řeky Vltavy a jejích přítoků metodikou
řešení, včetně empirických výpočtů, které pravděpodobně nebyly
nikdy použity. Uznávám, že s navýšením ceny vody jsem se mýlil
a za to se všem, kteří se cítí poškozeni omlouvám. Cena vody
znamená u průměrně situované domácnosti významnou část
rozpočtu. Právními úpravami ministerstva financí v posledních
letech je sice regulována míra zisku a souhrnné položky jsou
vykazovány s přesností jednoho haléře. Provozovatel
vodohospodářského majetku však neuvádí konkrétní specifické
položky z nichž je cena utvořena a za co konkrétně byla vynaložena
část na obnovu vodohospodářského majetku. Pokud se tak nestane
považuji provozní náklady za neprůkazné.
Takto důsledné vyúčtování by mělo být zpřístupněno na webových
stránkách města. Cenové složení je velmi nepřehledné o čemž
svědčí skutečnost, že i pan Vodička zaměstnanec fa Čevak udělal při
výpočtu navýšení ceny na rok 2017 také numerickou chybu jak sám
přiznal. Dále se pan Vodička podivuje jaký vodohospodářský
majetek bych považoval za vhodné získat zpět. Mám na mysli
vodohospodářský majetek obcí a měst jehož strategické části vlastní
a také provozují velké komerční korporace. Je to především čistička
odpadních vod a celý zaměstnanecký tým s technikou který dříve
provozoval a zároveň patřil pod státní podnik Jihočeské vodovody a
kanalizace České Budějovice, jenž měl přirozené monopolní
postavení. V roce 1994 se infrastrukturní majetek zanikající
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Nechtěli jsme nechat pochybení ODaSH bez reakce a
ZTV Rudolfov – Na Sekeře: řízení o odstranění
společně s některými vlastníky jsme podali odvolání proti přerušení
nepovolené části stavby bylo přerušeno
Již od října 2016 upozorňujeme developera ZTV Rudolfov – Na řízení a stížnost na nesprávný úřední postup 28. prosince 2017.

Vedla nás k tomu mj. skutečnost, že nám úředníci ODaSH, kteří
vydali v srpnu zrušený kolaudační souhlas stále opakovali, že tak
učinili proto, a to citujeme Ing. Mráze, vedoucího odboru Dopravy a
silničního hospodářství Magistrátu města: „Zástupci města na
prohlídce stavby po jejím dokončení neměli ke stavbě připomínky
a nebyl důvod proč bránit zkolaudování stavby“.
Jeví se tedy jako zásadní problém celé kauzy fakt, že v průběhu
kolaudačního řízení nikdo nic ze zástupců města nenamítal,
i když bylo na chyby upozorňováno.
Milan Třebín, Jaroslav Valevský ml., Zdeňka Sobíšková

Sekeře na to, aby dodržel platná stavební povolení Magistrátu
města České Budějovice a územní rozhodnutí stavebního úřadu
Rudolfov na 14 rodinných domů s parkováním na parcelách
i smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod základní technické
vybavenosti (komunikace a inženýrské sítě), která byla uzavřena
v roce 2015 s Městem Rudolfov.
Přesto byla stavba ZTV v prosinci 2016 dokončena se značně
rozšířenými zpevněnými plochami (komunikace byly
prodlouženy a podél nich vybudováno navíc 36 parkovacích
míst) – viz Rudolfovské listy č. 2/2017 na str. 4, RL č. 3/2017 a RL
č. 4/2017 na str. 2 (omluvte chybně uvedené datum v předposlední
větě, správné je 27. 6. 2017). Povolený rozsah zpevněných ploch je
v katastru nemovitostí evidován jako parcela č. 1059/17 o výměře
1304 m2 – viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
V lednu 2017 se konala závěrečná kontrolní prohlídka stavby a hned
poté vydal Magistrát města České Budějovice odbor Dopravy a
Silničního hospodářství (ODaSH MMČB) kolaudační souhlas.
Bohužel nikdo z vedení města se proti stavbě neohradil, a tak podali
vlastníci sousedních pozemků a občané Jivenské, Karafiátové
s dalšími obyvateli Rudolfova koncem března 2017 žádost
o přezkum kolaudačního souhlasu na ODaSH MM ČB.
Zastupitelstvo Města Rudolfov se k žádosti občanů o přezkum
nepřipojilo, protože předsedající XIV. zasedání zastupitelstva města
dne 27. 3. 2017 odmítl náš návrh zařadit na program, což bylo
většinou odhlasováno – viz zápis a zvukový záznam na webu města
Rudolfov. V různém vznesl ohledně přezkumu dotaz pan
Ing. Peterka a na svém 106. zasedání 5. 4. 2017 se nakonec rozhodla
připojit rada města.
Měsíc po podání žádosti o přezkum putoval spis z magistrátu
na krajský úřad, po dalších dvou měsících byl zaslán zpět na
magistrát a ten ke konci srpna 2017 konečně kolaudační souhlas
zrušil.
Společně s autory petice obyvatel jsme začátkem září 2017 navrhli
panu starostovi, že bychom byli rádi, aby se Město Rudolfov
chopilo iniciativy a podalo jako účastník řízení výzvu k zahájení
řízení o odstranění části stavby tak, aby odpovídala platným
povolením. Výzva byla odeslána na ODaSH MMČB 19. 9. 2017 a
pan starosta o tom informoval v RL č. 5/2017.
Dne 24. října 2017 ODaSH MM ČB oznámil zahájení řízení
o odstranění stavby a nařídil ústní jednání 7. listopadu 2017
v zasedací místnosti ODaSH ČB, ale zaslal je jen Městu
Rudolfov. V oznámení je uvedeno, že je měl obdržet i zástupce
občanů Ing. Peterka a zastupitel Ing. Třebín (oba na adresu Města
Rudolfov, Hornická 11/1) a zastupitelka Ing. Sobíšková
(prostřednictvím e-mailové adresy). Nikdo z nich nic neobržel, takže
se jednání 7. 11. 2017 nemohli zúčastnit a o tomto jednání se
dozvěděli až na konci listopadu z odpovědi na dotaz u pana starosty.
Dne 29. 11. 2017 bylo vyvěšeno na úřední desku města Rudolfov
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby. Zde je uvedeno,
že řízení bylo přerušeno na základě žádosti o dodatečné povolení
stavby, které podal vlastník stavby 1. 11. 2017, že možnosti uplatnit
námitky a připomínky využilo pouze Město Rudolfov a účastníci
byli poučeni o možnosti nahlížet do podkladů a seznámit se s nimi.
V rozdělovníku jsou uvedeni opět Ing. Peterka, Ing. Třebín a
Ing. Sobíšková s výše uvedenými adresami. ODaSH MM ČB opět
opomenul některé účastníky řízení (zejména vlastníky sousedních
pozemků) a některým z těch, které do řízení zahrnul, nedoručil, a tak
se nemohli seznámit s podklady a hájit svá práva, zájmy města
Rudolfov i veřejný zájem.
Dne 13. 12. 2017 jsme požádali pana starostu a radní, aby Město
Rudolfov podalo proti usnesení o zastavení řízení odvolání, protože
město je zatím jediným účastníkem tohoto řízení.
Další den přišla odpověď pana místostarosty Mgr. Kolaříka:
„Podávání odvolání bez řádného zdůvodnění pouze z principu ze
strany veřejnoprávní korporace (Města Rudolfov) považuji za
nesprávné a neefektivní. Nebudou-li proto sděleny relevantní
důvody, nemohu podání odvolání jakkoliv podpořit, neboť bude dle
mého názoru vhodnější soustředit se na podání námitek v samotném
řízení o dodatečném stavebním povolení.“

Reakce na dezinformaci uvedenou v článku ZTV
Rudolfov – Na Sekeře: řízení o odstranění
nepovolené části stavby bylo přerušeno

V reakci na článek zastupitelů Ing. Třebína, MUDr. Valevského a
Ing. Sobíškové si dovoluji na pravou míru uvést část mého e-mailu,
který je v článku zmíněných zastupitelů citován a je zcela tendenčně
vytržen z kontextu celého e-mailu, resp. mé reakce na žádost
zastupitelky Ing. Sobíškové o podání odvolání proti rozhodnutí
o přerušení řízení. Současně upozorňuji, že žádost o podání
odvolání byla z e-mailu Ing. Sobíškové doručena v odpoledních
hodinách pouhý jeden den před uplynutím lhůty k podání
odvolání proti usnesení o přerušení řízení, tj. dne 13. 12. 2017.
Z tohoto důvodu jsem pak Ing. Sobíškové zaslal dne 14. 12. 2017
v dopoledních hodinách e-mail, kterým byla požádána
o konkretizaci a specifikaci konkrétních důvodů, pro něž by mělo
být odvolání podáno, současně jsem pak v e-mailu vysvětlil důvod,
proč považuji vydání rozhodnutí o přerušení řízení za postup, který
byl učiněn v souladu se zákonem. Bohužel jsem do dnešního dne
žádnou odpověď na žádost o konkretizaci důvodů neobdržel,
z tohoto důvodu pak nebylo odvolání proti rozhodnutí
o přerušení řízení ze strany Města Rudolfov podáno, neboť nám
konkrétní důvody nebyly Ing. Sobíškovou sděleny a objasněny.
Abych vyloučil veškeré pochybnosti, dovoluji si zveřejnit znění
celého e-mailu, v němž jsou vyznačeny nejzásadnější věty, které
Ing. Třebín, MUDr. Valevský a Ing. Sobíšková ve svém článku jaksi
opomněli zmínit, což pro mne není nijak překvapující zjištění, neboť
na obdobné jednání jsem si již od zmíněných zastupitelů bohužel
zvykl, protože dlouhodobě patří k jejich politické kultuře. Proč
v článku uvedení zastupitelé nezmiňují, že v samotném
správním řízení nenamítal nic ani nikdo z dalších účastníků
řízení, tj. vlastníků okolních staveb a pozemků (!), kteří byli
stavbou ZTV Na Sekeře dotčeni? Znění e-mailu je následující:
„ … Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na níže uvedené si Vás tímto dovoluji požádat
o konkretizaci a specifikaci důvodů, pro které by ze strany Města
Rudolfov dle Vašeho mínění mělo být podáno odvolání proti
rozhodnutí o přerušení řízení o odstranění stavby (důvody
rozhodnutí o přerušení řízení jistě nemusím opakovat, neboť jsou
uvedeny přímo v rozhodnutí. Dle mého názoru je postup příslušného
stavebního úřadu zcela legitimní, neboť

ustanovení § 129 odst. 2
stavebního zákona zcela jednoznačně stanoví, že: „...Stavebníúřad
zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b).

V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí
o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost
o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení
podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že
byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby.

Pokud
stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její
dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění
stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující
stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti
o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel
předloží podklady předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující
pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady předepsané
k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení
stavby stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až
115; ohledání na místě je povinné. Účastníky řízení o dodatečném
povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení

pokračovánína straně9
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Z Á K LAD N Í Š K O LA I N F O R M U J E
Den otevřených dveří

Návštěva Krýzových jesliček

V souvislosti se zápisem žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov na školní rok
2018 – 2019 uskuteční škola v úterý 27. března 2018 Den
otevřených dveří. V tomto dnu od 8,00 do 15,30 hodin mohou školu
navštívit rodiče předškoláků se svými dětmi a ostatní zájemci, kteří
ještě nejsou s výběrem školy pro své dítě rozhodnuti. Všichni
mohou navštívit výuku, prohlédnout si třídy, místnosti školní
družiny a informovat se u vedení školy, vyučujících a vychovatelek
školní družiny o všem, co by je o dění ve škole zajímalo.
Všechny rodiče a jejich děti srdečně zveme.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

V předvánoční době, 14. prosince 2017, se žáci 2. A a 2. B vydali na
prohlídku největšího lidového mechanického betlému na světě –
Krýzových jesliček. Tato podívaná okouzlí vždy nejenom děti, ale
i dospělé. V Muzeu Jindřichohradecka, kde jsou jesličky k vidění,
jsme viděli i další zajímavosti – např. starou tiskárnu z 19. století,
malované ostrostřelecké terče, expozice s dobovým měšťanským či
selským nábytkem a žáky zaujala i výstava věnovaná letecké bitvě
nad Jindřichohradeckem za 2. světové války.
Potěšeni krásou betlému i poučeni ze zajímavých expozic jsme se
vraceli zpět do školy.
L. Kubíková, M. Hněvsová, učitelky 2. tříd

Zápis žáků do 1. tříd ZŠ Rudolfov
na školní rok 2018 – 2019
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovil podle § 36 odst. 4 zákona
561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

5. dubna 2018 (čtvrtek)
6. dubna 2018 (pátek)

13,30 – 17,30 hodin
13,30 – 17,30 hodin

Místo konání zápisu – budova 1. stupně ZŠ Rudolfov.
Zápis se týká dětí, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu
školy, který zahrnuje tyto obce:

Rudolfov a Hlinsko, Adamov, Dubičné, Hlincová Hora, Hůry,
Jivno, Libníč.
Zapsány budou děti, které:

dovrší věku šesti let do 31. srpna 2018 a děti, které měly odklad
školní docházky.

Beseda o Josefu Ladovi

Na konci listopadu připravila paní Jana Malšovská pro žáky 4. tříd
besedu o Josefu Ladovi. Ukázky z jeho knížek doprovázela paní
Jiřina Hrochová hrou na kytaru. Děti si vzpomněly na své první
říkanky a s chutí si s ní zazpívaly. Paní Markéta Vávrová přečetla
úryvek z knihy a pustila dětem krátká animovaná zpracování
Ladových pohádek. Všem se beseda moc líbila a tímto bychom
chtěli paní Malšovské, Hrochové a Vávrové poděkovat za velice
příjemné a poučné dopoledne.
žáci a vyučující 4. ročníků ZŠ Rudolfov

Předběžně (na žádost zákonných zástupců) budou zapsány
i děti, které:

● dovrší 6 let věku do 31. 12. 2018 (podmínkou přijetí těchto dětí
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení –
pedagogicko-psychologické poradny)
● dovrší 6 let věku do 30. 6. 2019 (podmínkou přijetí těchto dětí je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení –
pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře).

Zákonní zástupci žáka při zápisu předloží:

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

Odklad povinné školní docházky

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

žádost však musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.

Vyplněnou žádost o odklad, zprávu o posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa předloží zákonní zástupci při zápisu dne
5. 4. nebo 6. 4. 2018. Tiskopisy „Vyjádření lékaře k odkladu
povinné školní docházky“ a „Žádost o odklad povinné školní
docházky“ jsou ke stažení na webových stránkách
www.zsrudolfov.cz.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy
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Nebývá zvykem

Nebývá zvykem, že se v jedné třídě sejde 5 dětí s příjmením Pouzar
nebo Pouzarová, ani to, že jsou tam 3 žáci, kterým byl přidělen
asistent pedagoga, a už vůbec ne skutečnost, že je téměř celá třída
pěvecky nadaná.
To byl pro mne podnět k tomu, naučit děti tuto přednost prezentovat
na veřejnosti. Již loňský školní rok se žáci třídy účastnili dvou
školních koncertů. Jako matka jsem byla pyšná a zároveň jsem měla
obrovskou radost, když má dcera v rámci ZUŠ vystupovala na
veřejnosti. Ten čas dávno pominul, a snad proto chci tuto radost
zprostředkovávat rodičům dětí, které učím. Také vím, že je třeba
odvaze a zdravému sebevědomí učit děti od raného věku. Proč tedy
nezkusit něco navíc?
O Vánocích třída zazářila v projektu „Hodina slávy“
Českobudějovického adventu 2017. Zpívala celých 35 minut na
pódiu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Jejich vánočně laděné písně, např. „Vánoční strom“ od Lucky
Vondráčkové nebo „To k Vánocům patří“ od Jiřího Korna, si
poslechli mnozí návštěvníci adventních trhů, kteří nedaleko popíjeli
vánoční punč, nebo obcházeli stánky nabízející občerstvení, vánoční
ozdoby, teplé svršky, šperky, keramiku, sklo či proutěné výrobky.
Zpěv se zkrátka rozléhal po celém českobudějovickém náměstí.
Obyvatelé Rudolfova si vánoční písničky v podání žáků třídy 2. C
mohli vyslechnout při rozsvícení vánočního stromu 3. prosince 2017
a pak ještě 22. prosince na témže místě. Děti tu těsně před Vánocemi
zahrály živý betlém. Společně s rodiči jsme zde zažili krásný
vánoční podvečer. Tatínkové, pan Šindelář s panem Hořavou,
podpořili tuto akci uvařením dětského vánočního punče a pro rodiče
připravili punč, který skutečně zahřál. Během večera si mohl
kdokoli zazpívat do mikrofonu koledu a vyslovit své vánoční přání.
Nejednalo se pouze o přání věcná, ale i s duchovní podstatou. Proto
i Vám, čtenářům Rudolfovských listů, přejeme krásný rok 2018,
plný lásky, porozumění, aby Váš život byl smysluplný a dokázali
jste rozdávat lidem kolem sebe radost.
Za třídu 2. C Mgr. Marie Jakubcová

Společnost přátel Rudolfova děkuje všem příznivcům za podporu a zájem o naše akce, který potvrzujete hojnou účastí.
Naposledy to bylo Barbořino světlo, průvod horníků městem.
V roce 2018 nás čeká mimo jiné již 19. ročník Hornických slavností (2. června), přípravy jsou v plném proudu.
Ať se Vám v novém roce daří v osobním i pracovním životě a co nejvíce pohody přeje za Společnost přátel Rudolfova
Hana Kuboušková, předsedkyně spolku
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Koncem listopadu jsme ve školní družině zažili čtenářskou
dílnu, pro menší děti vodnickou, pro starší hvězdářskou. Děti
se zábavnou formou seznámily s tématickou knihou, zpívaly,
herecky ztvárnily děj. Tato aktivita vhodně doplnila
pravidelné čtení po obědě ve školní družině.
Advent jsme zahájili pohádkou v Hornickém muzeu od
divadla Kašpárek M+M, kterou pořádala kulturně školská
komise města Rudolfov. Všechna oddělení se velmi pobavila
a krásně navnadila na blížící se Vánoce.
První a druhé třídy si vyslechly zajímavé vyprávění
o adventu, sv. Barboře či sv. Lucii, významu adventního
věnce v podání paní Grillové ze spolku Most. Nechybělo ani
tradiční pečení perníčků, kdy děti prokázaly svoji zručnost při
válení i vykrajování těsta. Nejvíce se děti těšily na
ochutnávku čerstvě upečených perníčků. V Rudolfově jsme
také nazdobili jeden ze tří stromečků, na který jsme předem
vyráběli ozdoby.

Prvňáčci se vydali na adventní trhy do Českých Budějovic.
Na trhu si nakoupili občerstvení, zazvonili na zvoničku, stihli
si také vyrobit andělíčka v dílničce.
Předvánoční dobu jsme završili celodružinovou vánoční
besídkou. Kvůli dešti jsme nemohli jít na Farskou louku ke
stromečku, ale i tak jsme si ji užili přímo ve škole. Proběhla
ochutnávka cukroví a punče, zpěv koled, návštěvy
v oddělení, společné hraní, pohádky.
Začátkem ledna jsme si zasoutěžili při turnaji ve
společenských hrách, konkrétně ve hře Člověče, nezlob se a
v Pexesu. Soutěžili jsme nejen v jednotlivých odděleních, ale
i celkově mezi prvními a druhými třídami. Děti tyto klasické
hry, které tak často v dnešní době nehrají, velmi bavily.
Povzbuzovaly se, fandily a radovaly se i z úspěchu svých
kamarádů.

Mgr. Petra Kuboušková
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Kulturně školská komise

Jistě jste si všimli, že se v době adventu objevily ve městě malé
vánoční stromečky nazdobené dětmi z Mateřské školy Rudolfov,
Waldorfské mateřské školy a Školní družiny Rudolfov. Smyslem je
nejen přispět k vánoční atmosféře, ale umožnit dětem spolupodílet
se na ní. Potěšilo nás, že tato výzdoba vydržela a děti s radostí
„svoje“ stromečky ukazují.
Pro rok 2018 máme připravené další zajímavé projekty a akce, pro
děti ze ZŠ je vyhlášena literární a výtvarná soutěž Kámen mudrců,
divadelní představení Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej.
Na sobotu 17. února si Vás dovolujeme pozvat na tradiční dětský
maškarní karneval (více na plakátu).
Spolupracujeme s Městem při úpravách dětských hřišť a hledáme
vhodný termín na literárně dramatické čtení projektu Listování.
Do roku 2018 si přejeme hodně dobrých nápadů, Vašich podnětů
i připomínek a Vám všem pohodový rok.
Hana Kuboušková

Vám všem ještě jednou moc díky a budu rád, pokud se budeme
moci ve zdraví společně podílet i na Tříkrálové sbírce v příštím
roce.
Milan Třebín

Tříkrálová sbírka 2018 – Děkujeme

Když jsem společně před osmi lety poprvé realizovali
Tříkrálovou sbírku ve farnosti Rudolfov, byli jsem moc mile
překvapeni štědrostí dárců, kteří nám do kasiček v roce 2011 dali
celkem 32 978 Kč.
Letos je výtěžek tříkrálové sbírky více jak trojnásobný. Do
kasiček se vybralo neuvěřitelných (alespoň pro mne)
109 401 Kč.
A to je všechno hlavně vaše
zásluha.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je
rozdělen dle přesných pravidel.

Největší část – 65% výtěžku
zůstává v území, kde se sbírka
konala. Letos se o tuto částku

podělily tyto projekty:
● 25% výtěžku sbírky bude
použito
na
zakoupení
kompenzačních pomůcek pro
handicapované v centru Nazaret
v Borovanech.
● 25% z výnosu půjde
na Českou Maltézskou pomoc
České Budějovice, která se
věnuje např. přepravě tělesně
hendikepovaných lidí, seniorům
a nově i dětem v předškolním věku.
● 25% výtěžku sbírky bude použito na aktivity seniorů a

Tříkrálová sbírka je pořádána na celostátní úrovni Charitou
Česká Republika a opírá se o dobrovolnickou práci tisíců
koledníků po celé republice.
V Rudolfově Tříkrálovou sbírku již tradičně pořádá
Římskokatolická farnost Rudolfov v součinnosti s Diecézní
charitou České Budějovice a ve spolupráci s městem Rudolfov a
místní základní školou.

mládeže na rudolfovské faře.

pokračování ze strany 5

● 25% výtěžku sbírky bude použito na humanitární pomoc misie
Kongregace Vincentinů ve východní Africe.

posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu
rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek
účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně použijí
ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním
řízení...“, když účastníci řízení mohou opětovně uplatňovat v řízení
o dodatečném povolení stavby své námitky.
Podávání odvolání bez řádného zdůvodnění pouze z principu ze
strany veřejnoprávní korporace (Města Rudolfov) považuji za
nesprávné a neefektivní. Nebudou-li proto sděleny relevantní
důvody, nemohu podání odvolání jakkoliv podpořit, neboť bude dle
mého názoru vhodnější soustředit se na podání námitek v samotném
řízení o dodatečném stavebním povolení
S přáním hezkého dne
Martin Kolařík, místostarosta Města Rudolfov…“

Ze zbývajících 35% je

● 15% výtěžku použito na projekty Diecézní charity,
● 10% výtěžku použito na humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci na projektech Diecézní charity,
● 5% výtěžku použito na projekty Charity ČR,
● 5% je určeno na vlastní režii sbírky – nákup pokladniček, tisk
kalendáříků, cukříky.
Chtěl bych zde využít příležitost a poděkovat hlavně Vám,
štědrým dárcům, kteří jste ochotně přijali naše koledníky. Často
jste jim nejen přispěli do kasičky, ale na další cestu jste je
povzbudili i nějakou sladkostí. Mockrát děkujeme.
Chtěl bych ale také moc poděkovat vedení rudolfovské základní
školy a zejména paní zástupkyni Mgr. Janě Vaškové za podporu
sbírky na prvním stupni ZŠ, vedení města za umožnění
propagace sbírky v Rudolfovských listech a Bc. Jitce Pöschlové
a Pavlíně Šteklové za zapečetění a rozpečetění kasiček a za
spočítání výtěžku sbírky, milým farnicím za přípravu teplého
občerstvení pro koledníky, ale hlavně koledníkům a vedoucím
skupinek, kteří si poctivě prošli své rajony a snažili se všude
přinést radost a Boží požehnání.

Závěrem pak žádám výše uvedené zastupitele, aby má vyjádření
do budoucna prezentovali objektivně tak, jak byla skutečně
napsána, či vyřčena, a aby jednotlivé věty nebyly vytrhávány
z kontextu mých vyjádření ve snaze Ing. Třebína, MUDr.
Valevského a Ing. Sobíškové o diskreditaci současného vedení
města.
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Vánoční čas v muzeu

Naposledy jsme se společně loučili po akci Poetikum II., ale ani
v listopadu a prosinci nebyla v našem muzeu nouze o rozličné
kulturní vyžití. Až z observatoře na Kleti k nám dorazila
Ing. Jana Tichá, která nás seznámila s historií Betlémské hvězdy,
poučila o tom, jak asi mohla legenda o hvězdě vzniknout, o co se
vlastně jedná a proč označení kometa není úplně správné.
Myslím, že pro všechny posluchače byla přednáška nevšedním
zážitkem, už jenom pro neopakovatelný projev paní hvězdářky.
Vánoční svícen jste si mohli vyrobit poslední listopadový večer
pod vedením šikovných tvořilek Marty Šnejdové a Miloslavy
Duchoňové a použít jej třeba i jako novou podobu tradičního
adventního svícnu, nebo jste mohli přijít korálkovat v další
prosincovou sobotu a vyrobit si andělíčka či jinou vánoční
dekoraci. První prosincový pátek k nám dorazili oblíbení Four
seasons saxophone quartet, kteří zahráli nejen jazzovou klasiku,
ale i koledy v nevšedním podání čtyř saxofonů. Vítanou
novinkou pak byla účast bubeníka a klávesistky, kteří svým
hudebním umem ještě více zpříjemnili závěr koncertu. Společné
tvoření jsme si pak mohli užít na dílničce pod vedením Věrky
Sosnové, kdy jsme už podruhé vytvářeli figurky do jesliček
z ovčího rouna. Muzejní betlém se tak utěšeně rozrůstá.
Tentokrát byly vytvořeny zejména ovečky, které jste mohli
spolu s předloňskými postavičkami obdivovat na instalaci
vlněného betlému v recepci muzea na malé výstavce betlémů,
z nichž většinu vytvořily šikovné děti ze školní družiny
z rozličných materiálů. Naposledy jsme se společně setkali na
tradičním novoročním koncertě, který se letos konal již počtvrté.
Své umění předvedli Sergey Perepeliatnyk a Teodor Brcko na
klavír a violoncello.
Děkujeme všem našim návštěvníkům, že vyhledáváte námi
pořádané kulturní akce, že se zde scházíme se samými
příjemnými a milými lidmi a doufáme, že Vás zaujme i letošní
kulturní nabídka. Na závěr bych Vám ráda popřála mnoho zdraví
a pohodovým chvil v roce 2018 a zakončím troufalým přáním,
ať Vám naše vzkvétající muzeum dělá radost a můžete na něj být
hrdí.

vrchním písařem kontrolovat důlní činnost ve svém revíru.
Model je stejně jako ostatní interaktivní, takže výborně
vykresluje atmosféru znázorněného pracoviště. Neváhejte a
přijďte se podívat na nový exponát zblízka.

Nové projekty Hornického muzea

Na letošní jaro jsme si pro Vás připravili jeden úplně nový a
jeden již dříve propagovaný projekt. Jedná se o dva soubory
přednášek a tematických večerů, každý však ze zcela odlišného
soudku. Prvním projektem je blok přednášek a besed nazvaný
Živá paměť. V celkem pěti večerech, vždy cca jedenkrát
měsíčně, se setkáme s minimálně jedním pamětníkem
z Rudolfova nebo blízkého okolí, který nám bude vypravovat
svůj životní příběh, jehož poselství by rozhodně nemělo být
nikdy opomenuto. Nejen z období válek, ale i z éry komunismu
a nucených prací. Máte pocit, že i Vaše zkušenost je cenná a
neměla by upadnout do propasti dějin? Budeme velice rádi, když
se k nám připojíte, budete s námi besedovat a třeba přednesete
své poselství posluchačům. Paměť je totiž dědictví, něco jako
studna moudrosti, ze které je možné kdykoliv čerpat, jen však
nesmíme zapomenout, že takovou studnu máme.
Druhým projektem je zcela odlišná, již v loňském roce
připravovaná a deklarovaná Univerzita středního věku,
zaměřeným především (nikoli výlučně!) na věkovou skupinu
30 – 60 let. Jedná se o cyklus přednášek, besed a workshopů na
populární, naučná, ale i zábavná témata, která má za úkol
povzbudit v lidech chuť přijít a bavit se ve společnosti, dále se
nevšední formou vzdělávat a tím zkvalitňovat svůj život.
V celkem šesti večerech probereme například dějiny erotiky,
naučíme se jak si užívat a nevyhořet a mnoho dalšího. Rozhodně
si však nepředstavujte školní lavice, domácí úkoly, anebo, nedej
bože, veřejné zkoušení. Vše bude probíhat ve velmi přátelské
atmosféře, s dobrým jídlem a pitím, vtipnými historkami z praxe
a prostě přesně tak, abyste se na další univerzitní večer těšili.

Expozice zblízka

Je mou milou povinnostní nahlásit Vám nový příspěvek mezi
exponáty Hornického muzea. Jedná se o nový model, jako
tradičně od šikovného rodáka Pavla Böhma DiS., který nám
tvoří každý rok minimálně jeden nový model do stále
doplňovaných a rozmanitějších expozic. Tentokrát se jedná
o model zpracování stříbrné rudy v takzvaných hrništích, který je
umístěn do expozice Hornictví a doplňuje model již stávající,
pojednávající o zpracování stříbra v rudných stoupách a na
promývacích lavicích. Na modelu můžete vidět
i kočár s přijíždějícím perkmistrem, který vyrazil se svým
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Vážení přátelé
I v tomto roce si vás dovoluji pozvat
do tmavomodrého světa
JAZZOVÉ INSPIRACE
Proběhne veřejná generální zkouška před zájezdem do
východních Čech
• Objeví se nové nástroje
• Poznáte nové účinkující, více hudby a hostů
• Následující slova jsou pro tento večer opět klíčová:
• J. Škvorecký – J. Kainar - Blues
• Beat generation – V. Hrabě – Perštátský anonym Černý majestát
• pátek 26. 1. 2018 v 18.00 hod – Muzeum v Rudolfově.
Budeme se na vás těšit
Zdeněk Zahradníček

Koncert žáků kytarové školy

Dne 14. 12. 2017 se v Hornickém muzeu uskutečnil koncert žáků
kytarové školy pana Vladimíra Jandy. Žáci a vystupující hosté
přispěli k pohodové adventní náladě a sklidili obrovský potlesk.
Jménem rodičů děkuji panu Jandovi a přeji hodně zdraví a pevné
nervy…
Pavlína Šteklová

Zprávičky připravily Markéta Vávrová a Jana Malšovská

Oznámení pro občany Rudolfova

Na základě upozornění občanů na zprávu vysílanou
v médiích v týdnu 1. – 7. 1. 2018 ohledně zrušení
poplatku za odpady a psy bych chtěla tuto
dezinformaci dementovat.
V roce 2018 se vybírá stále nezměněný poplatek za
odpady i psy. Výběr těchto poplatků byl za roky
2016, 2017 podle nahlášených plátců 100% úspěšný,
nemáme na tyto poplatky žádné neplatiče.
Blanka Posekaná, správce daní a poplatků
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Otevření sběrného dvora v zimních měsících

Dostáváme podněty od našich obyvatel na otevření sběrného dvora
i zimních měsících. Argumentace je taková, že od poloviny
listopadu do konce března se může nenávratně poškodit lednička,
pračka a další neskladné elektrospotřebiče z domácností. Jako
příklad je uváděn sběrný dvůr v Českých Budějovicích, který je
otevřený celou zimu. Pojďme si k tomu shrnout fakta, jak vypadá
situace v Rudolfově. Sběrný dvůr byl na podzim naposledy otevřen
v sobotu 18. 11., po té byl otevřen ve středu 27. 12. a v sobotu
30. 12. Zbývají tři měsíce, kdy je sběrný dvůr skutečně uzavřen.
Opakovaně jsme měli téma otevření sběrného dvora v zimních
měsících v radě města. Jelikož nemáme sběrný dvůr zastřešen ani
jakkoli osvětlen, tak jsme k otevření přes žádosti některých obyvatel
nepřistoupili. Nemáme ani ambice pořádat jakousi burzu starých
nepotřebných věcí, který jeden obyvatel vyhodí a druhému by se
hodily, což byl návrh také jedné obyvatelky. Je potřeba k našemu
rozhodnutí znát fakta, které nás k tomu vedla:
1. 95% obyvatel vlastní ke svému objektu k bydlení i zahradu.
Pokud je nefunkční lednice či pračka problém v domě, tak se jistě
najde místo v garáži nebo na zahradě a vůbec nevadí, když na
vyřazený spotřebič prší nebo sněží. Začátkem dubna spotřebič
snadno na sběrném dvoře přijmeme. V Českých Budějovicích je
poměr obyvatel žijících v panelových nebo činžovních domech
diametrálně odlišný a tím i mnohem vyšší potřeba sběrného dvora
i v tomto období.
2. Pokud opravdu nemáme ani zahradu, ani nikde jinde místo, tak je
možné domluvit se s prodejcem nové bílé elektroniky. Každý
prodejce, který vám například prodá novou pračku, je automaticky
ze zákona zároveň odběratel starých nefunkčních spotřebičů a
většinou automaticky a ZDARMA od vás starý spotřebič převezme.
3. Pokud předcházející možnosti selžou, navštivte webové stránky
www.remasystem.cz, kde je možné po předchozí telefonické
domluvě doručit spotřebič do 20-ti kilogramů opět ZDARMA na
poštu a Česká pošta spotřebič přepraví na náklady odběratele.
Samozřejmě u starších a imobilních občanů platí, že pokud budou
potřebovat, tak ve výjimečných případech přepravíme jejich
spotřebič na náklady města. V tomto případě je potřeba se obrátit
přímo na mne nebo na podatelnu městského úřadu.
Snažíme se vyhovět všem podnětům, pokud jsou oprávněné a
nenajde se jiné řešení. V tomto případě je potřeba myslet také na
naše pracovníky, kteří mohou být vystaveni extrémním mrazům a
jiným velmi těžko zvládnutelným povětrnostním podmínkám, a
které navíc potřebujeme velmi často při údržbě města spíše
v ulicích. Počasí zkrátka nelze naplánovat dopředu.
Vít Kavalír, starosta města

Přesunutí výstupní zastávky zpět k základní škole

Dalším podnětem našich obyvatel je přesunutí výstupní zastávky
u kostela zpět ke škole, jako to bylo před modernizací plochy před
školou. Já musím napsat, že těmto podnětům velmi rozumím a také
bych si to tak velmi přál, ale není to z technických důvodů možné.
Modernizace plochy před školou byla víc než nutná. Tato plocha
byla jedno veliké parkoviště a nejen to. Parkující auta nám zajížděla
v tom nejhustším provozu až těsně před školu, různě se otáčela,
couvala, v zimních měsících ráno i ve tmě. Velmi často docházelo ke
kolizním situacím mezi žáky a manipulujícími auty. Situace byla
naprosto neúnosná a bylo s podivem, že nedošlo před rekonstrukcí
k nějakému zranění, přestože od roku 2014 máme funkční
parkoviště hned naproti.
A tady je přesně ten moment, jak se rozhodnout, čemu dát přednost.
Plochu před školou jsme museli při rekonstrukci oddělit vysokým
obrubníkem, aby nějakého dobrodruha nenapadlo si tam přeci jen
zaparkovat. Původní výška silnice a plochy před školou byla téměř
ve stejné niveletě, byť byla většinové oddělená obrubníkem, a tudíž
auta na plochu bez problémů jezdila. Když jsme ovšem zvedli
obrubník, tak prodloužený autobus s kloubem není schopen se dostat
v celé své délce k obrubníku a tam je ten kámen úrazu. Není možné
nechat výstupní zastávku tam, kde se celý autobus nedostane
k hraně obrubníku. Na celou situaci nás tehdy upozornil i dopravní
podnik. Modelové výpočty, které jsme si nechali udělat hned v roce
2015, při realizaci říkaly, že poslední dveře kloubového autobusu by
při ideálním najetí byly cca metr od výstupní hrany a to není
přípustné.
Dopravní inženýr tehdy v roce 2015 dostal od vedení města zadání,
jak to celé vyřešit s tím, že máme opravdu velký zájem, aby
výstupní zastávka zůstala v původní poloze. Pracovali jsme se
dvěma verzemi. První spočívala v tom, aby autobus popojel před
výstupem co nejdál a tím se srovnal. Bohužel k úplnému srovnání
by došlo až kolizí s hlavní Třeboňskou ulicí. Druhá varianta by
znamenala narovnat autobus napříč ostrůvkem před školou. Tam se
však dostáváme do nepřehledné kolize s ulicí Svážnou. Zkrátka
v tomto prostoru není možné z technických důvodů mít při
zvednutém obrubníku výstupní zastávku dlouhých kloubových
autobusů.
V roce 2015 při realizaci plochy před školou jsme volili menší zlo.
Buďto riskovat zdraví našich dětí před školou nebo přesunout
výstupní a nástupní zastávku do jednoho prostoru k trafice, kde to
má sice mouchy, ale zcela to odpovídá platným dopravním
předpisům. Myslím, že je zcela logické, že jsme dali přednost
důstojnému a hlavně BEZPEČNÉMU vstupu do školy.
Vít Kavalír, starosta města

POHÁDKOVÝ LES 2. června 2018 – 100 LET REPUBLIKY

Milí přátelé, je to až neuvěřitelné, Pohádkový les v Rudolfově bude mít letos 20. výročí. Těžko uvěřitelné je, že příprava kulis, kostýmů a
rekvizit a uspořádání stanovišť v průběhu 20 ročníků Pohádkového lesa představuje statisíce hodin věnovaných mnoha stovkami
dobrovolných pořadatelů. Je to velice potěšující zjištění, že i v dnešní konzumní společnosti se stále najde dost lidí, kteří jsou ochotni
věnovat svůj volný čas a neptají se „co za to dostanu?“
Letošní rok 2018 končí číslovkou 8. Často se uvádí, že osmičky hrají v našich dějinách zásadní roli. V posledním století tomu tak skutečně
bylo – 1918, 1938, 1948, 1968, 1989 (posun o 1 rok), 1998 (Nagano). Pokud by měla být osudová i letošní osmička, tak doufejme, že bude
patřit k těm šťastnějším. Alespoň v Rudolfově tomu tak bude určitě.
K letošním výročím bych rád přidal ještě jedno. 11. června 1888 byl z iniciativy skupiny vlastenců kolem Vojty Náprstka založen Klub
českých turistů. V letošním roce slavíme 130 let jeho trvání. Z mnoha aktivit Klubu českých turistů je bezesporu nejznámnější světově
unikátní systém jednotného turistického značení. Přidejte se k dobrovolným pořadatelům Pohádkového lesa a pomozte nám připravit na žluté
turistické značce mezi Rudolfovem a rybníkem Mrhal po dvacáté Pohádkový les pro děti.
Letošní téma Pohádkového lesa nám napovídá, že se projdeme historií naší republiky od jejího vzniku v roce 1918 až do dnešních dnů.
Každé stanoviště nám připomene přibližně 5 let naší historie a události z té doby. Připomeneme významné osobnosti, politiky, vědce,
sportovce, umělce, jejich dílo, úspěchy atd. Připomeneme radostná i smutná období naší minulosti. Konkrétní témata jednotlivých stanovišť
záleží na výběru a fantazii náčelníků stanovišť a jejich spolupořadatelů. Jako příklad uvádím první stanoviště, které připravuje Oblastní
spolek Českého červeného kříže České Budějovice. President republiky Tomáš Garrigue Masaryk svým dopisem ze dne 6. února 1919
vyslovil souhlas se vznikem nové organizace a se jmenováním své dcery PhDr. Alice Masarykové do funkce předsedkyně Československého
červeného kříže. Toto datum je považováno za oficiální datum založení Československého červeného kříže.
Prosím pořadatele a náčelníky předchozích ročníků Pohádkového lesa, aby odpověděli na tuto výzvu a pomohli s přípravou letošního
jubilejního ročníku. Napište své nápady na jednotlivá stanoviště. Prosím dobrovolníky, kteří nemají možnost se podílet na přípravě rekvizit a
kostýmů, ale mají zájem pomoci na některém stanovišti Pohádkového lesa v sobotu 2. června, aby nám poslali odpověď na tuto výzvu.
Kontaktní e-mailová adresa pro elektronickou poštu do Pohádkového lesa: pohadkovyles@kct.cz
Všechny odpovědi posílejte, prosím, na uvedenou adresu.
Děkuji vám za pomoc při přípravě Pohádkového lesa a těším se nashledanou v Rudolfově.
Jiří Fink, Klub českých turistů
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TRO C HA HISTO RIE
Rudolfov baštou dělostřelců Marie Terezie

V minulém čísle Rudolfovských listů jsme poukazovali na
neznámou až
senzační
kapitolu dějin
Rudolfova
spojenou s tereziánskou dělostřeleckou školou knížete
Lichtenštejna. Mezitím císařovnu zpopularizovala Česká televize
koprodukčním snímkem o začátcích její vlády. Z něho by se jakoby
zdálo, že se Češi a České země pro osvícenou panovnici
neangažovali. Ale zdání klame, naopak se postupně stali jejími pilíři
tam, kde by uherská bojovnost a šavle už asi sotva stačily. České
království, tato kovárna středoevropské monarchie, se stalo oporou a
její technicky zdatní obyvatelé nejednou vynikli. A budete se možná
divit, svou roli v tom opět hrál i maličký Rudolfov. Na podrobné
analýzy, zkoumání a korekce bude ještě dost času. Dosud různé
režimy vynášely různé činy. Žijeme naštěstí v době, která vyznává
otevřené informace, skládáme a neustále doplňujeme mozaiku dějin
a já věřím, že na ni můžeme být pyšní.
Vratislav Klabouch

Vdobách 1. republiky patřilo dělostřelectvo k chloubě československé
armády. Osazenstvo zbrojnice v červenci 1922.

Polní zbrojní úřad a zbrojnice v Rudolfově

Nechce se tomu věřit, ale v Rudolfově před více jak 250-ti lety
působila vedle dělostřelecké školy i část druhé nejvyšší instituce
rakouského dělostřelectva. Jednalo se o polní zbrojní úřad a
zbrojnici – tedy jakousi prapůvodní státní zbrojovku pro celé
rakouské polní dělostřelectvo. Nepopiratelnou roli při volbě místa
sehrála blízkost Budějovic, menší roli mohla mít i hornická, tedy
technická tradice Rudolfova. Ale popořádku.
Řídícími orgány rakouského dělostřelectva byly od roku 1744 štáb
dělostřelectva a polní zbrojní úřad. Obě zařízení byla v té době
dislokována do Českých Budějovic. Polní zbrojní úřad sídlil
v Českých Budějovicích v období míru. Zabýval se správou,
evidencí, zhotovováním a distribucí dělostřeleckého a vozatajského
materiálu. V případě války táhla jen část personálu do pole, zbytek
působil v určených garnizónách. Úřad působil v Budějovicích již
„někdy“ po roce 1663 a byl zřejmě umístěn v areálu tzv.
„Artillerie–Bauhof“ (asi dělostřelecký dvůr nebo dvůr
dělostřelectva) nedaleko současné sochy Jana Žižky. V tu dobu se
nacházel ještě mimo samotné město České Budějovice. O zařízení
Artillerie–Bauhof máme zatím sice první písemnou zprávu až z roku
1783, kde se píše o tom, že se jednalo: „…zřejmě o dílenské
zařízení, navazující na potřeby výše uvedených výcvikových
základen, zabývající se skladováním, opravami a kompletací
dělostřeleckého materiálu.“ A dále pak: „Uvažujeme-li o tehdejší
zástavbě města Českých Budějovic, jednalo se o objekt na samotě, a
také bez ohrožení nějakými explozemi vzhledem k charakteru tehdy
používané munice.“ Ovšem tyto podmínky nepanovaly
pravděpodobně dlouho a bylo nutné najít náhradu pod tlakem
rozšiřující se zástavby města za jeho hradby. Byť doposud
nemůžeme časově přesně zařadit úsek rozdělení zbrojního úřadu a
stěhování jeho části do Rudolfova, můžeme určit podle
doložitelných dokumentů nejzazší termín realizace tohoto opatření.
Tím termínem je rok 1763, kde je na mapě areálu – „Plán císařsko-

královského svobodného kraje Rudolfov – České
Budějovice s okolím“ – zakreslena a označena zbrojnice
u Rudolfova se svými zařízeními. Lze s velkou přesností předvídat,
že se opatření začala naplňovat s datem začátku jedné z reorganizací
dělostřelectva v roce 1756, protože není a nebylo možné během
jednoho roku postavit zbrojnici a všechny potřebné jednotlivé dílny.
K čemu vlastně taková zbrojnice sloužila a co bylo jejím určením?
V zařízeních zbrojnice se např. uskladňovala děla nezařazená
u útvarů, tedy děla nová, děla náhradní a po opravách.
A pochopitelně, že se zde děla také přímo opravovala. V areálu
zbrojnice se dále vyráběly, opravovaly a uskladňovaly součásti
dělostřelecké výzbroje – hlomozny (dřevěné muniční vozíky
k dělům tahané koňmi), hlavně děl (vyráběly se totiž až do konce
19. století převážně z bronzu a byla nutná jejich častá obměna),
kolesny (tj. součásti děl sloužící k jejich přepravě), lafety (nosné
části děl), rydla děl (sloužící ke stabilizaci děla při střelbě), povozy
k dopravě dělostřeleckého materiálu, koňské postroje a zápřahy, a
mnoho dalších menších součástek a částí pro potřeby tehdejšího
dělostřelectva.
Polní dělostřelectvo (jedna ze dvou základních složek císařského
dělostřelectva) obsahovalo vedle vlastního dělostřeleckého
personálu i osoby technických zbrojních služeb obstarávající
zbrojnice, dělostřelecké sklady, laboratoře apod. Podle dostupných
zdrojů a stávajících poznatků byla do Rudolfova umístěna
především část úřadu s dílenskými specialisty. Je pochopitelné, že
personál polního zbrojního úřadu obsadil zbrojnici a veškerá její
zařízení. V propojení a existenci obou zařízení vedle sebe byl cílený
záměr. Na výše uvedeném plánu je zakreslena nejen zbrojnice, ale
také kolářská, zámečnická a kovářská dílna, rovněž pak depot dílen
vozatajstva. Vše se nachází přímo v areálu zámečku, anebo
přinejmenším v jeho těsné blízkosti. Polní zbrojní úřad měl pak
k dispozici řadu specialistů pro zajištění činnosti – obráběče, vazače,
zámečníky, kováře (těch bylo dokonce 30!), koláře, truhláře, sedláře,
řemenáře, pomocníky, podavače, furýrní (pomocný účetní ve
vojenském zásobování) střelce a další. U „úřadu“ působilo mimo to
i 6 „muničářů“ (Munitionär), ovšem ti byli zařazeni ve štábu a jen
odpovídali za laborování, kompletaci a skladování munice. Až do
přelomu roků 1788 – 1789 bylo velení polního zbrojního úřadu
v Českých Budějovicích a v Rudolfově, následně bylo přemístěno
do Vídně. Dělostřelecký polní zbrojní úřad měl v té době mírový
stav 271 mužů (47 štáb, 224 zbrojní personál) a válečný stav
514 mužů (73 štáb, 441 zbrojní personál). Ačkoliv v Budějovicích a
v Rudolfově zůstalo nadále jen stanoviště (detachement či distrikt),
početní stav tohoto zařízení čítal vždy nad 100 mužů. Ještě v roce
1801 se uvádí, že stanoviště Budweis + Bergstadtl mělo početní stav
ve štábu 14 mužů a 99 osob činil zbrojní personál (celkem 113)
z celkového počtu 87 mužů ve štábu a 378 osob zbrojního personálu
(úhrnem 465), to jest v sumáři celá jedna čtvrtina úřadu.
S narůstajícím počtem dělostřelectva v císařské, později rakouské
(od 1806) a nakonec v rakousko-uherské (od 1867) armádě, sice
zbrojnice ztrácela na svém výjimečném postavení (vzrůst počtu
zbrojnic v monarchii), ale přesto zůstala jednou z nejdůležitějších a
nejvýznamnějších, a to až do zániku Rakousko-Uherska v roce
1918. Ani tím však její existence neskončila.

V období Československé republiky

Zbrojnice pokračovala ve své existenci a činnosti i po vzniku
samostatného Československa. Rudolfov byl jako posádkové
městečko součástí politického a soudního okresu České Budějovice.
Při sčítání lidu v roce 1930 zde žilo 1 528 obyvatel (z toho 1 205
osob národnosti československé a 318 osob národnosti německé).
Zbrojnice vždy vytvářela možnosti pro profesní uplatnění místních
obyvatel a to na všech úrovních. S trochou nadsázky bychom mohli
mluvit o typickém místním průmyslu. Při porovnání zaměstnanců
v době míru a počtu obyvatel, můžeme vidět význam existence
zbrojnice v Rudolfově. Známá je bohužel i tragická událost–výbuch
střelného prachu při rozebírání munice a následná těžká zranění
dvou místních občanů s trvalými následky.
Čistě úředně doplňme, že vojenská posádka se zde nacházela od
ledna 1919 do ledna 1937 a tvořila ji Divisní zbrojnice 5. Zbrojnice
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vznikla 1. září 1920 přejmenováním z Dělostřeleckého zbrojního
skladiště v Rudolfově na základě výnosu ministerstva národní
obrany. Ve věcech odborných podléhala Hlavnímu zbrojnímu skladu
a ve věcech ostatních velitelství Páté divise. Součástí zbrojnice bylo
„Velitelství zbrojnice s hospodářskou správou, technickou správou,
zbrojní rotou, přejímací a dopravní oddělení, několik správních
jednotek, náhradní těleso“. Jako velitelé zbrojnice se vystřídali od
září 1920 do dubna 1922 major dělostřeleckého zbrojnictva Leopold
Jakubec, po něm do března 1928 podplukovník dělostřelecké
správní služby Josef Martínek, do ledna 1937 štábní kapitán, od
března 1931 major správní zbrojní služby Jaroslav Hradecký a
konečně od ledna 1937 major správní zbrojní služby Josef Chrástný.

Po 2. světové válce byla v období od 1. 10. 1945 do 1. 12. 1948
obnovena činnost zbrojnice pod označením Zbrojnice 4. V dalším
období se v areálu zámečku nacházely 1. chemická četa
(1951–1958) a 1. rota chemické ochrany a nejpozději od roku 1968
1. zdravotnický prapor. Přítomnost armády v Rudolfově byla
definitivně ukončena působením 15. skladu zdravotnického
materiálu v období od 1. 11. 1992 do 30. 6. 1994, když samotný
zámeček armáda opustila již před listopadem 1989.
V posledním článku v příštím čísle RL trilogii o působení armády a
jejích zařízení v Rudolfově a okolí uzavřeme samostatným tématem
dělostřeleckých skladišť.
Vladimír Buldra

Náš domov, zapsaný spolek zabývající se ochranou životního
prostředí Rudolfova a okolí, IČO 22714961, Na Staré cestě 252/8,
37371

by bylo možno v případě potřeby používat na užitkovou vodu pro
hygienické potřeby obyvatel. Pro distribuci užitkové vody starým
nemobilním obyvatelům využít dobrovolníků, svolaných městským
rozhlasem, rozvoz užitkové vody i s pomocí místních dobrovolných
hasičů. WC bez vody je po pár hodinách nepoužitelné a hrozí ucpání
kanalizačního potrubí. U pitné vody lze předpokládat potřebu cca
3 litry na osobu a den, pro kojence při výpadku pitné vody
zablokovat balenou vodu v místní obchodní síti. V domácnosti mít
alespoň 5-ti litrovou zásobu pitné vody v PET lahvích.

RUDOLFOV – Opatření pro případ blackoutu:

Při celostátním nebo krajském několikadenním výpadku elektrické
energie dojde k následujícím problémům:

1/ bude okamžitý výpadek všech mobilních operátorů

To znamená jako komunikační prostředek s občany používat
městský rozhlas, provozovaný na záložní baterii. Prověřit schopnost
baterie alespoň na 3 dny častého provozu rozhlasu. Pro
komunikaci s hasiči, záchranným sborem a policií by měl MÚ mít
vysílačky s předem domluvenými frekvencemi a se sadou záložních
baterií. Vše předem vyzkoušené. Počítat s tím, že nemocní a
imobilní lidé se nemůžou dovolat mobilem pomoci. Zpracovat
seznam těchto lidí, vyžadujících péči ostatních občanů, požádat
spoluobčany v jejich blízkosti o provedení návštěv alespoň
2x denně. Aktivovat lékaře na penzi pro návštěvy nejvíce
potřebných lidí, lidem závislým na podpůrné funkci přístrojů (např.
pro plicní ventilaci) zabezpečit možnost dobíjení náhradních baterií
z nouzového motorgenerátoru na MÚ nebo u hasičů.

2/ bude okamžitý výpadek plynových kotlů s el. ovládáním.

Jelikož asi bude nepřerušená dodávka plynu, bylo by potřeba, aby
kotle a oběhová čerpadla měla ve školkách a škole zajištěnou el.
energii z nouzového zdroje. Pro školky by se mohlo jednat
o agregáty několika set W. Pokud k blackoutu dojde při prudkých
mrazech, bude hrozit roztrhání vodních systémů topení a následné
škody budou stonásobně větší, než investice do benzinových
agregátů. Občané by měli zrevidovat nepoužívané komíny a zjistit
provozuschopnost plechových kouřovodů, aby při případném
výpadku plynu mohli alespoň nějaké prostory domu vytápět kamny.
Pokud jsou v domě úplně těsná okna a těsné dveře, je třeba zajistit
přívod vzduchu, aby nedošlo k vyčerpání kyslíku. To samé platí pro
případ, že občané budou temperovat obytný prostor pomocí
plynového sporáku. Hrozí otrávení.

5/ okamžitě dojde k uzavření obchodů s potravinami.

Je nutno mít doma zásobu trvanlivých potravin a vody alespoň na
3 dny. Jedná se o těstoviny a konzervy. Jídlo z mrazáků a lednic
pokud možno nejdříve spotřebovat, jinak se zkazí. Jelikož
zahraniční zkušenosti s chováním lidí v době katastrof nejsou
povzbudivé, dochází k drancování obchodů s potravinami, bylo by
třeba pověřit vojáky a policisty v penzijním věku, ochranou těchto
obchodů, pod jejich ochranou prodávat trvanlivé potraviny.

6/ okamžitě zhasne veřejné i bytové osvětlení.

Je nutno mít doma LED lampu s ručním dobíjením pro osvětlení
domovních prostor, LED baterku s ručním dobíjením pro osvětlení
při cestě po ulicích. Jelikož problémy s blackoutem v Českých
Budějovicích budou nesrovnatelně větší, než ve městě naší velikosti,
nutno počítat s nárůstem exportovaného kriminálního chování. Bylo
by potřeba postavit skupiny noční patroly pod vedením rozvážných
lidí s psychotesty.
Ing. Milan Dušejovský, z. s. Náš Domov
Většinu pracovního života jsem pracoval v energetice, jak
v projekci, tak i v najíždění tepelných i jaderných elektráren a
rozvodech velmi vysokého napětí.

3/ okamžitě nebude možno čerpat pohonné hmoty ze
stojanů s elektrickým ovládáním.
Hasiči a MÚ by měli mít rezervu pohonných hmot ručně
čerpatelnou ze sudu.

4/ po několika hodinách od blackoutu dojde pitná voda, jelikož
nebudou doplňované vodojemy.

Výpadek elektrické energie bude mít za následek výpadek výroby
pitné vody na úpravně Plav, provoz Plavu na dieselagregát zajistí
vodu sotva pro krajské město a nemocnice. Odpovědné vedení
Rudolfova by se mělo na několikadenní výpadek pitné vody
připravit. Dojde-li k blackoutu nebo přírodnímu problému na celém
území republiky, budou mít přístup k mobilním zařízením na výrobu
pitné vody ze strategických zásob republiky především velká města,
jako Č.B. a malá města našeho typu se budou muset postarat sama
o sebe. V současné době MŽP poskytuje grant v rámci Operačního
programu životní prostředí 2014–2020 na rekonstrukce vodovodních
systémů a vylepšení hospodaření s vodou. Stálo by za to požádat
MŽP o grant na:
● vypracování studie použitelných pramenů na pozemcích, patřících
městu
● provedení bakteriologického testu použitelnosti vytypovaných
pramenů
● zakoupení pojízdné cisterny pro rozvoz pitné vody s nerezovou
nebo hliníkovou nádrží
● stavební zabezpečení použitelných pramenů.
Bylo by dobré provést revizi všech veřejně přístupných pump, které
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Oslava 100 let

V sobotu 6. 1. 2018 přivítal na své palubovce volejbalový oddíl
Jihostroje pana Bohumila Puffra, který letošní rok oslaví 100 let.
Dárkem pro věrného fanouška byla gratulace hráčů a podepsaný
dres Jihostroje s jeho jménem a číslem 100.
Jarmila Bíňovcová

foto Kamil Jáša

Dokončení automatické závlahy fotbalového hřiště

Sportovní klub Rudolfov má od listopadu 2017 v provozu
automatickou závlahu celé hlavní hrací plochy ve sportovním
areálu. První etapa vybudování závlahy byla provedena v měsíci
červenci. Díky získaným kladným zkušenostem s automatickým
provozem se vedení rozhodlo zrealizovat druhou etapu. Celá akce
byla provedena svépomocí členy SK Rudolfov z.s., s minimalizací
celkových nákladů.
Hlavním přínosem automatické závlahy je zajištění dostatečného
přísunu vláhy na hrací plochu a tím udržení kvalitního trávníku
především v letních měsících. Díky elektronickému ovládání je
možné spouštět zavlažování v nočních hodinách, které jsou
optimální pro udržení maximálního množství vody v kořenovém
systému. Další výhodou je ulehčení práce s přenášením, odklízením
povrchových trkačů a hadic v době tréninků a zápasů a jejich
opětovná instalace. V neposlední řadě dojde i k úspoře spotřebované
vody.
Chtěl bych tímto poděkovat členům, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a dokončení závlahy. Jmenovitě je to Bohumír Novotný,
Petr Krýdl, Roman Hajný, Petr Hlubocký, Stanislav Měšťan, Ondřej
Hajný, David Hejl, Miroslav Šedivý a manželé Sládkovi. Byl bych
velice rád, kdyby se na dalších akcích aktivně podílelo více členské
základny.
Roman Hajný

SK Rudolfov,
odbor České asociace sportu pro všechny

V říjnu letošního roku oslavíme 35 let od založení našeho odboru
České asociace sportu pro všechny v Rudolfově.
Zahajovali jsme s 5 oddíly. Cvičili děti, dorostenky, ženy i muži.
V současné době máme pouze dva oddíly a to oddíl Rodičů a dětí
a oddíl Dětí, celkem máme 70 členů z toho 3 vyškolené
instruktorky a 4 pomocné instruktorky. V září 2017 absolvovala
Veronika Márovcová školení instruktorů /cvičitelů/ III. třídy
v Netolicích a tím náš odbor obohatila o další vyškolenou
instruktorku /cvičitelku/.
Jako každoročně jsme pro děti uspořádali vánoční besídky.
V úterý 12. 12. 2017 se konala pro oddíl Rodičů a dětí. Cvičili
jsme s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ a na konci přinesl
dětem Ježíšek stromeček a dárečky. O týden později, před
Vánocemi se konalo cvičení oddílu Rodičů a dětí na téma
„Andílci“ a oddíl Děti měl vánoční besídku. Děti předvedly
rodičům zkrácenou cvičební hodinu s balančními podložkami,
cvičily akrobacii s pomocí gymbalu, cvičily na lavičce, ke které
byla přidána kladinka, předvedly skoky na trampolíně i to jak
umí chytat a házet míčem. Rodiče odměnili děti za jejich výkony
potleskem. Ježíšek dětem do tělocvičny přinesl stromeček a
drobné dárečky. Koledy nám zahráli a zazpívali Pavla a Ondra
Fojtíkovi a děti se k nim zpěvem přidaly.
Poděkovala jsem rodičům za to, že tím, že vodí své děti do
cvičení, je vedou k pohybu a k rozvoji osobnosti a popřála všem,
rodičům, dětem i instruktorkám krásné vánoční svátky a hlavně
zdraví, štěstí a pohodu v roce 2018.
Ještě mi dovolte, abych touto cestou poděkovala našim
instruktorkám Zdeňce Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice
Márovcové, Ing. Hance Dufkové, Pavle Fojtíkové a Adéle
Čechové za práci i pomoc, kterou při cvičení s dětmi ve svém
volném čase již dlouhou dobu odvádějí.
Ladislava Skalová

Znovu otevření Bufetu na hřišti

Provoz Bufetu na hřišti byl ukončen v měsíci prosinci z důvodu
vypovězení smlouvy nájemcům ze strany sportovního klubu.
K ukončení spolupráce vedla především nespokojenost
návštěvníků s kvalitou nabízených služeb.
Nový nájemce zahájí činnost v průběhu měsíce února. Pevně
věříme, že kvalita služeb bude na vyšší úrovni a nabídne hostům a
návštěvníkům odpovědné zázemí pro příjemný pobyt. Otevírací
doba bude upřesněna na webových stránkách http://sk.rudolfov.cz a
ve vývěsce.
Roman Hajný
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za jejich pochopení, podporu, pomoc a čas při zajištění přepravy
našich mladých fotbalistů.
Aleš Hlubocký, trenér

Info z volejbalu

Turnaj KFS (krajský fotbalový svaz)
starších žákyň

Děvčata SK Rudolfov, při svém druhém vystoupení na turnaji
KFS Strakonice (25. 11. 2017) předvedly suverénní výkon a
soupeřkám jasně ukázaly herní převahu. Naše nasazení a
bojovnost v mnohém dokázalo překonat chlapecký styl fotbalu a
kombinační hrou nedaly soupeřkám absolutně žádnou šanci.
V minulém turnaji nám vítězství uniklo pouze o skóre, poučili
jsme se z chyb a jsem moc rád, že jsme tentokrát nezaváhali.
První místo v tak silné konkurenci je úspěchem našich
fotbalistek, doufám že vedení SK nezapomene ocenit výkon a
prezentaci našich hráček.
Výsledky:
SK Rudolfov : OFS ČB 3:0
SK Rudolfov : OFS Písek 6:0
SK Rudolfov : OFS Prachatice 1:1
SK Rudolfov : OFS Strakonice 3:2
SK Rudolfov : OFS Tábor 4:1
Aleš Hlubocký, trenér

Jsme v polovině volejbalové sezóny. Tak se podívejme, jak
plníme záměry trenérské rady ze začátku sezóny v září
loňského roku.
V kategorii přípravky sportuje 68 hráček. Naši nejmenší
nastupují v oficiálních turnajích Barevného volejbalu
i v turnajích nemistrovských. Jako jsou turnaje organizované
v tělocvičnách ZŠ Lišov a ZŠ O. Nedbala v Českých
Budějovicích. Je potěšující, že naše hráčky na všech turnajích
atakují čelní umístění. To však z celkového pohledu v této
fázi výuky volejbalu není až tak důležité. Podstatné je získat
pro tento sport děti a prohlubovat jejich individuální
volejbalovou technickou výbavu a všeobecný tělesný rozvoj.
Věková kategorie žákyň má v tréninkovém procesu
41 hráček. Mladší jsou v soutěži kraje, ve své věkové
skupině na prvním místě. A v krajské soutěži, mezi staršími
žákyněmi, jako družstvo Hlincovky „B“, hájí čtvrtou pozici.
V nemistrovské soutěži Poháru krajů vedou tabulku soutěže.
Pohár krajů je určen pro vyspělé volejbalové základny jako
např. Olymp Praha či Loko Plzeň.
Starší žákyně vedou s přehledem krajskou soutěž a poctivě se
připravují na kvalifikaci Mistrovství ČR. Úspěšné jsou také
v nemistrovské soutěži Český pohár. Po třech kolech soutěže
postoupily mezi osm nejlepších družstev v republice.
Věková kategorie dorostenek je rovněž rozdělena na mladší a
starší, zde trénuje 22 dívek. Obě věkové skupiny hrají
republikové soutěže a to 1. ligy ČVS. Mladší dorostenky –
kadetky vedou soutěž o bod před druhými Karlovými Vary.
Starší dorostenky – juniorky rovněž vedou tabulku o bod
před volejbalovým klubem Mikulova Praha. Dorostenky
v únoru vstupují do druhé části soutěže, kdy se budou
utkávat s moravskými družstvy.
V kategorii žen jsme družstva hrající na předních místech
zatím neohrozili, a držíme pátou příčku soutěže 1. ligy ve
skupině Čechy. Družstvo má předpoklady dosahovat lepších
výsledků. Problémem je, že hráčky jsou na vysokých školách
mimo dosah Rudolfova a z toho důvodu chybí možnost
společného trénování více než jednou týdně.
Jan Havelka

Turnaj v Nové Bystřici

Hráči mladších žáků SK Rudolfov ročník 2005, přivezli
1. místo z halového turnaje v Nové Bystřici, který se konal
7. 1. 2018. Povedlo se jim vyhrát nad těžkými soupeři včetně
našeho rivala, týmu Dobré Vody. V tomto derby jsme vyhráli
3:1, čímž se nám hned na začátku splnil jeden z cílů. Hrál se
opravdu hezký fotbal a některé momenty by určitě stálo za to, si
je pustit znovu. Diváci a rodiče si opravdu přišli na své. Na
tento turnaj jsme pravidelně zváni a rádi se ho vždy zúčastníme.
Je to zároveň součást zimní přípravy, která u nás jede podle
plánu. Většina těchto hráčů aktivně doplňuje kádr starších žáků
a připravují se na velký fotbal. Chtěl bych poděkovat rodičům

Foto z novoročního soustředění.
Stojící zleva: vedoucí družstva Petr Slavík, Aneta Kalová, Kristýna
Filípková, Daniela Hajná, Veronika Votrubová, Nelly Slavíková,
trenér Luděk Naglmüller, dolní řada zleva: Nikola Vandasová, Eva
Klimešová, Pavla Candrová, Vendula Pykalová. Družstvo dále
doplňují Michaela Brichtová a Markéta Kurzová.
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Mladá rodina shání v Rudolfově dům nebo
pozemek ke koupi, případně možnost
podnájmu. Nejsme RK. Tel.: 776 857 806.
Děkujeme za nabídky.
Koupím byt v osobním vlastnictví, může být
i před rekonstrukcí, prosím nabídněte.
Volejte 728 637 119.
Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo
tipaře, který si chce dlouhodobě vydělávat
zajímavé finance. Volejte 728 637 119.

Sdělení redakce Rudolfovských listů

Vážení přispěvatelé, děkujeme Vám za materiály, které zasíláte na adresu Rudolfovských listů. Jejich
počet a rozsah se však stále zvětšuje a proto je redakční rada nucena přistoupit k určitým opatřením.
Rudolfovské listy vychází jako dvouměsíčník s rozsahem 12 stran. V posledních dvou letech jsme
výjimečně zvyšovali kapacitu listů na 16 stran. Z této výjimky se však stalo pravidlo a tak každé
2 měsíce vychází Rudolfovské listy v barvě v rozsahu 16 stran.
Pro toto číslo, které máte právě před sebou, i toto rozšíření nestačilo a tak, aby mohli prostor dostat
skutečně všichni přispěvatelé, vychází Rudolfovské listy v rozsahu 20 stran!
Do budoucna ale není možné neustálé navyšování rozsahu Rudolfovských listů. Proto od čísla 2/2018
zařadíme do Rudolfovských listů příspěvky v pořadí, v jaké byly doručeny na adresu redakce. Může se
tedy stát, že Váš příspěvek nebude z kapacitních důvodů do listů zařazen, za což se Vám omlouváme a
o této skutečnosti Vás budeme pochopitelně informovat.
V každém čísle listů je uvedeno datum uzávěrky dalšího čísla (v tiráži na poslední straně) a tak Vás
žádáme, abyste z výše uvedených důvodů nenechávali zasílání příspěvků na poslední chvíli.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i já popřála do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a
poděkovala jmenovitě slečně Brůhové, paní Humlové, paní Pechové, paní Pflegerové, paní
Štochlové, panu Hanusovi a panu Švejdovi ml. za perfektní spolupráci při roznosu našich
Rudolfovských listů.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka RL
■ Rudolfovské listy, periodický tisk územního samosprávného celku. ■ Vycházejí jednou za dva měsíce zdarma. ■
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