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■ ZÁŘÍ – ŘÍJEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Žaloba od Rudolfovské farnosti se pro město
nevyvíjí dobře

Zhruba dvou hektarový pozemek v centrální části Rudolfova
východně od kostela a budovy základní školy, zná určitě každý.
Řekl bych, že je to nejlukrativnější nezastavěný pozemek
v Rudolfově. Vždycky v novodobé historii patřil městu. Nyní to
vypadá, přestože s ním město má konkrétní zájmy, že o většinu
přijde. Abych to mohl dobře vysvětlit, tak pojďme od začátku.
Zhruba v říjnu 2015 město Rudolfov představilo studii projektu
městského parku s občanskou vybaveností. Při představení se sešel
plný sál Hornického muzea, kdy přišli diskutovat zastupitelé a
hlavně naši obyvatelé. Proběhla velmi příjemná dvouhodinová
diskuze. Myslím, že se v sále nenašel nikdo, kdo by tuto studii
vyloženě odmítal, naopak na projekt byly velmi dobré až nadšené
reakce. Dál bylo naplánováno, že během roku 2016 pořídíme
projektovou dokumentaci včetně rozpočtu. Roky 2017 a 2018 měly
sloužit k zajištění financování a celkovou realizaci projektu.
Nadšení k tomuto projektu bylo ze strany vedení města veliké.
Každý z nás cítil, jak se město tímhle počinem posune dál...
Bohužel jsme se těšili zbytečně. Dne 28. 12. 2015 přišla poštou
předžalobní výzva od advokáta JUDr. Matouše Jíry, který zastupuje
Římskokatolickou farnost Rudolfov. Ve výzvě jsme se dozvěděli, že
farnost Rudolfov zpochybňuje vlastnictví pozemku parc. č. 25/1
v k.ú. Rudolfov u Českých Budějovic. Dále, že chce v rámci
dobrých vztahů s městem Rudolfov jednat. Za dva dny, konkrétně
30. 12. 2015 byla ovšem ze strany farnosti Rudolfov podána žaloba
dle zákona o církevních restitucích.
Ke smírnému jednání za strany žalobce, jak bylo avizováno,
nedošlo. Naopak město Rudolfov vyvolalo dvě jednání na vlastní
žádost. Ani jedno jednání nebylo úspěšné. Začal probíhat soudní
spor, což město Rudolfov stojí veliké finanční náklady a dále musí
město nést důkazní břemeno v tom smyslu, že musí prokázat
faktické hospodaření na tomto pozemku od cca listopadu 1990 do
května 1991.
Žádné relevantní dokumenty se nedohledaly, ani nájemní smlouva
třeba s tehdejším ZD Hůry, která by prokázala hospodaření města
formou pronájmu. Bylo vyslechnuto více jak deset svědků, vedení
tehdejšího ZD Hůry, pracovníci, kteří přímo tehdy předmětný
pozemek obdělávali, členové tehdejší rady města Rudolfova…
Žádný ze svědků neprokázal, že by město na tomto pozemku
v uvedené době hospodařilo!!! Naštěstí se nám podařilo prokázat
z původních map a dalších dokumentů před rokem 1945, i přes jinak
velkou důkazní nouzi, že na zhruba jednu třetinu pozemku ve směru
od školy, nemá farnost Rudolfov nárok. Původní žaloba zněla jasně
na celý pozemek. Dále se podařil zachránit pozemek parc. č. 25/9
pod dnešním chodníkem vedle Třeboňské ulice.
Nebudeme předbíhat, soudní spor ještě není u konce. Jisté je však to,
že byl osloven soudní znalec – geodet, který již v rámci objednávky
od soudu vytýčil hranice pozemku, který připadne farnosti Rudolfov
v případě úspěšného soudního sporu. Výsledek je tedy bohužel
předvídatelný.
Zmíněná žaloba již téměř tři roky doslova paralyzuje rozvoj

Rudolfova! Byli za mnou zástupci společnosti BILLA Česká
republika, že by rádi zainvestovali minimarket. Jednáme s MUDr.
Kahounem, našim praktickým lékařem o vybudování malého
zdravotního střediska s lékárnou. Obě tyto stavby
v architektonickém duchu té studie měly vzniknout v horní části na
okrajích zmiňovaného parku. Obě tyto stavby, tolik potřebné pro
naše obyvatele, jsou u ledu stejně jako celý park i s denní
kavárnou…
Budeme jistě zvažovat odvolání. Boj o Farskou louku nevzdáme.
Tento pozemek má patřit městu pro jeho rozvoj. Nemohu se ale
zbavit pocitu hořkosti, když uvážím, jaké okolnosti měly předcházet
podání žaloby na město, a nepředcházely. Nikdo dopředu nepřišel,
nejednal s vedením města, nevysvětlil své pohnutky k podání
žaloby. Ať už podával žalobu za farnost kdokoli, informace jistě
byly k dispozici nebo přinejmenším MĚLY BÝT, minimálně od
některých zastupitelů… Do roku 2015 jsme se s farností Rudolfov
tvářili jako partneři, podíleli jsme se na některých společných
projektech a město podporovalo každoročně finančně jejich činnost.
Partnerství je pryč a v nejbližší době zřejmě přijdeme o velmi
lukrativní pozemek, který nelze nahradit…
Vít Kavalír, starosta města

Svatováclavské slavnosti Rudolfov
Krom novin se vám dostává do rukou i vložená příloha Rudolfovských listů – pozvánka na Svatováclavské slavnosti
Rudolfov. Velkolepá třídenní akce pořádaná ke sto letům republiky, které oslavíme pořádně a důstojně i v Rudolfově.
K financování nám výrazně pomohla evropská dotace, do které jsme zapojili naše přátele s partnerského města v rakouském
Sandlu. I díky tomuto faktu jsme mohli sáhnout po velmi kvalitním kulturním programu. Přijedou Nezmaři, Radek Bakalář,
Muzikál Mamma Mia s hvězdný obsazením, hrající fotbalová legenda David Lafata..., a TOLIK dalšího...
Poslední dobou mám pocit, že (nejen) v Rudolfově řešíme samé kauzy typu nechtěného ZTV, rozšiřování areálů, soužití
podnikatelů a obyvatel, sousedské spory. Pojďme aspoň na jediný víkend na vše zapomenout a prostě se jenom společně
bavit.
Já to tak udělám. Prosím, následujte mě.
Vít Kavalír, starosta města

Nový sběrný dvůr v Rudolfově – požádáme o dotaci

Sběrný dvůr v Rudolfově je velmi hojně navštěvovaný našimi
obyvateli. Pokud jedete do sběrného dvora třeba ve středu po půl
čtvrté odpoledne, tak vidíte, jak přijíždějící vozidla vytvoří doslova
kolonu vozidel, o sobotě ani nemluvě. Abychom mohli zpracovávat
veškeré druhy odpadu, a to i celoročně, abychom mohli zpracovávat
odpady i od podnikatelů a třeba i od okolních obcí, které nemají
možnost vybudovat svůj sběrný dvůr, ale chtěly by přispět na
likvidaci odpadu pro své obyvatele, tak na ty všechny případy by
mohl stačit nový areál sběrného dvora.
V tuhle chvíli jsme oslovili firmu, která se zabývá návrhy sběrného
dvora a zároveň dokáže zpracovat žádosti o dotace na tyto areály.
Firma nám připravila studii sběrného dvora (SD), kterou dnes
představujeme.
Celý víceúčelový areál by byl rozdělen na:
A) sběrný dvůr, B) zařízení pro „Technické služby Rudolfov“
Areály budou mezi sebou odděleny plotem a 2 vraty (vedle
budované haly). Občané (podnikatelé) by jezdili do areálu bočním
vjezdem a zároveň by tento areál i těmito vraty opouštěli. Po vjezdu
do areálu občan zastaví u obytné buňky, obsluha zkontroluje a
identifikuje příchozího a pošle ho na mostovou váhu, kde bude
zvážen. Dále dle druhu odpadu občan odpad vyloží do kontejnerů,
které budou umístěné pod přístřeškem, popř. uloží odpad do
mobilního EKO skladu (sběr nebezpečných odpadů), popř. do
skladů určených pro zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení. Po
vyložení občan opět projede mostovou váhu. Obsluha si zapíše váhu
a občan opustí sběrný dvůr. Veškeré kontejnery o různých
velikostech budou umístěny pod zakrytým přístřeškem pro všechny
druhy odpadů (dřevo, nábytek, objemný odpad, papír, plast, sklo,

pneumatiky, BIO – tráva a listí, stavební odpadu, eternit, IPA,
sádrokarton, polystyren, atd.). Mostová váha je
navržena s nájezdovou délkou 8 metrů, o nosnosti 40 tun. Obytná
buňka je určena pro obsluhu a monitoring areálu. Buňka bude
vybavena kancelářskými potřebami včetně PC, tiskárny a monitoru,
kde bude záznam z kamerového systému. Nutností je i mobilní EKO
sklad pro nebezpečné odpady. V areálu SD musí být i nájezdová
rampa, pod kterou bude umístěn kontejner, kam je možné sklopit
odpad z údržby veřejné zeleně nebo svoz odpadkových košů.
Technické služby Rudolfov – stávající hala bude opravena a bude
sloužit pro skladování techniky. Vedle stávající haly dojde
k výstavbě nové skladové haly určené pro skladování posypového
materiálu (sůl, štěrk). Dále je navržen přístřešek vedle nové haly,
vyasfaltování veškerých zpevněných ploch, oprava oplocení,
venkovní rozvody elektroinstalace včetně osvětlení. Celý areál bude
monitorován kamerovým systémem a elektronicky zabezpečen proti
vniknutí. Součástí vybavení je navržen nakladač.
Celkové investiční náklady (předpoklad) činí 18 350 860 Kč včetně
DPH. Na projekt je možné podat žádost o dotaci prostřednictvím
OPŽP, prioritní osa 3.2. Výše dotace činí 85% celkové částky.
Ta hlavní hala na sběrném dvoře se již staví, respektive její první
etapa. O tom, jak bude vypadat dílna, garáže a další potřebné zázemí
pracovní údržby města, které bude splňovat veškeré hygienické a
bezpečnostní předpisy, jsem informoval v minulém čísle.
Tento projekt má určitě velký smysl a my ho dotáhneme až do
konce.
Vít Kavalír – starosta města
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Křižovatka Rozcestí se rýsuje – objízdné trasy ale
přinášejí problémy

Z linky MHD č. 21 bude opět linka č. 1?

Těsně před uzávěrkou Rudolfovských listů jsem měl jednání na
Dopravním podniku v Českých Budějovicích. Není to ještě
oficiálně schváleno, ale vypadá to, že v rámci reorganizace
hromadné dopravy v Českých Budějovicích přijdeme o zavedené
číslo linky 21. V roce 2012 jsme se bouřili, že nám chtějí linku
č. 1 zrušit, mezitím jsme si zvykli na linku č. 21 a teď nám chtějí
linku č. 1 zase vrátit. Pokud toto opatření vejde v platnost, tak od
1. 11. 2018, takže již relativně brzy.
Je potřeba napsat, že ať autobusy MHD jezdící do Rudolfova
budou mít jakékoli číslo z uvedených, tak jízdní řády ani počty
zastávek se měnit nebudou. Vše bude jezdit jako předtím.
Pokud ke změně dojde, tak vše bude zvýrazněné na zastávkách
i v autobusech.
Nejsme zřizovateli MHD v Českých Budějovicích. Město
Rudolfov si objednává počty spojů a za ty také musí zaplatit
(platba necelých dvou miliónů korun ročně). Ovšem celkovou
koncepci hromadné dopravy příliš ovlivnit neumíme.
Jen tímto článkem apeluji na občany, aby si dali na tuto
případnou změnu pozor.
Vít Kavalír, starosta města

Křižovatka Rozcestí má hotovou podstatnou první etapu, kdy
musela být zaslepena Třeboňská ulice, kde se tvořil nový
poloměr křižovatky, byly připraveny veškeré konstrukční vrstvy
a nakonec začátkem září položen i finální povrch. Už je zřejmý
budoucí tvar křižovatky i přímo na místě.
Pod křižovatkou se nachází i poměrně zchátralý
vodohospodářský majetek, což se dopředu nevědělo. Konkrétně
částečně ucpaná kanalizace a vodovod z eternitu, který jisto jistě
nevydrží hutnění konstrukčních vrstev. Z těchto důvodů bude
muset být uzavřen vodovod pro větší část Rudolfova. Město
bude muset neplánovaně vynaložit až 700 tisíc korun, ale jinak
to nejde. Pod novou křižovatkou musí být inženýrské sítě
v pořádku.
Přes tuto křižovatku musí vždy projet autobusy MHD i ČSAD a
tím může projet i doprava do 3,5 tuny. Především z těchto
důvodů se musí tvořit přes naše místní komunikace (vesměs bez
chodníků) objízdné trasy. Přes ulici Lipovou a Dlouhou byla
vedena objízdná trasa od 23. 7. do 9. 9. V objízdných trasách je
maximální povolená rychlost 30 km/h, dále zákaz zastavení a
omezení do 3,5 tuny. Především nejvyšší dovolená rychlost je
drtivou většinou řidičů porušována. Mnohdy si agresivní řidiči
neuvědomují, že v objízdných trasách žijí lidé, mají malé děti,
musí chodit nakupovat, zkrátka vést normální život, což je
v těchto podmínkách téměř nemožné. Stejný případ je i v ulici
Pod Zámkem, kde sice oficiální objízdná trasa není značená, ale
řidiči si to tudy stejně zkracují.
Od začátku dopravního omezení „bombarduji“ dopravní policii
telefonicky nebo emailem, aby tuto situaci monitorovali a
případné hříšníky pokutovali. Určitě do Rudolfova jezdí.
Bohužel policie nemůže být přítomná stále. Jiné možnosti, jak
umravnit mnohdy neurvalé řidiče, bohužel nemáme.
Tato křižovatka potřebuje jiný tvar již celá desetiletí, byť pro
řidiče, kteří to tu znají a umí si správně do křižovatky najet,
fungovala celkem obstojně. Jenže hustota dopravy neustále
roste. To co stačilo před třiceti lety, dneska může být často
nebezpečné, především pro chodce. Nejtěžší na tom všem bylo,
aby krajský úředník pochopil, že to myslíme s rekonstrukcí
vážně, že to opravdu chceme zařadit do seznamu nebezpečných
krajských křižovatek, že chceme začít s projektem, vykoupit
pozemky, dostat stavební povolení, zajistit financování, vybrat
zhotovitele. Vše se postupnými kroky podařilo. Zkrátka tuhle
křižovatku, až bude hotová, nám už nikdo nevezme a bude nám
všem sloužit další dlouhá léta a mě to již dneska hřeje u srdce☺ .
Vít Kavalír, starosta města

Rudolfovská ulice – rekonstrukce v nedohlednu

Rudolfovská ulice v Českých Budějovicích – rekonstrukce
povrchu vozovky je nutná, ale zatím v nedohlednu.
V předminulém čísle jsem čtenáře informoval o dopisu, který
jsem adresoval řediteli SÚS Jčk s dotazem, kdy bude řešen a
napraven stav povrchu vozovky v Rudolfovské ulici v Českých
Budějovicích. Ti, co tudy jezdí pravidelněji, tak ví, o čem mluvím.
Bohužel zřejmě nepůjde pouze o prostou obnovu povrchu.
V havarijním stavu jsou pod povrchem i inženýrské sítě, jejichž
stav bude muset majitel (Statutární město České Budějovice)
nechat zmapovat a po té naplánovat nejnutnější rekonstrukci.
Na dialog s městem České Budějovice na toto téma není příliš
vhodná doba vzhledem k blížícím se komunálním volbám.
Začátkem příštího roku by mohlo být jasněji.
Vít Kavalír, starosta města

Konec nejhorších kabin v kraji

Novou sezónu zahájili hráči SK Rudolfov v nových kabinách a
nechvalné prvenství v kategorii nejhorších kabin v kraji můžeme
přenechat někomu jinému. Teď už patříme k týmům s dobrým
zázemím a já bych za to vedení města i pracovníkům městského
úřadu chtěl moc poděkovat. Vybavení šaten jsme před jejich
otevřením dostatečně konzultovali, a proto věřím, že budeme
moci Rudolfov reprezentovat ještě lépe než doposud a dělat
našemu městu dobré jméno po celých jižních Čechách.
Novými kabinami však naše úsilí nekončí, naopak si dovolím
říci, že začíná. Do konce roku bychom chtěli společně s městem
požádat o dotaci na nová sportoviště, která by měla být k užívání
všem, kdo si budou chtít zasportovat, nejen členům SK. Osobně
bych byl rád, kdyby se k žádosti připojila i škola, s jejímž
novým ředitelem Ivem Schusterem jsme dohodnuti na mnohem
užší spolupráci v oblasti sportu, než tomu bylo doposud.
Připojením školy k žádosti o dotaci bychom získali potřebnou
sílu a vážnost. V případě přidělení dotace by tak už za rok mohl
tělocvik probíhat na nové umělé trávě nebo novém
multifunkčním hřišti. Ale to jsou zatím jen vize.
S lehkým napětím také očekávám výsledky říjnových
komunálních voleb, protože náš sportovní klub bohužel nelze
provozovat bez finančních prostředků a v tomto směru jsme měli
v současné radnici vstřícného partnera. Vracíme to našemu
městu tím, že se v klubu staráme o téměř 100 dětí do 18 let a
sportováním jim vylepšujeme fyzičku i charakter. Jsem
přesvědčen, že se strany města se jedná o dobrou investici do
svých občanů. Přál bych si, aby příští vedení města bylo
spolupráci s SK nakloněno jako to současné, protože společně
můžeme Rudolfov posouvat kupředu.
Přeju všem občanům krásný podzim!
Petr Maroš, předseda SK Rudolfov
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Volby do Zastupitelstva města Rudolfov a do Senátu Parlamentu ČR
oznamujeme občanům, že v říjnu 2018 proběhnou volby do Zastupitelstva města Rudolfov a současně také volby
do Senátu Parlamentu ČR.
1. Volby do Zastupitelstva města Rudolfov a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
Pátek
Sobota

5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Pátek
Sobota

12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
13. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Případné další kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
2. místem konání voleb je:
● ve volebním okrsku č. 1

Volební místnost – ZŠ Rudolfov, Na točně

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní,
Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní,
Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní
● ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost – budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:
Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na
Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod
Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová
● ve volebním okrsku č. 3

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání České Budějovice, Hlinsko 49 (dříve
Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko
3. Předkládané doklady:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy se prokáže:
a) Pro volby do zastupitelstva obce
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním pasem České republiky
● jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu

b) pro volby do Senátu Parlamentu ČR
● platným občanským průkazem,
● platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
4. Voličské průkazy:
a) Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají.
b) Lze si požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR,
Voličem do Senátu Parlamentu ČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku

nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu č. 14 – České
Budějovice, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě
v jakémkoli volebním okrsku spadající do volebního obvodu č. 14 – České Budějovice, kde jsou vyhlášeny volby.
Kde požádat o voličský průkaz do Senátu Parlamentu ČR

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

a) poštou zaslaná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové
schránky nejpozději do 28. 09. 2018
(Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle
ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost
správní úřad u úkonu vyznačí.)
b) osobní podání žádosti nejpozději do 03. 10. 2018 do 16:00 hodin

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Formulář je k dispozici
● na webových stránkách města Rudolfov https://www.mestorudolfov.cz/urad-5/volby/
● na Městském úřadu Rudolfov v kanceláři podatelny, případně v kanceláři č. 4 vedoucí HSO.
Předání voličského průkazu?

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 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 !!!

5. Hlasovací lístky:
Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Upozorňujeme, že hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce a pro volby do Senátu Parlamentu ČR
budou voličům dodány v jedné obálce.
Hlasovací lístky pro volby

a) do zastupitelstva obce – formát A4 oboustranný (šedá barva)
b) do Senátu Parlamentu ČR – formát A5 (žlutá barva s modrou přední stranou)
Při případném druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR budou hlasovací lístky k dispozici pouze ve
volebních místnostech.
Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci
bychom obratem vyřešili.

Bc. Jitka Pöschlová, Městský úřad Rudolfov

Přenosná volební schránka

Setkání hornických měst v Sokolově

Přenosná volební schránka pro volby do Zastupitelstva města
Rudolfov a Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech
05. – 06. 10. 2018; případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky ve dnech 12. – 13. 10. 2018.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebních 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.

Společnost přátel Rudolfova spolu se zástupci Města
Rudolfov navštívili ve dnech 7. – 9. září město Sokolov.
Konalo se zde XXII. setkání hornických a hutnických spolků
České republiky. Při této příležitosti byl oceněn pan starosta
Vít Kavalír vyznamenáním Lux ex tenebris, které mu předali
zástupci města Sokolov.
Hana Kuboušková

Zažádat můžete:

● telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka
Pöschlová a to i ve 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
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Nezveřejňování audiozáznamů ze zasedání
zastupitelstev

transparentnosti zveřejňovat záznamy z jednání, zda se jedná
o videozáznamy či audiozáznamy není až tak podstatné. Principem
je, aby se maximální množství informací v nezkreslené podobě
dostalo k těm, kteří se o ně zajímají.
Ministerstvo vnitra nechalo zpracovat metodiku pro obce ve vztahu
k GDPR, věřím, že by mohla obsahovat zajímavé
informace:http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/modelove-situace.aspx

V červenci letošního roku jsem se dozvěděl, že byly z webových
stránek města staženy audiozáznamy ze zasedání zastupitelstev, a to
bez jakékoliv komunikace se zastupiteli. Dosud bylo na všech
stránkách zápisů ze zasedání zastupitelstev uvedeno „Součástí

tohoto zápisu je audio záznam, který je uveden spolu se zápisem na
webových stránkách města Rudolfova www.mestorudolfov.cz nebo
jej lze na požádání vydat na podatelně MěÚ Rudolfov na vlastní
nosič“. Přitom je v platném jednacím řádu u zápisu ze zastupitelstva
uvedeno, že: „Zvukový záznam ze zastupitelstva, jenž je uveřejněný
rovněž na webových stránkách města“.

Odpovědi jsem zaslal e-mailem všem zastupitelům a na
podatelnu 4 dny před zasedáním XXIII. zastupitelstva, které se
konalo 3. 9. 2018 a současně poprosil o zařazení těchto materiálů
do následujícího zastupitelstva.
Bohužel tyto odpovědi nebyly připraveny pro zastupitele jako
příloha k bodu do programu o nezveřejňování audiozáznamů a
přestože jsem chtěl navrhnout usnesení, aby Zastupitelstvo
města Rudolfov vzalo na vědomí odpovědi Frank Bold a
Transparency Inetrnational, nebylo mi umožněno přednést
návrh na usnesení.
Až při projednávání tohoto bodu pan starosta opět
v rozporu s jednacím řádem předložil obsáhlý nový dokument –
Balanční analýzu č. 1 k ochraně osobních údajů a na základě
toho zastupitelstvo přijalo usnesení.

Obrátil jsem se proto na bezplatnou právní poradnu Frank Bold
a Transparency International se dvěma dotazy:

1) Kromě toho, že je stažení audiozáznamů z webových stránek
v rozporu s jednacím řádem, existuje nějaký legislativní problém,
proč byly audio záznamy staženy (např. GDPR, ochrana osobních
údajů apod.)?
2) V případě, že by existoval legislativní problém
v souvislosti s veřejně přístupnými audiozáznamy, lze nějak
dosáhnout toho, aby byly audiozáznamy opět vráceny na web
města?

Jaroslav Valevský ml.
Prodej pozemku města Rudolfov za 590 Kč/m2
Na posledním zastupitelstvu vládnoucí koalice odsouhlasila prodej
zahrady tvořící funkční celek k rodinnému domu v Rudolfově za
590 Kč/m2 . Dozajista tak bude potěšen nový majitel, nicméně my,
jako opoziční zastupitelé, potěšeni nejsme, protože to popírá status
řádného hospodáře. Jednohlasně jsme hlasovali proti prodeji za
tuto cenu! Bohužel tento přístup zavdává vznik spekulacím, proč
se tak „výhodně“ město zbavuje svého majetku a to ještě ve
prospěch někoho, kdo má dle veřejných registrů bydliště na
opačném konci republiky?
Na zastupitelstvu se dozvídáme o napjatosti rozpočtu a druhým
dechem se město zbavuje svého majetku za méně než třetinu
skutečné tržní hodnoty?! Prodal by pan starosta nebo kdokoliv
z vládnoucí koalice svou zahradu sousedovi na Rudolfově za
necelých 600 Kč/m2 ? Pokud ano, rádi bychom byli jeho sousedé
(pokud by tu reálně a nikoli jen úředně bydlel).
Město, resp. zastupitelé, hlasující pro prodej pozemku za tuto
cenu, mají oporu v úředním odhadu. Slabou útěchou je, že tento
odhad zvedl cenu alespoň o 90 Kč/m2 oproti ceně, za kterou jej
původně navrhovala prodat Rada města již na předchozím zasedání
zastupitelstva. Rozumím tomu, že všichni zastupitelé nemohou
znát tržní ceny pozemků, ale svou reálnou, ani ne rok starou
zkušenost s prodejem zahrady v Rudolfově za více než
trojnásobnou cenu, jsem zastupitelům zcela zřetelně sdělil.
Za zastupitele, kteří hlasovali proti prodeji za netržní cenu,
Pavel Česal

Odpověď právní poradny Frank Bold

Zastupitele (a starostu) můžete na zasedání rady upozornit na to, že
zveřejnění audiovizuálních záznamů za určitých podmínek není
v rozporu s GDPR ani jiným právním předpisem. Resp. účinnost
GDPR nestanoví žádné nové podmínky, než které platily doposud.
Požadovat navrácení záznamů na webové stránky sice můžete, ale
není to vynutitelné. Zveřejňovat záznamy je sice žádoucí,
přinejmenším jde o jakýsi projev ,,transparentnosti“ vedení obce
vůči občanům, ale není povinné.
Nařízení GDPR, které platí od 25. 5. 2018 nestanovuje žádné nové
povinnosti nad rámec těch, které platí ohledně nahrávání zasedání
zastupitelstva a jeho zveřejnění jako doposud. Dle § 88 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je možné bez souhlasu
dané osoby pořídit nebo použít zvukový či obrazový záznam
v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu,
tedy např. úředníky při ústním jednání nebo zastupitele nebo občany
na zasedání zastupitelstva.
Výjimka, kdy souhlas k nahrávání není potřeba, se použije jen pro
činnost související s veřejným jednáním, nemělo by tedy jít
například o záběr na monitor notebooku občanů v hledišti,
rozhovory o přestávce nebo o zdravotní potíže zúčastněných.
V těchto případech by již souhlas byl potřeba, což vychází ze
stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů k pořizování záznamů
ze zasedání zastupitelstva. Při zveřejnění osobních údajů, které zazní
v rámci projednávaných bodů (např. pan XY žádá o prominutí
dlužného nájemného) a jejich zveřejnění není ve veřejném zájmu, je
nutné tyto údaje anonymizovat.
Co se týče druhé části vašeho dotazu, zveřejňování záznamů ze
zasedání zastupitelstva je pouze vstřícným krokem pro podporu
transparentnosti vedení obce. Neexistuje žádné ustanovení zákona,
které by toto jednání vynucovalo. Na navrácení záznamů je tedy se
potřeba se zastupiteli primárně dohodnout.
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ruzne/rada/gdpr-ochranaosobnich-udaju

EXISTUJE PROBLÉM SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM
AUDIOZÁZNAMŮ A PRODEJEM POZEMKU?
NE!!!

Vážení občané,
je za námi poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, již
v jeho průběhu a po jeho konání jsem zachytil několik zpráv, které
velice jednostranně hodnotí projednávání dvou bodů, a to
problematiku zveřejňování audiozáznamů ze zasedání
zastupitelstev a prodej pozemku parc. č. 877/2 v k. ú. Rudolfov
u Českých Budějovic.
Pokud jde o zveřejňování audiozáznamů ze zastupitelstva, pak
bylo zcela jednoznačně řečeno, že problémem v současné době je
zveřejňování osobních údajů osob, které se přímo zastupitelstva
neúčastní. Z tohoto důvodu byly dočasně z internetových stránek
Města Rudolfov po konzultaci s tzv. pověřencem pro GDPR
vymazány audiozáznamy ze zastupitelstev tak, aby bylo možné
jednotlivé audiozáznamy zaměstnanci městského úřadu znovu
prostudovat a případné osobní údaje osob, které nebyly účastny
jednání zastupitelstva, anonymizovat. V současné době pak

Odpověď právní poradny Transparency International

V první řadě je třeba uvést, že obec není povinna zveřejňovat
videozáznamy ze svých jednání, i když samozřejmě se jedná a
příklad dobré praxe a větší transparentnosti ve vztahu k občanům a
veřejnosti. Její praxe by však měla být samozřejmě
v souladu s jednacím řádem. Domnívám se, že ve vztahu k GDPR
není třeba měnit pozitivní přístup k poskytování informací
veřejnosti. Samozřejmě je třeba věnovat pozornost ochraně osobních
údajů, ale to bylo i doposud (v případě potřeby Vám k tomu
poskytnu bližší informace).
Pokud se zástupci obce rozhodnou zápisy přesto nezveřejňovat,
může tak za určitých podmínek učinit kdokoli kdo se jednání účastní
a nahrává jej.
Představitelé obce jsou tu pro občany a je dobrou praxí a znakem

pokračování na straně 7
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bývalých komunikací, s čímž se bude Město Rudolfov ještě
vypořádávat za nemalého finančního přispění z městského
rozpočtu. Rovněž plánovaná fotovoltaická elektrárna
(prosazovaná zástupcem volebního sdružení, které se hlásí
k ochraně přírody) na místě zbouraných hal stála v důsledku
administrativního pochybení bývalého vedení města bezmála 900
000 Kč. Kladu si pak otázku, zda má zmíněný zastupitel vůbec
právo tvrdit, že uvedeným prodejem snad okrádáme Město
Rudolfov, neboť za jeho působení ve vedení města očividně
vznikly mnohonásobně větší škody na majetku města.
S přáním všeho dobrého a šťastné ruky u voleb
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta

pokračování ze strany 6

bohužel není v kapacitních možnostech městského úřadu tyto
činnosti provést v řádu dní, neboť se jedná o desítky hodin
zvukových záznamů. I přes různé názory, že ode dne účinnosti
GDPR nedošlo k žádným zásadním změnám, jsme všichni
zúčastnění rozumní a uvědomělí zastupitelé dospěli na základě
tzv. Balanční analýzy vypracované pověřencem pro GDPR a
Městem Rudolfov, sdělením právní poradny Frank Bold, nebo
sdělením právní poradny Transparency International (které nám
byly předloženy buď těsně před zastupitelstvem, nebo v průběhu
jeho konání a s nimiž jsme měli všichni možnost se seznámit,
neboť nebyly nikterak obsáhlé), k názoru, že nelze osobní údaje
osob nezúčastněných na zastupitelstvu zveřejňovat, což žádný
z příslušných dokumentů nepopírá, právě naopak je to v těchto
dokumentech přímo uvedeno. Jelikož odpovědnost za
zveřejňování osobních údajů nese vedení města a městský úřad,
pak jsme museli v době nejistoty výkladu nařízení GDPR a při
neexistenci prováděcích zákonů zvolit variantu vymazání
audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva z webových stránek
města, abychom předešli případným problémům. Zásadně
odmítám různá tvrzení, že tak město, nebo městský úřad činí
z důvodu netransparentnosti. Audiozáznamy se totiž nikam
neztratily, nadále existují, zastupitelé je mají v neanonymizované
verzi k dispozici, na webových stránkách města však mohou být
postupně zveřejňovány po jejich anonymizaci. Kdo chtěl pochopit
výše uvedený výklad, tak jej pochopil, kdo nechtěl, hledal a hledá
v tom nadále problém, který neexistuje. Pro jistotu raději ještě
dodávám, že od roku 2010, kdy se účastním zastupitelstev jsem se
nikdy nesetkal s tím, že by zastupitelstvo bralo na vědomí
podklady pro rozhodnutí, které se doručují těsně před
zastupitelstvem, jak chtěl navrhovat jeden ze zastupitelů.
Předmětné usnesení jsme přijali na základě všech výše citovaných
listin, což je dle mého názoru zcela dostačující. Ale chápu, že
v předvolební době bude problémem, bohužel, zřejmě každé
rozhodnutí.
Při zastupitelstvu a po jeho konání byl shledáván problém rovněž
v prodeji pozemku parc. č. 877/2 v k. ú. Rudolfov u Českých
Budějovic za částku ve výši 590 Kč za m2. Opět se podívám do
historie, když od roku 2010 byly na zastupitelstvech města
schvalovány prodeje, či směny pozemků, zejména pak zahrad,
různě přeplocených pozemků apod. za částky od 200 Kč do
450 Kč, přičemž jsme ve většině případů dospívali téměř se všemi
zastupiteli u těchto cen ke shodě. Nikdy nedošlo k tomu, že by za
uvedené částky byly prodávány pozemky stavební, což se nestalo
ani v kritizovaném případě. Například za částku ve výši 450 Kč
byla prodána zahrada o výměře 222 m2, jež dle územního plánu
mohla být zastavěna, nicméně vzhledem k tomu, že je umístěna
v zástavbě vedle domu, nebylo toto ani možné. Při posledním
zastupitelstvu se pak prodávala rovněž zahrada, o výměře 220 m2,
nicméně tato zahrada není dle současného územního plánu jakkoli
zastavitelná, neboť je určena pro dopravní stavby (původně zde
bylo uvažováno napojení z Lipové ulice do Hlincohorské ulice).
Vůči zájemci, který je vlastníkem vedlejšího domu a jehož
předchůdce zahradu dokonce užíval na základě nájemní smlouvy,
jsme tak chtěli postupovat naprosto stejným metrem jako vůči
ostatním občanům. Nebo jsou snad vlastníci sousedních
nemovitostí, kteří se stěhují do Rudolfova, a jsou tak našimi
sousedy, podřadnými občany? Takový výklad důrazně odmítám.
Pozemek byl prodán za zcela transparentních podmínek, záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce a kdokoliv mohl podat svou
nabídku. Nikdo tak však neučinil, proto byl schválen prodej
pozemku za tržní cenu jedinému zájemci s nejvyšší nabídkou.
Naprosto mne však šokuje, že nejhlasitější osobou při kritice
tohoto prodeje byl zastupitel Ing. Pavel Česal, za jehož působení
v radě města došlo k doslova zpackané demolici vojenských
areálů firmou, která se ani neúčastnila výběrového řízení, přičemž
nadále můžeme v oblasti bývalých vojenských hal sledovat, že
nedošlo k odstranění základů staveb, panelů a jiných částí budov a

Chceme pod zámečkem další halu?

Brzy bude zastupitelstvo města schvalovat již 4. změnu územního
plánu (dále jen „ÚP“). Změna se bude týkat několika oblastí.
V tomto příspěvku bychom se chtěli věnovat jedné z nich, a to
lokalitě Z4–1, kde se připravuje rozšíření plochy pro výrobu a
skladování na úkor plochy smíšené obytné. Týká se to dvou parcel
ve vlastnictví firmy MTZ–SERVIS s.r.o. pánů Ing. Václava
Nožičky a Ing. Tomáše Nožičky. Je to parcela č. 585/1 – zahrada
o výměře 2 511 m2 a parcela č. 584 – ostatní plocha o výměře 212
m2. Na těchto pozemcích je v současné době trávník a krásný
vzrostlý ořešák, to vše by bylo odstraněno.
Pokud zastupitelé změnu ÚP v navrhované podobě schválí, pak
tím umožní firmě MTZ–SERVIS s.r.o. postavit v prostoru pod
zámečkem třetí plechovou halu o výměře cca 1 000 m2 a
skladovat zde roury po celém prostoru. Je pravda, že již podle
současně platného ÚP může firma MTZ–SERVIS s.r.o. rozšířit
skladovací plochu o pruh šíře cca 15 m na severní straně 2. haly,
ale to není postačující prostor pro výstavbu nové haly.
Připomínáme, že zámeček je památkově chráněn již od roku 1958
a zamýšlená výstavba 3. haly by svými rozměry, nevhodným
tvarem, materiálovou skladbou a barevností nepříznivě ovlivnila
okolní prostředí v souvislosti s touto nemovitou kulturní
památkou. Z urbanistického hlediska je zcela nevhodné mít
průmyslový areál na tak pohledově exponovaném místě.
Výstavbou 3. haly by byla zasažena hlavně obytná oblast v ulici
Na Plácku, zejména rodina Kašparových. Jejich dům a zahrada by
byla ze západní strany po celé své délce obestavěna a zastíněna
průmyslovými halami.
Ptáme se, je možno připustit takové znehodnocení rodinného
bydlení? Lze odůvodněně předpokládat, že navýšením
skladovacích prostor dojde k navýšení obratu obchodu s rourami,
to znamená, že se navýší doprava hutního materiálu, bude víc
kamionů, které budou materiál přivážet, a na druhé straně přibude
víc aut zákazníků, kteří si budou roury odvážet. Bude víc
manipulací autojeřábem, vysokozdvižnými vozíky, tím pádem
bude víc exhalací, zápachu a hluku. Navíc těžkou dopravou jsou
přetěžovány místní komunikace, které jsou již i tak v nedobrém
stavu.
Tím vším jsou obyvatelé v okolí obtěžováni již dlouhou dobu.
Před jedním rokem, v září 2017, šedesát občanů, kteří bydlí
v nejbližším okolí, tj. v ulicích Na Spojce, Na Plácku a Lipová,
podepsalo petici, kde vyjadřují nespokojenost s těmito
obtěžujícími aktivitami některých podnikatelů, zejména firmy
MTZ–SERVIS s.r.o. Hlukové zatížení dosahuje již v současné
době limitních hodnot a je nežádoucí, aby se zde navyšovala
jakákoliv negativní zátěž. Průmyslový areál je ze tří stran lemován
zástavbou rodinných domů, které zde stály již podstatně dříve než
zástavba ocelových hal.
Tato připravovaná změna ÚP v lokalitě Z4–1 sleduje pouze
prospěch a zisk dvou lidí, kteří zde ani nebydlí, ale mnoha
desítkám obyvatelů města Rudolfova svým konáním
znepříjemňují jejich bydlení.
Na závěr si dovolujeme položit zastupitelům města Rudolfova a
i majitelům firmy MTZ–SERVIS s.r.o. zásadní a přitom
jednoduchou otázku: Chtěli byste bydlet vedle takovéhoto
průmyslového areálu?
Jana Sekyrová, Miroslav Fűhrer
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Potěšilo nás, že si při workshopu přišli vyzkoušet toto umění nejen
děti, ale i dospělí. V pozdní odpoledne dorazil se svým
vypracovaným tělem i chrupem ohromit Silák Franta. Za aktivní
Ve školní družině jsme ve školním roce 2018/19 přivítali v sedmi účasti dobrovolníků z publika ohýbal železo, trhal tlusté telefonní
odděleních celkem 185 dětí. Starší děti pomáhají prvňáčkům, seznamy a neváhal po sobě nechat skákat i několik statných chlapů.
ukazují jim možnosti zábavy, která je v družině čeká. V letošním Živou hudbou nás provázel opět Thomband. Děkujeme Vám za
roce nás bude provázet celoroční hra Máme rádi Česko, milou účast, Městu Rudolfov i Hornickému muzeu za podporu a
připomeneme si důležité osobnosti českého národa, významné těšíme se nashledanou.
svátky.
Váš Spolek Rudolfovský UM
Ani na začátku školního roku nezahálíme, některá oddělení již stihla
navštívit Přírodní zahradu v Rudolfově, kde si děti prohlédly Vílí
INFORMACE SPOLKU PRO RUDOLFOV
stezku. Také se dozvěděly mnoho zajímavých a poučných informací
ze světa pejsků při programu Canisterapie.
PŘIPRAVUJEME
V družině pořádáme přes celý rok mnoho akcí – bramboriádu,
V sobotu 13. října budeme pořádat již
drakiádu, dýňování, malování na chodník, atletický trojboj, jízdu na
tradiční zájezd do Hoslovic a dalších
koloběžce, sportovní turnaje a další. Vyjíždíme i do Českých
míst v okolí. Program zájezdu je v době
Budějovic – do hvězdárny, na trhy, do solné jeskyně v Šikulce,
uzávěrky tohoto čísla Rudolfovských
díváme se na Rudolfov přímo z Černé věže. Do družiny také rádi
ještě v přípravě. O přesném programu,
přivítáme různé zajímavé programy, jako například již zmíněnou
ve kterém chystáme zajímavé
canisterapii, zvířátka ze ZOO, divadla. Pořádáme velikonoční
překvapení, Vás budeme informovat
výstavu, spolupracujeme s městem Rudolfov, například při
výlepem plakátů a na webových
adventním zdobení stromečků. Všechny tyto akce jsou příjemným
stránkách města a muzea. Již tradičně
zpestřením každodenních činností v oddělení, stmelují třídní i školní
bude tento zájezd průvodcovat paní
kolektiv.
Helena Stejskalová.
Pravidelně se snažíme chodit co nejvíce ven, kdy využíváme Rádi bychom se omluvili všem, na které nezbylo místo na zájezd
všechna hřiště v Rudolfově i v okolí, chodíme do lesa, pořádáme Orlí hnízdo. Místa na tento zájezd byla velmi brzy vyprodaná. Nás
šipkovanou k Mrhalu. Zaměřujeme se na ekologickou výchovu, samozřejmě těší zájem o pořádané zájezdy. Již nyní plánujeme další
čistíme studánky, sbíráme a třídíme odpadky. Spolupracujeme podobné a pro Vás jistě zajímavé a poučné výlety.
s integrovaným záchranným systémem – exkurze u hasičů, ukázka
Za Spolek Pro Rudolfov Antonín Vítovec a Svatopluk Ott
policejních psů, ukázka policejní činnosti, účast na zdravotnické
soutěži.
Podpořit nás můžete například při sběru papíru, kdy 4. října bude
přistavěn kontejner na parkovišti u školy. Také jsme se zapojili do
projektu Celé Česko čte dětem, kdybyste nám chtěli přijít na chvilku
přečíst kousek knihy, rádi vás přivítáme.
Těšíme se na mnoho nových zážitků, které nás v letošním roce
čekají.
Mgr. Petra Kuboušková

S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY

Rudolfovy Trhy

V sobotu 8. září se konal již 4. ročník Rudolfových Trhů. Počasí
jsme si lepší snad ani nemohli přát. Letošním tématem byl HMYZ.
Formou mnoha her a interaktivních vstupů, jsme se snažili na toto
téma zaujmout zejména děti. Hrály si na včeličky, v Hornickém
muzeu mohly pozorovat všemožný hmyz pod mikroskopy a většina
dětí odcházela s krásnými pomalovanými křídly z naší dílničky.
Pobavit Vás přijel Potulný čajovník s pohádkou O třech motýlkách a
naše pozvání přijal i herec Jihočeského divadla pan Jiří Untermüller
se skupinou mladých zpěváků s písničkami z muzikálu Kocour
Modroočko. Nešlo si nevšimnout velké kovové konstrukce, která se
od rána tyčila nad celým trhem. Bude Cirkus, Vám zde předvedl
neskutečnou akrobacii na šále. Pohled na mrštné mladé slečny
rotující vzduchem omotané jen kouskem látky, snad všemi směry,
neměl chybu.

Budoucnost Pohádkového lesa

Minule jsem Vás informoval, že Pohádkový les bude
pokračovat. Chtěl bych se s Vámi podělit o další nové
informace.
Pro další ročník umístíme rekvizity v prozatímním prostoru. Do
budoucna je nutné ale hledat trvalé uskladnění. Pomalu se blíží
doba, kdy bude potřeba žádat o grant od Jihočeského kraje,
případně vyhledání dalších sponzorů akce a výběrem vhodného
tématu. Se vším mi pomůže Ing. Jiří Fink.
Následovat bude zajištění vhodných aut pro přepravu rekvizit, tj.
nejlépe valník s plachtou do 3,5 t a SUV s přívěsem schopné
vyjet členitý terén i při nepřízni počasí, samozřejmě nejlépe
i s řidiči. Jistě lze tyto věci zajistit i zapůjčením, ale tím by
docházelo ke snižování objemu peněz, které budou k dispozici
pro samotnou akci a hlavně pro děti. Pokud máte někdo ze
čtenářů k dispozici výše uvedené, nebo informace na koho se lze
obrátit, neváhejte mě kontaktovat na email:
tom.palkoska@seznam.cz. Děkuji.
Zdá se, že jsme na dobré cestě v uspořádání 21. ročníku
Pohádkového lesa, ale bez pomoci především místních to
nezvládneme.
Bc. Tomáš Palkoska
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PODRUHÉ V ŘADĚ

poměry výše uvedené křižovatky silnice II/634 a místní komunikace
jsou vyhovující – nebyla zjištěna závada“,

není relevantní.

Opětovné vítězství. Obhajoba titulu. Znova první.
Prostě RUDOLFOVSKÝ DOUBLE! Ano, náš tým žen SDH
Rudolfov letos obhájil celkové první místo v seriálu soutěží Velké
ceny okresu České Budějovice v požární útoku. Zdánlivě byla cesta
k vítězství jednodušší než v loňském roce. Po třech vyhraných
soutěžích ze začátku sezóny získalo družstvo bodový náskok před
soupeřkami, ale udržet ho stojí také spoustu úsilí. To se podařilo
nejen díky soutěžnímu zapálení týmu, ale i pravidelným tréninkům.
A tak oproti loňskému zápolení, které určilo vítězné družstvo až
v posledním kole, známe vítěze Velké ceny okresu České
Budějovice už před poslední soutěží – sportovní družstvo žen SDH
Rudolfov. Gratulujeme k vítězství a děkujeme všem, kteří nám
drželi palce.
SDH Rudolfov

Proto jsem dne 10. 9. 2018 podal elektronicky další žádost o nové

prověření faktů a opět o místní šetření ohledně bezpečnosti této
křižovatky. Obratem bylo odpovězeno vedoucím odboru
dopravy českobudějovického magistrátu, že našel
email s projektantem a poslal ho pro informaci, že se v této
záležitosti něco děje a bezpečnost dopravy není ignorována.
Myslím, že alespoň omezení rychlosti, kde je v současné době
možné jet až 90 km/h nebo dopravní značka „POZOR – odbočuj
až na horizontu!“ či „Úsek častých dopravních nehod“ by zatím
stačily, než bude definitivně vyřešena bezpečnostní inspekce
řešeného úseku, jak navrhovala Policie ČR. Tu spolufinancují
město Rudolfov a obec Adamov a patří jim za to dík. I tak si ale
myslím, že na místním šetření mělo dojít ihned k navržení
zásadních bezpečnostních opatření.
Je pro mě neuvěřitelné, co dokáží dotčené orgány státní správy
povolit za křižovatku na téměř nejnebezpečnějším úseku v okolí
Rudolfova, co znám. Ale developerské zájmy a pohodlné
napojení lokality jsou asi přednější než bezpečnost účastníků
dopravního provozu a nyní za to nikdo nechce vzít odpovědnost.
Stále pevně věřím, že nebudeme čekat na to, až zde dojde
k dopravní nehodě, kde nebude již pomoci. Panu Zdeňkovi
Jakešovi ml. děkuji, že opakovaně jezdí ze svého domu
poskytnout případně první pomoc.
Chtěl bych pevně věřit, že se najdou v rozpočtu kraje nějaké finance
na bezpečnost této krajské komunikace. Jezděte zde, prosím,

opatrně!

Jaroslav Valevský ml.

Tisková zpráva Našeho domova a Cally ze dne 30. 8. 2018

V údolí Rudolfovského potoka žije
vzácný mlok skvrnitý

Na křižovatce mezi ulicí Třeboňská a Královský
Vrch se stala další dopravní nehoda

V údolí Rudolfovského potoka byl potvrzen výskyt mloka
skvrnitého, který je v jižních Čechách extrémně vzácným druhem.
Již v minulosti se objevilo několik pozorování a dokonce i jedna
fotografie mloka skvrnitého z údolí Rudolfovského potoka.
Odborníky byla však považována za
nepravděpodobná, protože v jižních
Čechách se mlok téměř nevyskytuje.
Letos však mloka v údolí vyfotografovalo
nezávisle na sobě několik občanů a
dokonce bylo pořízeno i několik
videozáznamů.
„Nález mloka v údolí Rudolfovského
potoka můžeme považovat za unikátní.
Jeho populace si zaslouží naši důslednou
ochranu. Jakékoli zásahy v údolí musí být
od nynějška posuzovány s ohledem na
výskyt mloků,“ říká Jiří Řehounek
z Cally.
Mlok skvrnitý je ocasatý obojživelník,
který převážně obývá listnaté a smíšené
lesy. K rozmnožování využívá pomalu tekoucí potoky, tůně a
studánky s čistou vodou. V České republice je řazen mezi silně
ohrožené druhy.
Výskyt mloka skvrnitého jen potvrzuje výsledky biologického
průzkumu, který v údolí Rudolfovského potoka nedávno odhalil
výskyt 38 chráněných a ohrožených druhů (což dnes již není
konečné číslo). Údolí je však cenné také jako zachovalá plocha
krajinné zeleně na okraji krajské metropole.
„Jedna z letošních fotografií bohužel zobrazuje i mloka přejetého na
cestě. Nejen z tohoto důvodu se zasazujeme o ponechání tohoto
krásného území v současném stavu. Nová výstavba a s ní spojené
zvýšení automobilové dopravy může mít negativní vliv jak na
přírodu v údolí, tak i na jeho rekreační funkci,“ dodává Jaroslav
Valevský ml. z rudolfovského spolku Náš domov.
Kontakty: MUDr. Jaroslav Valevský (Náš domov) 606 287 428,
Ing. Eliška Štěpánová (Náš domov) 603 719 527, Ing. Zdeňka
Sobíšková (Náš domov) 606 257 142, Jaroslav Valevský (Náš
domov) 602 846 414, Ing. Milan Dušejovský (Náš domov)
723 576 643, RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 605 066 898

V první polovině září jsem byl opět upozorňován od kolegů ze
zdravotnické záchranné služby a také místními obyvateli, že se stala
8. 9. 2018 na NEBEZPEČNÉ křižovatce mezi ulicí Třeboňská a
Královský Vrch další dopravní nehoda (viz foto: Zdeněk Jakeš ml.),

již několikátá za poslední dobu. Dále lze na této komunikaci nalézt
také brzdné čáry ze dne 16. 6. a 24. 6. 2018 naznačující
nepřehlednost úseku, které zdokumentoval pan Zdeněk Jakeš ml.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy, se ve vyjádření ze
dne 4. 4. 2018 kromě jiného domnívá, že situace v místě byla
podrobně prověřena a popsána při místním šetření svolaném
Magistrátem statutárního města České Budějovice, odborem
dopravy a silničního hospodářství dne 8. 2. 2018.
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy ve vyjádření ze
dne 8. 3. 2018 vzal na vědomí Žádost o zvýšení bezpečnosti
silničního provozu – reakci na protokol č.j ODaSH/18/1339/Tal, kde
jsem kritizoval to, že úředník, který svolal místní šetření se ani

nešel podívat na místo, kde se nehody opravdu dějí a posuzoval
rozhledové poměry z jiného místa (ulice Královský Vrch a
nikoliv ze silnic II/634). Proto vyjádření uředníka, že: „ rozhledové
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Okurková sezóna se nekonala

Okurková sezóna se letos u nás v muzeu během letních
prázdnin nekonala. Mimo běžné návštěvníky turisty, kteří
přicházejí ať už náhodně, nebo cíleně (ale i těchto bylo
požehnaně), jsme navázali novou spolupráci s příměstskými
tábory. Za zmínku stojí hlavně tábor WATTSENGLISH Ltd.
Jak sám název napovídá, tábor je zaměřen na angličtinu.
Během tří červencových čtvrtků nás navštívily skupiny
zvídavých dětí ve věku od 8 do 12 let. Pod vedením paní
magistry Veroniky Polákové a s dohledem rodilých mluvčích,
Američanů Alexe a Cynthie, děti vyslechly dvoujazyčný
výklad, zaměřený na hornickou tématiku. Po exkurzi
v expozicích muzea byl připraven i atraktivní program ve
sklepení. Spolu s pověstí o Golemovi děti zaujaly
i alchymistické pokusy. Ke kvalitě těchto netradičních
prohlídek přispěli přátelé muzea, paní Líba Burdová a Lenka
Šindelářová a pan Antonín Vítovec, za což jim správa muzea
děkuje.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Pokračování cyklu Cestovatelský čtvrtek
4. října 2018 od 18 hodin
Mgr. Lenka Ovčáčková – V jednom vše, ve všem jen jedno
Autorka ve svém dokumentárním filmu zrcadlí vyprávění a vzpomínky z příhraniční krajiny Novohradských hor. Tento
projekt přináší jak historický, tak také soudobý pohled a je orámován filozofickými a poetickými citáty Jiřího Františka von
Buquoy (1781 – 1851). Na závěr proběhne diskuze s autorkou.
2. listopadu 2018 od 18 hodin
Jiří Křížek – Vietnam
Tuto asijskou zemi projedeme od severu k jihu, z Hanoje až do delty veletoku Mekong. Seznámíme se se zajímavými
památkami, úžasnou přírodou i životem místních obyvatel. Tento večer bude také zahájena autorova výstava fotografií
z cest po Vietnamu.
(pořádá Spolek pro Rudolfov)
15. listopadu 2018 od 18 hodin
František Šesták – Z Čech až na konec světa, svatojakubskou cestou na mys Finisterre
Cyklistická expedice nás povede po stopách poselstva krále Jiřího z Poděbrad přes 10 západoevropských zemí k cíli poutní
cesty v Santiagu de Compostela – autor během 68 dnů ujel 6 087 kilometrů. Přednáška je připravena podle románu Aloise
Jiráska.
Rendez–vous s knihou
18. října 2018 od 18 hodin
Vladimír Janda – Cesta vyvolených
Autorův další hudebně literární večer, beseda nad knihou a autogramiáda. Hudební doprovod Magdalena a Jirka Krškovi,
ukázky z knihy čte Jana Hartmannová.
1. listopadu 2018 od 18 hodin
Lenka Vlková – Hovory k Tobě
Přijďte si poslechnout nejen úryvky z knih, ale i okolnosti, které daly podnět k jejich napsání. Budeme společně listovat
sbírkou básní, zavzpomínáme na českobudějovického rodáka prof. Petra Porcala a prostřednictvím knihy Selským
rozumem o Jiřím Kolářovi ze Zbenic, který ani za totality nepřestal být soukromým zemědělcem, nahlédneme pod pokličku
politiky časů minulých. Autorské čtení mirovické knihovnice za doprovodu kytaristy a zpěváka Pavla Kabíčka.
Poznej svoji rodnou hroudu
16. října 2018 od 10 hodin
Vycházka za historií neorenesanční budovy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
průvodce: Mgr. Helena Stejskalová
Výstava
PROMĚNY V ČASE
Unikátní výstava dobových fotografií Rudolfova a jejich konfrontace s dneškem.
Výstava již probíhá a potrvá do konce října (připravila Společnost přátel Rudolfova)
Sledujte aktuálně webové stránky a facebook Hornického muzea
Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská
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ZE S PORTU
O Z V Ě N Y ze Sokolského sletu Praha 2018

Bylo nás šestnáct, které jsme se zúčastnily 16. Všesokolského sletu
v Praze. Skladba se nám povedla a vzpomínky nám zůstanou. Byly
jsme skvělá parta, která se ve volných chvílích rozdělila na několik
skupinek a večer, když jsme se sešly na ubytovně, vyprávěly se
zážitky, kde která partička byla. Navštívila se místa jako Tyršův
dům, kde byla vystoupení sokolů i z ciziny, výlet na Bílou horu,
Petřín, procházka kolem potoka Botič až k vile Grébovka, některé
ženy zhlédly výstavu malíře Jana Zrzavého, bylo toho hodně.
Společné večery při tomto vyprávění stály za to.
Teď o něčem jiném, chtěla bych za nás všechny poděkovat naší
úžasné cvičitelce Marušce Růžičkové, která s námi měla velikou
trpělivost při nácviku skladby pro velkou náročnost, L. Moravcové
za výborné ubytování na vysokoškolské koleji v Hostivaři, naší
sponzorce za společné oblečení, které opět vyniklo, všem našim
dalším členkám, které měly trpělivost při jejich cvičení a našem
nácviku skladby. Nakonec děkuji za finanční příspěvek Městskému
úřadu Rudolfov, Obecním úřadům Adamov, Hůry.
Na závěr bych chtěla pozvat ženy, které žijí v Rudolfově a okolí,
společné foto s autorkou skladby Kateřinou Matušínskou
aby přišly na naše cvičební hodiny. Cvičíme na fitballech (velké
míče), jogu, s balanc míčky a gumami. Pravidelné cvičení je každé který v předchozím zápase podlehl Pezinoku, a tak bylo pouze na
úterý od 19 do 20 hodin v tělocvičně Rudolfov. Těšíme se na Vás.
nás, jak dokážeme udržet krok. Jednalo se o opravdu skvělý zápas se
Jindřiška Chrtová, starostka skvělou atmosférou. Po boji jsme podlehly 2:0 a sety byly 25:21 a
Příprava na novou sezónu kadetek, juniorek a žen 25:22. Skóre bylo na naší straně, a to znamenalo naší výhru na
celém turnaji. Nejlepší hráčkou byla zaslouženě vybrána naše
SK Hlincovky
Na konci srpna nám byly předány k užívání nové šatny a kancelář nahrávačka Linda Buchalová. Děkujeme rodičům za podporu a
pro trenéry v přístavbě tělocvičny. Děkujeme Městskému úřadu hráčkám za předvedené výkony.
Pro tuto volejbalovou sezonu nás čeká soutěž 1. ligy žen. V týmu
v Rudolfově za vytvoření moderního zázemí pro naše týmy.
Od 19. do 24. srpna se kadetky, juniorky a ženy zúčastnily přípravy žen očekáváme co nejlepší umístění a propojení mládežnických
na novou sezónu v Horní Stropnici. Soustředění bylo zaměřeno na kategorií právě s prvoligovým týmem, který má vynikající základ
zvyšování kondice, zlepšení hráčské techniky, vzájemné souhry a zkušených hráček.
rehabilitační cvičení. K rehabilitaci jsme využívali také stropnický Tým juniorek bude hrát 1. ligu juniorek a chce pomýšlet na příčky
bazén. Trenéři zhodnotili soustředění jako velice kvalitní, s dobrou nejvyšší. Sestava pro tuto sezónu je velice stabilní a vyrovnaná.
náladou, nasazením všech zúčastněných, profesionálním přístupem a Většina hráček má za sebou úspěšnou loňskou ligu kadetek
vytrvalostí. Pro hráčky i trenéry bylo opravdu náročné, naštěstí i juniorek, a tak si mohou dávat veliké cíle a čerpat ze zkušeností
(někdo i reprezentačních) a herní kvality.
proběhlo vše bez zranění i díky nově zakoupeným pomůckám.
2. 9. 2018 týmy kadetek a juniorek zahájily novou sezónu na turnaji Kadetskou první ligu čeká náš tým kadetek, ve kterém máme
ve Znojmě. Ve skupinové části tým juniorek vyhrál proti týmu i reprezentační naděje. V minulé době se ukázaly v dobrém světle
Znojmo B a remízoval s volejbalistkami Štemberku, a tak si zahrál např. v Českém poháru. Tento kolektiv může mít podobně vysoké
o 4. – 6. místo, kde přesvědčivě ukázal svou kvalitu. Tuto skupinu cíle, pokud vydrží zdraví a udrží si nasazení ze soustředění a
juniorky vyhrály a umístily se na konečném 4. místě s nejlepším přípravných turnajů.
skóre celého turnaje. Druhý náš tým kadetek měl před sebou Určitě neváhejte a přijďte si užít domácí zápasy společně s námi.
soupeře VK UP Olomouc a Znojma A. Tyto soupeře kadetky 5. 10. v 18 hodin ženy proti Španielce Řepy
přehrály 2:0 v obou utkáních a postoupily tak do skupiny o 1. – 6. 10. v 9 hodin ženy proti Španielce Řepy
3. místo, kde se nejdříve střetly se slovenským týmem Pezinoku, 6. 10. v 11 hodin a v 15 hodin juniorky s SKV Klatovy
který vzdoroval, avšak holky ukázaly, že dokáží porazit i kvalitní 6. 10. ve 13 hodin a v 17 hodin kadetky s Mikulovkou Praha
J. Selinger a M. Marková
tým juniorek. Závěrečný zápas byl proti extraligovému Štemberku,
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Prázdniny
Čas prázdnin je obecně a podvědomě časem odpočinku a obnovy
sil. Pro výkonnostní sportovce je také časem soustředění na
nastávající sezónu. SK Hlincovka připravila v tomto období pro
jednotlivé věkové skupiny čtyři akce.
Na přelomu měsíce července a srpna jsme připravili dětský tábor
v lesním areálu na Hlincové Hoře. Táborového dění se
zúčastnily i další děti, nečlenové sportovního klubu ve spádové
oblasti města Rudolfova. Letos jsme organizovali, oproti
minulým celodenním táborům, tábor příměstský. Náplň však
byla obdobná. Sportovní hry a soutěže spojené s pobytem
v přírodě. A protože nám počasí přálo, tak jsme si užili více
koupání, než jsme původně zamýšleli. Děti si zaplavaly
v Mrhalu i na koupališti Borek.
V průběhu měsíce srpna se uskutečnila tři soustředění. Jedno
v Lišově pro mladší a starší žákyně. Souběžně s ním druhé

v Horní Stropnici pro kategorii kadetek a juniorek. A třetí
opětovně v Horní Stropnici pro přípravku, pro hráčky z budoucí
páté třídy a mladší.
Usuzuji-li podle současného herního projevu děvčat, soustředění
splnila ta očekávání, která jsme si předsevzali. Přítomné
prohloubily herní činnosti jednotlivce a zautomatizovaly
pohybové řetězce. Byl posílen vliv na tvorbu jednotlivých
herních kolektivů. V podmínkách soustředění mimo jiné také
působí takové podněty, jako že děvčata odevzdávají po jeho
dobu telefony a překonávají společně těžkosti a nepříjemnosti
pobytu. I tím byla soustředění pro výchovu našich hráček
přínosná.
Prázdniny nám utekly jako voda. Mám za to, že jsme na novou
sezónu dobře připraveni.
Jan Havelka

Účastnice soustředěnípřípravky v HorníStropnici

SK Rudolfov
Odbor České asociace sportu pro všechny
informuje

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, letní soutěž
v atletice a Roolympiádu, to je soutěž v atletice pro rodiče a děti.
Cvičení vede Ladislava Skalová.
Poplatek 500 Kč za školní rok 2018 – 2019 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, Ing. Hana Dufková, Pavla
Fojtíková a Adéla Čechová.
Poplatek 400 Kč za školní rok 2018 – 2019.
Cvičení zahajujeme v úterý 11. 9. 2018 v hale na Rudolfově.
Upozorňujeme, že vchod pro náš odbor je z boční strany
z nové přístavby haly.
Ladislava Skalová
ČASPV Rudolfov, mobil 734 328 312
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Rekapituluj eme...

Vážení čtenáři, v části RL 5/2018 Rekapitulujeme... si vám dovolujeme připomenout nejvýznamnější události a
investiční akce, které se uskutečnily a byly zrealizovány v uplynulých čtyřech letech v Rudolfově a v Hlinsku.

Komunikace Pod Svahem je hotová

Rok 2015

Části ulic Lipová, Pod Svahem a Na Výsluní tvoří velmi
frekventovanou páteřní komunikaci v Rudolfově. Vedení města
se rozhodlo pro jejich celkovou rekonstrukci z důvodu velmi
špatného stavu vozovky. Při realizaci se ukázalo, že původní
podklad silnice nebyl vůbec žádný!
Investice za cca 4 miliony Kč byla zrealizována v roce 2015.
Obyvatelé této lokality a přilehlých ulic si při realizaci jistě
„užili“ své. Krom zamezení příjezdu k nemovitostem jsme
museli předělat téměř všechny vjezdy do objektů a další
drobnosti. Ani realizační firma neměla vůbec jednoduchou
zakázku. Velké výškové
převýšení komunikace, špatný
stav vodovodu a kanalizace, to
byly ty největší problémy, se
kterými se přímo na stavbě
museli poprat.
Nejvíce dotazů a stížností
vzniklo po realizaci ostrůvků na
podélné stání v tělese vozovky.
Především podélné stání
vytvořené v tom největším svahu u nepřehledné zatáčky
vyvolávalo u mnoha obyvatel přinejmenším poťukání na čelo.
Tyto prvky mají sloužit, dle vyjádření dopravní policie, ke
zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti této nové silnice. Je
potřeba napsat, že vedení města nemá nic
společného s navržením takového stání. Dopravní policie trvala
na instalaci tohoto zpomalovače dopravy při projednání
stavebního povolení. Nelze tedy vinit ani projektanta z nějakého
svévolného jednání. Po celé délce nové silnice je nově nejvyšší
povolená rychlost 30 km/h. Pokud projíždějící řidiči tuto
rychlost dodrží, tak nebude problém se bezpečně vyhnout
protijedoucímu vozidlu.
Tato nově opravená silnice byla již v kritickém stavu a navíc je
velmi frekventovaná. Rekonstrukce této silnice byla velkým
dluhem vedení města již mnoho let a jednou z velkých priorit
současného vedení. Jsem si jistý, že tuto investici občané
Rudolfova velmi ocení.
Vít Kavalír, starosta města

Získali jsme grant na pořízení kompostérů
pro domácnost!

Spolu s komisí životního prostředí jsme hodně diskutovali, jak
nejefektivněji likvidovat biologicky rozložitelný komunální
odpad, tedy například trávu, padané ovoce, listí a další. V každé
obci a městě v okolí provádí likvidaci různým způsobem.
Například město České Budějovice provádí svoz tohoto
bioodpadu pomocí svozové firmy s tím, že obyvatelé dostanou
speciální hnědou popelnici na tento druh odpadu a podobně jako

Přechod pro chodce v Adamovské ulici
je nově osvětlen

Přechod pro chodce v Adamovské ulici je velmi frekventovaný.
Hlavně ho využívají chodci, kteří se pohybují v Poštovní ulici
směrem dál na Adamov a naopak. Využívají ho i žáci naší
základní školy, kteří se přesouvají mezi školou a TV halou.
V bezprostřední blízkosti se nacházejí ordinace dvou lékařů, je
zde mateřská škola. Zkrátka je zde velmi frekventovaný přechod
pro chodce, možná nejvíc v celém Rudolfově.
Ve večerních a nočních hodinách byl pro svoji nedostatečnou
osvětlenost poměrně nebezpečný. Stížnosti přibývaly.
I MUDr. Kahoun, náš praktický lékař, se přimlouval za nové,
bezpečnější osvětlení.
V únoru 2015 jsme podali žádost o grant Jihočeského
kraje s názvem „Podpora zřízení bezpečnostních prvků na
pozemních komunikacích“ v rámci projektu pro rozšíření
parkovacího stání u sportovní haly – osvětlení stávajícího
přechodu pro chodce.
Vítězná firma provedla realizaci díla včetně protlaku pod
krajskou komunikací během měsíce srpna za vysoutěženou cenu
120 976 Kč včetně DPH. Jihočeský kraj podpořil tuto investiční
akci z 80 procent.
Bohužel jsme stále svědky, že ne všichni řidiči dodržují nejvyšší
povolenou rychlost při průjezdu Rudolfovem, tedy v drtivé
většině 50 km/h. I z tohoto důvodu jsme rádi, že poměrně
nepřehledné místo pro chodce v nočních hodinách, se stalo
bezpečnější.
Vít Kavalír, starosta města

směsný komunální odpad ho svozová firma odveze. Tento
způsob likvidace je poměrně nákladný a tak jsme šli cestou
domácího kompostování. Požádali jsme v rámci 64. výzvy
operačního programu životního prostředí o 330 kompostérů
o objemu 800 litrů. Se žádostí jsme uspěli. Kompostéry jsme
v roce 2015 pořídili za necelých 500 tisíc Kč s tím, že 90 % bylo
pořízeno z dotace a 10 % byla spoluúčast města. Kompostéry
byly zapůjčeny zájemcům z řad obyvatel města. Výpůjčka byla
ošetřena smlouvou o výpůjčce, kde se vypůjčitel zavázal
minimálně po dobu udržitelnosti projektu kompostér umístit na
vlastním pozemku a používat k danému účelu, tedy k likvidaci
biologicky rozložitelného odpadu. Vítězná firma nám přesně
specifikované výrobky dodala do konce října 2015. Během
měsíce října také obdrželi občané do každé schránky informační
leták, kde zájemci získali veškeré potřebné informace.
Zodpovědný občan dostal možnost likvidovat bioodpad na
vlastním pozemku. Je to ekonomicky nejvýhodnější a zároveň
velmi ekologické a to je přesně ten motiv, o který nám šlo.
Vít Kavalír, starosta města
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Rekapituluj eme...

Nová architektonická studie Farská louka

Farská louka, nejcennější nezastavěný prostor Rudolfova
umístěný v centrálním prostoru. Město Rudolfov má takový
unikát, na který nemůžeme být zrovna pyšní – pole v centru
města. Již v minulosti tu byly snahy s tím něco udělat. Vznikly
studie, které počítaly se stavbou vila domů až o 80 bytech.
Prodej pozemku ve vlastnictví města na bydlení měl zajistit
financování náměstí v bezprostřední blízkosti kostela... Tyto
myšlenky jsme rázně opustili!
Rudolfov bude jednou poměrně zastavěnou lokalitou. Svědčí
o tom četné rozvojové plochy na bydlení rozseté v různých
koutech katastrálního území našeho města, které jsou již dnes
zaneseny v platném územním plánu a také snahy majitelů
pozemků v těchto rozvojových plochách, pořídit povinné územní
studie, které umožní dané území dopravně napojit a
rozparcelovat.
Přidávat proto i do centra města další domy byla myšlenka
chybná a můžeme být rádi, že zůstalo pouze u studie na papíře a
nikdy nedošlo k její realizaci.
Rozhodně však nechceme nechat tento prostor do budoucna
pouze zemědělské technice.
Oslovili jsme pana architekta Jiřího Brůhu a dali mu zadání.
Pracovních schůzek k tomuto jsme měli několik, a když jsme si
byli jisti, že jdeme správným směrem, tak jsme naplánovali
veřejné projednání.
14. 10. 2015 ve velmi slušně zaplněném multifunkčním sále
Hornického muzea se veřejnost a všichni zastupitelé mohli
seznámit a diskutovat nad zajímavým a možná revolučním
architektonickým řešením, představeným přímo autorem.
Pořizovatel se inspiroval nedávným labyrintem a bludištěm
v kukuřičném poli, což byl dřívější podnikatelský záměr v tomto
území. Vytvořil městský park s pěšinami ve tvaru labyrintu.
V srdci toho labyrintu bude umístěn prosklený altán, který může
sloužit jako denní kavárna s možností dalších kulturních a
společenských akcí. Krom parku je navržena územní rezerva na
tři důležité domy do budoucna. Jsou to budovy pro budoucí
market, lékařský dům a radnici i včetně přilehlých parkovacích
ploch pro tyto budoucí domy a stávající budovu ZŠ. Střed
labyrintu je napojen na osy kostela, kaple hřbitova a budoucí
případné budovy radnice. Směrem na východ od altánu bude
hlavní pěší osa. Stávající sportoviště a parkoviště bude upraveno
při stavbě radnice. Dále bude zachována zpevněná plocha pro
pořádání Hornických slavností a jiných akcí. Nezapomeneme ani
na herní prvky pro nejmenší.
Debata v sále probíhala věcně a vzniklo několik spíše drobných
připomínek, které rada města projednala na nejbližším zasedání
a přijala usnesení, kde navrhuje autorovi studie tyto připomínky
zapracovat:
● v navrhovaném prostoru zřídit veřejné toalety
● zohlednit organizátory Hornických slavností a jiných akcí –
budou zřízeny pro tyto účely přípojky vody a elektro
● v prostoru hlavní pěší trasy budou umístěny vodní prvky
● Svážná ulice bude rozšířena v úseku mezi Třeboňskou a
Školní ulicí na šestimetrovou komunikaci
● budovy marketu a zdravotního střediska budou
prohozeny s přilehlými parkovišti (jestliže to legislativa dovolí)

Městský park bychom rádi vybudovali do konce volebního
období i s pomocí vhodných grantů, které budeme intenzivně
hledat. Market a zdravotní středisko nabídneme případným
soukromým investorům. Rezerva na radnici bude připravena pro
budoucí zastupitelstva.
Na celém veřejném projednání, ani následně poté, jsem
nezaznamenal vyloženě odmítavou negativní reakci od
diskutujících. Ba naopak. Ještě několik dní poté jsem se
potkával s těmi, kdo přišli diskutovat a slyšel jsem od nich jen
samou chválu nad studií, kterou jsme připravili.
Bohužel musím závěrem poznamenat, že v důsledku podání
žaloby Římskokatolické farnosti Rudolfov z 28. 12. 2015
o určení vlastnictví Farské louky, bylo město Rudolfov nuceno
pozastavit přípravu projektů na revitalizaci prostoru u základní
školy a rovněž na vybudování parku na Farské
louce, spor s církví není zdaleka v současnosti ukončen.
Vít Kavalír, starosta města

Lavičky, koše a sáčky na psí exkrementy
nově v Rudolfově

V Rudolfově jsme měli různé druhy laviček, takové ty tradiční
venkovní na zastávkách. Také byly pořízeny v minulosti modré
reklamní lavičky, o jejichž stav, vzhled a reklamní výlepy se
měla starat dle smluvních podmínek jistá reklamní společnost.
Skutečnost však byla jiná. Tyto modré lavičky nebyly napevno
přidělané k podkladu. Nikdo se ani přes výzvy nestaral o jejich
vzhled a nezřídka nám neplánovaně putovaly různě po
Rudolfově. S tím je teď konec! Po jednom podzimním excesu
jsme rozhodli, že veškeré tyto nevhodné lavičky zmizí z města a
budou postupně nahrazeny novými, napevno přidělanými, které
budou důstojně působit, budou mít jednotný vzhled a budou,
pokud možno, bezúdržbové a trvanlivé.
Co se týká košů na psí exkrementy, po poměrně bouřlivé debatě
jsme se dopracovali k výsledku, že speciální koše na psí
exkrementy nepotřebujeme a že postačí na psí výkaly koše na
běžný komunální odpad. Poté jsme mohli určit místa, kde jsou
koše opravdu potřeba. Komise životního prostředí nám dala
podnět, kam se mají koše umístit. Jejich názory jsme vzali
v úvahu a doplnili o naše každodenní zkušenosti z likvidace
odpadu po městě. Vznikl ucelený koncept 35 košů, postupně
umisťovaných po Rudolfově a v Hlinsku. U každého nově
zřizovaného zeleného koše je vždy zezadu umístěná i hnědá
schránka na igelitové pytlíky, které jsou podle vedení města
rozhodně vhodnější než papírové.
Vít Kavalír, starosta města
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Nová venkovní expozice v Hornickém muzeu

Od roku 2015 není dvorek u Hornického muzea tak prázdný jak
býval. Na jižně orientovaném plácku za muzeem se objevily
nové exponáty. Jedná se o první etapu vytvoření venkovní
expozice, na kterou poskytnul část finančních prostředků
Jihočeský kraj pomocí svého grantu na dovybavení expozic
Hornického muzea. Z areálu mateřské školky sem byly
převezeny tři hornické vozíky s kolejničkou a velký žentour. Aby
expozice lahodila oku, osázeli jsme kolem žentouru
rododendrony a vytvořili malý květinový záhonek. Ideu
vybudování venkovní expozice u nového Hornického muzea
v Perkmistrovském domě navrhl Vratislav Klabouch a po diskusi
širšího týmu zpracoval Ing. arch. Jaromír Kročák.
Vít Kavalír, starosta

Město Rudolfov dostalo
významné stavební ocenění

Prestižní stavba Jihočeského
kraje za rok 2014! Tak znělo
ocenění odborné poroty
PRESTA pro přestavbu
Perkmistrovského domu na
Hornické muzeum v Rudolfově.
Již po několik let se hodnotí
významné stavby jižních Čech
na odborném klání stavebních
inženýrů. Do této soutěže za
rok 2014 nás přihlásila s naším
svolením společnost Metrostav,
která byla zhotovitelem této
úspěšné stavební zakázky.
Porota složená z 11 zástupců
vyhlašovatelů hodnotila a
vybírala z celkového počtu
51 přihlášených staveb, které
byly rozděleny do pěti
soutěžních kategorií: Občanské
a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby,
Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní
inženýrské stavby, Ostatní stavby pro volnočasové aktivity.
Perkmistrovský dům má za sebou již čtyři roky provozu a my
vidíme, jak prospěšnou a
důležitou stavbou je pro
kulturní dění v Rudolfově.
Toto ocenění bylo v roce
2015 i něčím navíc a
jednoznačně ukázalo, jak
moc dobré rozhodnutí při
záchraně tohoto historického
objektu vedení města
udělalo.
Vít Kavalír, starosta města

Rok 2016

Kaplička v Hlinsku je kompletně opravena

Když jsme nastupovali
v roce 2010 do funkcí, tak
jedním z prvních problémů,
které jsme museli řešit, byl
havarijní stav kapličky
v Hlinsku. Všude přítomná
vlhkost a zvětšující se
statické poruchy nás vedli
k okamžité akci. Oslovili
jsme projektanta a statika a
vznikl plán záchrany této
krásné dominanty Hlinska.
Hned v roce 2011 se musel
objekt odvlhčit a staticky
zajistit. Po té jsme museli
počkat, zdali jsou provedená
opatření opravdu účinná,
zdali zcela promáčené zdivo
skutečně vysychá. Dílo se
podařilo. Zcela vysušený a
stabilizovaný objekt jsme mohli v roce 2015 začít rekonstruovat.
Byla provedena sanace obvodového zdiva včetně statického
zajištění, výměna podlahy,
oprava omítek, restaurátorská
oprava oken, dveří, oltáře.
Že se oprava podařila, bylo
vidět na první pohled.
Celkové náklady jsou
406 797 Kč. Dotace
z programu obnovy venkova
2015 z Jihočeského kraje
nám pomohla pokrýt
180 000 Kč. Zbytek, tedy
226 797 Kč, byl hrazen
z rozpočtu města. Při
příležitosti svátku Letnic,
týden před tradičními
Hornickými slavnostmi,
jsme v pátek 27. 5. 2016
předvedli objekt široké
veřejnosti a obyvatelům
Hlinska jsem předal klíč od
kapličky. Díky programu
obnovy venkova přicházejí každoročně do Hlinska investice, což
dříve nebylo úplně zvykem. Na této naší malé místní části to už
začíná být pomalu vidět.
Vít Kavalír, starosta města
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Základní škola v novém

výmalba. Stavební firma provádějící rekonstrukci si pospíšila.
Práce uvnitř budovy, zateplení a fasáda byly hotovy na přelomu
srpna a září 2016. Tato investice stála něco málo přes 2 milióny
korun.
Kapacita naší školy se i v roce 2016 rychle plní. Není divu, když
v letošním školním roce vedení školy otevřelo hned tři třídy

Vzpomeňme si, jak to vypadalo před rekonstrukcí. Auta
najížděla svévolně až před vchod do školy, většina z nich tam
třeba i celý den parkovala a i přes snahu, celý problém řešit přes
policii, nešlo tento nešvar vymítit.
Až vysoký obrubník spolu s novou dlažbou a dalšími novými
prvky to vyřešil. Auta musí zaparkovat mimo nové plochy.
Krom rekonstrukce tohoto prostoru jsme rozšířili Svážnou ulici,
abychom umožnili plynulý výjezd na parkoviště i z něj.
Parkoviště na Farské louce je kapacitně dostatečně velké, a
pokud by náhodou nestačilo, tak je možné zastavit i u hřbitova

prvňáků. Za zájem rodičů prvňáčků o naši školu jsme velmi rádi.
O to víc zpětně oceňujeme rozhodnutí, kdy jsme v roce 2011
krom rekonstrukce krovu na budově druhého stupně vytvořili
i tři nové učebny a další zázemí školy v této budově. Toto
rozhodnutí podpořila i úspěšná žádost o dotaci ve výši
10 miliónů korun, podaná na ministerstvo financí. Otázkou je,
zda tento stav bude stačit i v budoucnu...
Vít Kavalír, starosta města

Na začátku letošního nového školního roku, 1. září 2016, si
každý musel všimnout změn, které se podařily zrealizovat přes
prázdniny. Plocha před školou je kompletně hotová a umožňuje
bezpečný vstup dětí a jejich doprovodu do školy, což v minulosti
nebylo tak úplně možné.

nebo u hasičské zbrojnice a s minutovým zpožděním do školy
dojít. Jiné zastavení v okolí školy není možné.
Celá plocha před školou i včetně rozšíření Svážné ulice, úpravy
zastávky ČSAD směrem na Třeboň a přilehlého chodníku stála
necelých 2,2 miliónu korun. Navíc k tomu jsme vytvořili nový
vjezd do dvora ZŠ a ke kuchyni včetně nového odvodnění z této
plochy.

Naše hala má úsporné osvětlení a nové topení

V tělovýchovné hale začala v září 2016 další sezóna. Škola se tam
střídá s různými sportovními organizacemi. Ve všední den je tam
úplně plno od rána až do pozdních večerních hodin. O víkendu se
hala začne plnit postupně, jak se začne ochlazovat. Dá se napsat,
že od listopadu do března je hala plně vytížena a v tomto období je
nutné téměř celodenní osvětlení. Proto jsme přistoupili k investici
do nového úsporného osvětlení, které má návratnost za tři roky a
poté již bude město výrazně šetřit na elektrické energii.
Rekonstrukci topení v hale jsme pořídili z grantu Jihočeského
kraje. Ještě plánujeme v dalšíck letech vyměnit v hale palubovku.
Vhodné dotační možnosti jsou však velmi omezené. Snad se vše
podaří v příštím roce, v roce 2017.
Vít Kavalír, starosta města

Osvětlení přechodu a nový chodník Na Americe

Také budova jídelny ZŠ doznala hodně změn stavebního rázu.
Není to sice na první pohled tak vidět jako prostor před školou,
ale pozorný návštěvník ZŠ jistě vidí i zvenku nová okna,
zateplení a novou fasádu této budovy prvního stupně. Krom toho
je uvnitř vidět rekonstrukce otopných těles v celé budově a nová

Na podzim roku 2016, když nám ubývá den, jistě oceníme
osvětlení dalšího přechodu pro chodce, tentokrát Na Americe.
Osvětlení jsme realizovali z grantu Jihočeského kraje. K tomu
jsme zřídili chodník mezi Olšovou ulici a ulicí Na Výhledu.
Přechod pro chodce jsme mírně přesunuli, aby vše splňovalo
i dopravní předpisy. I zde počítáme v dalších letech s úpravou
zeleně a zřízení sběrného místa pro recyklovatelné odpady.
Vít Kavalír, starosta města
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Kontrola z Evropského účetního dvora

1. března 2016 nás navštívila delegace z Evropského účetního
dvora, který sídlí v Lucembursku a kontrolovala průběh čerpání
dotace z regionálního operačního programu (ROP NUTS II
Jihozápad), kterou město čerpalo na vybudování Hornického
muzea.
Že to je kontrola neobvyklá, ba přímo velmi vzácná, jsme se
dozvěděli již v průběhu příprav na tuto kontrolu. Byli jsme
pozváni na jednání s ředitelem úřadu ROP Jihozápad a
dále s manažerem, který měl náš projekt přímo na starosti. Na
jednání jsme se dozvěděli, že za celých 7 let programovacího
období plus další dva roky následující žádnou takovou kontrolu
neměli. Teď hodlali přijet na jeden týden a za tu dobu
zkontrolovat 5 projektů. Tři investice Jihočeského kraje a krom
Rudolfova měli v plánu kontrolu projektu v Blatné na
Strakonicku. Jenom je zarážející, že z těch stovek nebo spíše
tisíců projektů, které se uskutečnily za celé programovací období
v Plzeňském a Jihočeském kraji, si zrovna vybrali nás. A také je
zajímavé, že na namátkovou kontrolu projektů Plzeňského kraje
vůbec nedošlo. Zkrátka jsme měli „štěstí“.
Samotná kontrola probíhala ve dvou částech. Nejprve kontrola
různých dokumentů k projektu, která se odehrála v zasedací
místnosti městského úřadu. Ve druhé části proběhla kontrola
přímo v muzeu. V ranních hodinách přijeli tři kontroloři – dva
Češi, jeden Kypřan, spolu s nimi pracovník úřadu ROP
Jihozápad. Vše probíhalo standardně a snad vše v pořádku
dopadlo.
Kontrola to však standardní rozhodně nebyla. Hned na začátku
kontroly nám sdělili, že pokud kontrola proběhne k jejich
spokojenosti a projekt bude v pořádku, tak už o nich neuslyšíme.
Nepošlou žádný výsledek, nebude nikde popsán průběh kontroly,
ani žádný závěr, hodnocení, nic. Pokud ovšem najdou
pochybení, tak opět nebudou jednat s námi, ale pošlou podnět na
NKÚ (nejvyšší kontrolní úřad) a ten s námi zahájí tradiční
kontrolní proces, případně správní řízení. Když jsou pochybení
velká, tak mohou odebrat i celou dotaci, udělit pokuty atd…
Pokud by NKÚ mělo přijít, tak prý nejdříve za tři měsíce, tedy
v červnu 2016.
Dnes už snad s jistotou můžu prohlásit – PROŠLI JSME! Nejen,
že nám Hornické muzeum skvěle slouží, ale můžeme ho hodnotit
i jako prověřený projekt a to není málo!
Vít Kavalír, starosta města

Rudolfovské listy barevně i v tiskové podobě

Od roku 2017 začaly Rudolfovské listy vycházet i v tištěné verzi
barevně. Kromě barevné elektronické verze, která je na
webových stránkách města umístěna od roku 2015, došlo od
čísla 1/2017 k zásadní změně, kterou jsem si přála již od té
doby, kdy jsme začali barevnou verzi RL připravovat. Doufám,
že barevné výtisky přispěly k oblibě Rudolfovských listů mezi
vámi, pro které tyto listy prvořadě připravujeme.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka RL

Rok 2017
Modernizace sportovní haly – významná
investiční akce začala!

19. června 2017 město Rudolfov předalo staveniště zhotoviteli
investiční akce „Stavební úpravy sportovní haly s přístavbou
šaten“. O letních prázdninách bylo nutné intenzivně řešit
především modernizaci stávající haly. Nový školní rok nepočkal
a tak bylo jasné, že 1. září 2017 musela být aspoň hala
připravená ke všem sportovním aktivitám od výuky tělocviku
ZŠ, až po všechny pohybové aktivity sportovních organizací.

Přes letní prázdniny se tedy musel stihnout vytvořit nový vstup
přímo do haly, který nahradí nevhodný průchod šatnami, nové
sociály u šaten, rekonstrukce stávající, již celé roky nefunkční
vzduchotechniky v hale a především tolik očekávanou kompletní
výměnu staré palubovky v hale.
Práce na přístavbě šaten se odehrávaly především od podzimu
2017, již za provozu haly. Nejzazší termín předání hotového díla
byl naplánován na přelom května a června 2018 a dnes již víme,
že byl dodržen.

Investice je to na poměry našeho města a s naším rozpočtem
opravdu velká. Při výběrovém řízení podaly nabídku na realizaci
tři stavební společnosti, nejvhodnější nabídku s nejnižší cenou
20 645 962 Kč podala společnost Aubock s.r.o., Boršov nad
Vltavou, když rozpočtovaná cena zhotovitelem projektu byla
odhadnuta na 21 415 185 Kč.
Naše hala sloužila již bezmála 40 let a zvlášť v rozestavěném
stavu byl hodně vidět zub času. Nejraději bych navrhl přijmout
rozhodnutí o kompletní rekonstrukci úplně celé haly, ale to by
bylo ještě o mnohem vyšším rozpočtu a to si město zkrátka
nemůže dovolit.
Celý vznik tohoto projektu zapadá do koncepce nového
sportovního areálu v Rudolfově, o kterém se mluví již desítky
let. Tohle je první významný počin. Další investice v obdobném
duchu, pevně věřím, budou následovat v příštích letech.
Vít Kavalír, starosta města
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Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale

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 byly otevřeny 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. Z těchto
důvodů jsme v červnu 2017 vypsali 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. Od pondělí 25. 9. 2017 jsme v hale zahájili
ostrý provoz.
Vít Kavalír, starosta města

Chodník v Jivenské ulici je dokončen

Chodníky podél krajské silnice je základ bezpečnosti
v zastavěných částech Rudolfova. O chybějícím chodníku
v Jivenské ulici se mluví minimálně 15 let. První kratičký úsek
město zbudovalo někdy v roce 2008, kdy se v dobré víře tehdejší
vedení města domnívalo, že získalo dotaci z ROP NUTS II
Jihozápad. Tehdy město dostalo pouze příslib zmiňované dotace.
Po skandálu na úřadu ROPu již nikdo městu smlouvu
o poskytnutí dotace nenabídl. Jak město tehdy rychle
začalo s realizací, tak také muselo rychle skončit z důvodu
nedostatku finančních prostředků.
V roce 2014 jsme vybudovali dalších 110 metrů nového
chodníku, tentokrát mezi odbočujícími ulicemi Tulipánová a
Karafiátová. Před třemi lety jsme žádali přes místní akční
skupinu Hlubocko – Lišovsko o dotaci z programu rozvoje
venkova. Se žádostí jsme uspěli a získali jsme díky tomu půl
miliónu korun, přičemž celkový náklad na realizaci byl necelých
800 tisíc Kč. Všem nám bylo jasné, že v nejkratší možné době
musí být chodník dokončen v celé délce.
Dočkali jsme se po dalších třech letech. Dne 31. 10. 2017
proběhlo předání stavby chodníku v úseku od vjezdu do
Karafiátové ulice až na konec Jivenské ulice. Tentokrát je
chodník veden při levé straně při výjezdu z města, na rozdíl od
minulých etap.

Nová hasičská auta jsou již
u našich hasičů v garáži!

Plníme, co jsme si předsevzali. Obměna vozového parku u našich
hasičů v Rudolfově je dokončena. Konkrétně dopravní hasičský
automobil, který částečně nahradil starou zásahovou Avii. Jedná se
o osmimístný Volkswagen Transporter T6 kombi, který jsme pořídili
za cenu 1 154 000 Kč. K pořízení nám pomohla dělená dotace. Část
prostředků, konkrétně 450 tisíc Kč nám přispělo pomocí dotace
Ministerstvo vnitra. Další díl, konkrétně 300 tisíc Kč, přispěl
Jihočeský kraj. Zbytek doplatilo město.
Druhé vozidlo, tentokrát zásahové, je již také v garáži, bylo dodáno
na konci března roku 2018. Avii, starou přes třicet let, která měla
dlouhodobé problémy projít technickou kontrolou, a nebylo při
zásahu úplně jasné, zdali k zásahu včas dojede, jsme již mohli
definitivně vyřadit.
Vít Kavalír, starosta města

V následujících týdnech probíhaly ještě práce na úpravách
sjezdů, které svým výškovým uspořádáním nevyhovovaly
požadavkům pro vjezd osobním automobilem. V rámci stavby
byla provedena i nutná překládka kabelů NN a výměna
rozvodů a stožárů VO včetně osazení moderních úsporných
svítidel.
Vít Kavalír, starosta města
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Křižovatka Rozcestí

Rok 2018

Nepřehledná křižovatka Rozcestí se realizuje od července roku
2018. Jsme za to moc rádi. Křižovatka ulic Třeboňská,
Hlincohorská a Lipová, u nás známá jako křižovatka Rozcestí se
konečně začala 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 do programu BESIPu –

zvýšení bezpečnosti na 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. Bylo vydáno
platné stavební povolení a tato stavba byla zařazena a schválena
v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018.
Koncem února 2018 započalo výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Samotná realizace probíhá od července 2018 a už se
všichni jistě těšíme na její dokončení. U článku je umístěn
obrázek, kde je zřejmé, jak bude budoucí styková křižovatka
Rozcestí vypadat, každý den je na místě vidět postup prací.
Za perfektní spolupráci po celou dobu příprav bych chtěl
poděkovat panu Velebovi z odboru dopravy krajského úřadu.
Vít Kavalír, starosta města

Nové místo pro kontejnery
Na Americe a u Flopu

Na točně MHD Na Americe jsme zřídili nové místo pro sběr
složek separovaného odpadu. Na Hlincohorské ulici jsme měli
dvě místa pro roztříděný odpad (u Flopu a u hřiště) a jasně se
ukazovalo, že je to málo. Především původní místo u Flopu
jednoznačně nestíhalo kapacitně. Přestože svoz kontejnerů
probíhá každý týden, hlavně kontejnery na papír a sklo byly
velmi často přeplněny. Jsme rádi, že jsou naši obyvatelé zvyklí
třídit, nesmí to ale být na úkor pořádku v okolí sběrných míst.
I kontejnerové místo u Flopu jsme přesunuli blíže k chodníku
v Hlincohorské ulici a to z důvodu jeho zvětšení a tím možnosti
zvýšení počtu jednotlivých kontejnerů.
Vít Kavalír, starosta města
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Opravené kříže na hřbitově a v Adamovské ulici

Modernizace sportovní haly a přístavba šaten –
máme hotovo!

Cca 21 miliónů Kč jsme již zaplatili nebo ještě zaplatíme
z rozpočtu města za celkovou modernizaci naší Sportovní haly.
Součástí modernizace je i zbudování jedenácti nových šaten ve
dvou patrech nové přístavby haly. Největší investiční akce za
posledních 15 let financovaná z rozpočtu města je dokončená.
Na konci června 2018 proběhlo kolaudační řízení. Ještě
v červenci je montován jednotný klíčový systém a postupné
zabydlování v šatnách může začít.
S novým vedením SK Rudolfov jsme byli domluveni, aby
nejpozději na začátku srpna 2018 dostali klíče od šatny určené
pro rozhodčího a od pěti šaten v horní části přístavby, ze které je
možné vstupovat přímo na hrací plochu fotbalového hřiště. Tyto
šatny jim město pronajme za symbolickou jednu korunu.
Fakticky budou hradit pouze spotřebované energie. Ostatní šatny
v dolním patře přístavby budou více situovány na sportovní dění
v hale a na budoucí venkovní sportoviště. Tyto šatny se začaly
zabydlovat až začátkem září tohoto roku.
V závěru měsíce září, až se ustálí provoz, uspořádáme den
otevřených dveří celé modernizované haly. Naši obyvatelé
budou mít možnost seznámit se s novým a krásným zázemím.
Tímto naše podpora sportu v našem městě zdaleka nekončí. Po
vybudování venkovních sportovišť za halou bude mít kvalitnější
zázemí pro výuku tělesné výchovy také naše základní škola.
V odpoledních hodinách a o víkendech budou mít venkovní
sportoviště k dispozici naši obyvatelé, kterým sportování a
zdravý pohyb není cizí.
Vít Kavalír, starosta města

Na našem hřbitově je ještě spousta práce,
aby vypadal podle našich představ.
V roce 2018 jsme ale začali drobnostmi,
které tolik nestojí. Kříž na hřbitově,
pocházející z roku 1929, který byl velmi
zchátralý, porostlý mechem a zašlý, má
nový kabát. Město za jeho rekonstrukci
zaplatilo 31 tisíc korun.
Po kříži na hřbitově jsme měli v rozpočtu
města pro rok 2018 schválenou položku
pro záchranu kříže v Adamovské ulici.
Jedná se o velký žulový kříž cca 6 metrů
vysoký. Původní stav byl takový, že žula
byla napadena mechem, řasou, plísní a na
žule byla vrstva zvětralé krusty. Osoba
Krista byla
zkorodovaná.
Bylo nutné
odstranit korozi z kovových částí.
Dále byly odstraněny organické
látky a opracována zvětralá krusta
na žule. Spoje a praskliny byly
doplněny románským cementem.
Z rozpočtu města byla uhrazena
částka cca 38 000 Kč.
I tyto drobné stavby jsou součástí
našeho města a naši obyvatelé
kvitují, když jsou v bezvadném
stavu a zároveň důstojným prvkem
našeho města.
Vít Kavalír, starosta města

Nová fasáda zastávky MHD Na Americe

Zděná zastávka Na Americe vypadala velmi žalostně. Největší
problém byl s graffiti na fasádě, kterou postupně napadli
sprejeři, částečně odfouknutá omítka a špína.
Oslovili jsme firmu, která má s graffiti bohaté zkušenosti a umí
obnovovat fasády. Již v roce 2017 nám zpracovali cenovou
nabídku na částku cca 25 tisíc Kč. Na jaře roku 2018 firma
postupně odstranila všechny graffiti a obnovila fasádní nátěr
včetně štukování. V rámci rekonstrukce byl proveden dále nátěr
kovových dveří, nátěr elektro skříně, nátěr dřevěného
podstřešního bednění, nátěr okna a nový nátěr cihlových soklů.
Nad rámec nabídky nám prováděcí firma umístila na parapet
okna květináč s květinou. Taková maličkost, ale celou zastávku
to jen rozzářilo.
Firma se osvědčila a tak jsme již objednali obnovu zastávky Pod
Zámkem. Jediné, co si přeji, aby nám zastávky v tomto
bezvadném stavu dlouho vydržely.
Vít Kavalír, starosta města

Ohlédnutí za proměnou města v příloze Rekapitulujeme...
připravila Rada města Rudolfova ve složení:
Vít Kavalír, starosta města
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta
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