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■ LISTOPAD – PROSINEC ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Křižovatka Rozcestí bude na dva dny uzavřena pro VEŠKEROU dopravu!

Rekonstrukce křižovatky Rozcestí už trvá čtvrtý měsíc. Ta kyvadlová doprava na semafory není vůbec zábavná. Už se osobně
nemůžu dočkat, až to skončí. Ale bude ještě hůř. Na dva víkendové dny 24. – 25. 11. 2018 (sobota a neděle) bude doprava
na této nejrušnější křižovatce uzavřena pro veškerou dopravu.
Když tím myslím pro veškerou dopravu, tak tím myslím i pro autobusy MHD a ČSAD. Autobusy MHD budou končit
na zastávce U Pily v Novém Vrátě, v Českých Budějovicích. Modré autobusy ČSAD si zvolí objízdnou trasu mimo Rudolfov.
V těchto dvou dnech bude položena finální vrchní vrstva asfaltu v celém prostoru rekonstruované křižovatky. Odborníci
důvodně tvrdí, že pokud je položena finální vrstva najednou, tak je kvalita provedené práce na mnohem vyšší úrovni, než když
se finální asfalt pokládá po etapách. Navíc dojde k urychlení prací a tím i celkovému zkrácení rekonstrukce.
Termínově je rekonstrukce naplánovaná na pět měsíců. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo 15. 7. 2018. Tudíž je jasné, že
termín ukončení prací je smluvně dán do 15. 12. 2018. Díky tomu, že celou křižovatku na dva dny zcela uzavřeme, tak by se
celkové dokončení mělo stihnout do 30. 11. 2018. To jsou hlavní dva důvody, proč jsme všichni nuceni tuhle úplnou uzavírku
podstoupit.
Velmi trpí touto dlouhou rekonstrukcí i naši obyvatelé ulice Pod Zámkem, kde je po dobu rekonstrukce omezená tonáž
na 3,5 tuny a nejvyšší dovolená rychlost je 30 km/h. Bohužel především rychlost jízdy v této ulici je velmi často překračována.
Přes urgence na dopravní policii se nedaří příliš účinně dopravu v této ulici uklidnit. Z tohoto důvodu bude ulice Pod Zámkem
24. – 25. 11. oboustranně opatřena značkou zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „Vjezd povolen pouze vozidlům s povolením
města Rudolfov“. Navíc bude celou situaci hlídat Dopravní policie, se kterou je vše domluveno.
Do pátku 9. 11. (po uzávěrce) bylo domluveno osazení světel veřejného osvětlení na připravené sloupy. V křižovatce bude
vybudovaná zcela nová zastávka MHD, osazeny nové lavičky a výlepová plocha. Dále bude konečně vybudovaný přechod pro
chodce, který v tomto místě tolik chyběl. Řidiči si jistě velmi rychle zvyknou na nový a hlavně bezpečný systém odbočování.
Už aby to bylo hotové.
Vít Kavalír, starosta města

Představujeme radní našeho města pro volební období 2018 ‒ 2022

Vít Kavalír
starosta

PaedDr. Ondřej Švejda Mgr. František Chrastina Mgr. Martin Kolařík
místostarosta
radní
radní

Vít Kavalír, 45 let, starosta města

Mgr. Ivo Schuster
radní

Jsem rozvedený, dcera Jindřiška (18 let), syn Filip (13 let). Vzdělání: úplné střední v oblasti ELEKTRO. Od roku 2003 jsem
členem ODS. V období 2004 – 2008 jsem zastával funkci krajského zastupitele Jihočeského kraje.
Od roku 2010 jsem starostou tohoto města. Osm let v této funkci a čtyři roky před tím ve funkci místostarosty (2006 – 2010),
mi dávají dokonalý přehled o tomto městě a jeho potřebách. Podstatou fungování každé radnice je maximální rozvoj daného
města či obce, který je pozitivně vnímán co možná největším počtem obyvatel a nejlépe financovaný většinově mimo rozpočet
města (například pomocí dotačního titulu). Není problém opravit veškeré místní komunikace ve městě, doplnit k nim chybějící
chodníky, zrekonstruovat hřbitov, zřídit venkovní sportoviště pro školu včetně atletického oválu, nový technický dvůr města a
další smysluplné projekty města. Jednoznačně největším problémem je financování těchto projektů. A to je oblast, na kterou se
já osobně budu i nadále zaměřovat. Tedy získání financí na tyto projekty. Projektů máme v šuplíku připravených dost, a když
nejsou v šuplíku, tak je máme v hlavě a můžeme se na ně začít připravovat…

PaedDr. Ondřej Švejda, 54 let, místostarosta

Narodil jsem se ve Strakonicích, na Rudolfově bydlím od roku 1975. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích. Po absolvování fakulty jsem nastoupil na Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích, od roku 1994 učím
na Českém reálném gymnáziu v Českých Budějovicích. Jsem ženatý, mám dvě děti, dceru Veroniku (26 let) a syna Ondřeje
(23 let), dcera je učitelka, syn v současné době studuje vysokou školu. Mezi mé záliby patří volejbal, práce na zahradě a
příjemná posezení s přáteli. V komunální politice v Rudolfově pracuji od roku 2010, kdy jsem byl zvolen radním města.
Za uplynulých 8 let se v Rudolfově mnohé změnilo, mimo jiné došlo k rekonstrukci Perkmistrovského domu na Hornické
muzeum, zcela nové vybavení má naše jednotka SDH, sportovci mohou využívat nové šatny ve sportovní hale, modernizovala
a rozšířila se základní a mateřská škola, ale její kapacita je v současné době na maximu, tak před vedením města stojí nelehký
úkol podílet na dalším rozšířením naší základní školy.
Přesto všechno je v Rudolfově před námi v dalším volebním období celá řada úkolů, mou prioritou je podpora všech dalších
kroků města směřujících k rozvoji oblasti školství ve městě.

Mgr. Martin Kolařík, 36 let, radní

Na Rudolfově trvale bydlím 11 let. Jsem ženatý a bezdětný. Zastupitelem jsem již devátým rokem, přičemž ve dvou
předchozích funkčních obdobích jsem byl místostarostou města. Mimo působení v radě města současně vykonávám advokátní
praxi v Českých Buděj ovicích. Mezi mé záliby patří dobré jídlo, kvalitní hudba a sport, zejména cyklistika a požární sport.
V příštích čtyřech letech bych se chtěl zasadit nejen o další rozvoj a modernizaci základní školy, rozšíření sportovního areálu,
dostavbu haly sběrného dvora a další investiční akce potřebné pro naše město, ale zejména pracovat na zlepšení komunikace a
spolupráce mezi jednotlivými zastupiteli, kteří by všichni měli věcnými návrhy usilovat o rozvoj našeho města, nikoliv pouze
kritizovat práci druhých.

Mgr. František Chrastina, 56 let, radní

Narodil jsem se v roce 1962 a celý svůj život žiji v rodinném domě na Rudolfově. V radě města působím od roku 2010.
K mým zájmům patří cestování, kultura, zvířata a lodě. Ve svém profesním a osobním životě se snažím tyto zájmy realizovat.
Pracuji od roku 2002 na Krajském úřadu v Českých Budějovicích jako vedoucí úředník na odboru kultury, kde mám na starosti
organizace zabývající se muzejnictvím, kulturou a živou přírodou. Zároveň podnikám v cestovním ruchu jako poskytovatel
vodáckých služeb na většině jihočeských řek a rád se věnuji svým pejskům.

Mgr. Ivo Schuster, 44 let, radní

Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu na
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, od
srpna 2018 působím ve funkci ředitele Základní a
mateřské školy v Rudolfově.
Se svojí přítelkyní a dvěma dětmi bydlíme na
Rudolfově, kde si rekonstruujeme rodinný domek.
Volný čas věnuji sportu a vzdělávání se ve svém
oboru a touto cestou bych chtěl směřovat i své
kroky ve funkci radního – zejména budu
podporovat školství a rozvoj sportu v našem městě.
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Nově zvolené zastupitele města vám představíme v lednovém čísle Rudolfovských listů.
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Rudolfov 5. – 6. 10. 2018

V seznamu voličů bylo v Rudolfově a jeho místní části Hlinsko zapsáno celkem 2045 voličů, z nich se k volbám
dostavilo a volební lístky odevzdalo 1047 voličů. Účast ve volbách v našem městě činila 51,44%.
V říjnových komunálních volbách kandidovalo v našem městě celkem 6 subjektů. Rozdělení hlasů občanů těmto stranám
a hnutím ukazuje následující tabulka.
Platných hlasů
Počet
Počet
Kandidátní listina
absolutně
v%
kandidátů mandátů
1
Občané pro rozvoj Rudolfova
3 379
23,28
15
4
2
NEZÁVISLÍ A STAN
1 045
7,20
12
1
3
Občanská demokratická strana
3 579
24,66
15
4
4
Křesť. demokrat. unie – Čs.strana lidová
1 402
9,66
15
1
5
„PROSPERUJÍCÍ RUDOLFOV“
1 132
7,80
15
1
6
Společně pro Rudolfov
3 977
27,40
15
4

V další tabulce je uveden přehled nově zvolených zastupitelů našeho města

Pořadí

Jméno a příjmení

Kandidátní listina č. 1

Pořadí na
hlas. lístku

Počet hlasů

1.
3.
2.
4.

340
321
304
282

Pořadí

Občané pro rozvoj Rudolfova

1.
2.
3.
4.

Ondřej Švejda
Ivo Schuster
Martin Kolařík
Pavel Hanus

1.

Vratislav Klabouch

1.

218

1.
2.
3.
4.

Vít Kavalír
Hana Kuboušková
František Chrastina
Martin Pfleger

1.
4.
2.
7.

386
302
298
286

Kandidátní listina č. 2

NEZÁVISLÍ A STAN

Kandidátní listina č. 3

Občanská demokratická strana

Čas volební v Rudolfově

Jméno a příjmení

Pořadí na
hlas. lístku

Počet hlasů

1.

168

Kandidátní listina č. 4

KDU – ČSL

Kandidátní listina č. 5

„PROSPERUJÍCÍ RUDOLFOV“

Kandidátní listina č. 6

Společně pro Rudolfov

1.

Milan Třebín

1.

Miroslav Holovský

1.

134

1.
2.
3.
4.

Jaroslav Valevský
Robert Bártů
Stanislav Kovář
Pavla Činčurová

1.
2.
3.
4.

430
305
283
268

S použitím serveru www.volby.cz zpracoval Ondřej Švejda

Poděkování

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaše hlasy ve volbách do Zastupitelstva
města Rudolfova. Získali jsme od Vás 3 977 (27,4%) hlasů.
Našimi zastupiteli se stali MUDr. Jaroslav Valevský,
Ing. Robert Bártů, Pavla Činčurová a Ing. arch. Stanislav
Kovář, CSc. Nepodařilo se nám však nikoho z nich prosadit
do rady města, ačkoliv jsme se o to snažili. Abychom mohli
aktivně ovlivňovat dění našeho města, byla širší diskuze a
lepší informovanost mezi politickými subjekty.
Velice si vážíme Vaší podpory Společně pro Rudolfov, kterou
se budeme snažit nezklamat a nadále prosazovat náš volební
program, pro který jste nás volili.
SPOLEČNĚ PRO RUDOLFOV,
https://www.facebook.com/SpolR/

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhly komunální volby v celé
České republice a volby do 1/3 Senátu ČR, tedy
i v Rudolfově. Všichni voliči si mohli vybrat nové vedení
města. Během měsíce září proběhla poměrně vyhrocená
volební kampaň. Letos kandidovalo celkem šest volebních
uskupení, která se snažilia na sebe upozornit různou formou a
stylem. Kampaň skončila dnem voleb a pak již volební
komise sčítaly výsledky. Letos jsme si na ty poslední
výsledky mseli počkat až pozdních večerních hodin v sobotu
6. 10. 2018.
Výsledky ukázaly, že stávající koalice získala osm mandátů
z patnácti možných. Děkujeme velmi za Vaší podporu!!!
Již dávno před volbami jsme se netajili tím, že pokud budeme
chtít pokračovat, tak ideálně ve stejném nebo velmi
podobném složení koalice (ODS + OPRR). Voliči nám to
umožnili a tak jsme k tomu přistoupili i při volbě starosty,
místostarosty a rady města.
Volební účast byla 51,44 %, což je hodně obdobné, jako před
čtyřmi lety (v roce 2014 byla volební účast 50,88 %).
V absolutních číslech přišlo letos k volbám 1 052 voličů.
Necelá tisícovka voličů do volební místnosti nedorazila.
Celkový trend volební účasti v ČR je spíše snižující se, přesto
bych si přál, kdyby se volební účast v komunálních volbách,
aspoň v Rudolfově, razantně zvedla. Volební účast rovnající
se 100% účasti se nedočkáme asi nikdy, ale umím si
představit jako standard 75 % a více.
Každopádně chci moc poděkovat všem, kteří volit přišli, a
není teď úplně podstatné, koho volili.
Vít Kavalír, starosta města

Poděkování bývalé zastupitelce
Ing. Zdeňce Sobíškové

Tímto bych rád poděkoval dnes již bývalé dlouholeté
zastupitelce Ing. Zdeňce Sobíškové za práci pro naše město.
Spolupráce s ní byla pro mě vždy posunutím k dobru věci.
Nebála se postavit za to, co uznala za správné, i přes to, že
mnohdy šlo o konfliktní situace. Nikdy neřešila, kdo co
udělal nebo měl udělat. Dělala vždy vše pro posun dané věci.
Často na ni zůstala „neviditelná“ práce. Neřešila, zda za ni je
či bude oceněna nebo nějak prezentována. Neznám z její
strany nelibost, neochotu, nespravedlnost a povýšenost. Také
proto si její práce a spolupráce vážím. Dnes, více než kdy
jindy, si uvědomuji a děkuji za její hodnoty lidské, odborné
i morální.
Věřím, že i nadále zůstane pro naše město důležitou oporou a
přínosem.
S poděkováním Jaroslav Valevský ml.
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Za zapsaný spolek „Náš domov“ jsme podali připomínky,
ve kterých jsme použili odborná vyjádření shromážděná
členy spolku za 6 let, která potvrzují hodnotu tohoto území.
Připomínky jsme podali také ke kanalizaci, dopravě.
Připomínky „Našeho domova“, který se zabývá ochranou
životního prostředí Rudolfova a okolí jsme zaslali 12. 4. 2018
na podatelnu Města Rudolfov a všem zastupitelům s tím, že
je mohou využít k podání připomínek za Město Rudolfov a
že v případě nejasností zajistíme odborníky, kteří vysvětlí
odborné věci.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme zjistili, že veřejné

Lípy svobody na Rudolfově

K příležitosti 100letého výročí od založení republiky byly
skupinou rudolfovských občanů dne 28. října 2018
vysazeny 3 lípy svobody a ozdobeny stuhami. Dvě lípy byly

vysazeny na travnaté louce za posledními domy u Lesní ulice
a jedna o něco dál poblíž informační tabule Údolí
Rudolfovského potoka. Stromy pochází od pana Petra Kociny
a byly tedy pouze přesazeny. Poděkování patří všem, kteří na
rychlo a spontánně zorganizované akci přišli pomoci se
sázením.
Kolem stromů jsou umístěny také kameny s cedulkami a
krátkými citacemi od prezidentů T. G. Masaryka a Václava
Havla a také spisovatele Karla Čapka.

projednání návrhu změny č. 1 se koná 11. 12. 2018
od 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Jivno. Návrh je zveřejněn na http://www.jivno.cz/ a
do dokumentace je možno nahlížet na Obecním úřadu
Jivno ; nejlépe v úřední den, tj. v pondělí od 18 do 19 hodin.

Moc bychom si přáli, aby se lípy ujaly a sloužily jako živé
památníky a zároveň
jako
jedinečný symbol
připomínající naše národní dějiny. Výsadby stromů
s poselstvím dokazují naší národní identitu a posilují
sounáležitost obyvatel s místem, kde žijí.

Nemohli jsme zatím zjistit, zda byly v návrhu zohledněny
naše připomínky a jaký postoj k návrhu k projednání zaujme
Za skupinu rudolfovských občanů Jaroslav Valevský ml. naše město.
Jaroslav Valevský ml. a Zdeňka Sobíšková
Kauza motoservis

Ten příběh by se dal napsat jako pohádka – bylo nebylo v jednom
malém městě. Ale protože je zatím dobrý konec v nedohlednu,
budu se snažit o popis věcný. Jak z dalšího textu pochopíte, může
i každého z vás kdykoliv potkat něco podobně nepříjemného a
budete marně hledat pomoc. Alespoň u státního orgánu, který by
měl zákony v prvé řadě dodržovat a také aplikovat, tedy
stavebního úřadu. A nejistá je i pomoc vámi volených zástupců,
tedy samosprávy.
Reálné dění kolem motoservisu se vyvíjelo tak, že již někdy
od roku 2016 až do jara roku 2017 v bývalé prodejně potravin a
masně vedle Perkmistrovského domu začalo být rušno. Uvnitř,
kam jsme pochopitelně nedohlédli, se prováděly stavební práce a
také se změnil ráz zásobovací rampy přístupné ze dvora
Perkmistrovského domu. To jsme ale dění nevěnovali velkou
pozornost, vždyť přece bez stavebního řízení se tam nemůže nic
podstatného změnit! Jak hluboce jsme se mýlili. Se začátkem léta
2017 se začaly navážet motorky a čtyřkolky a po okolí se začal
rozlévat silný hluk, zápach a vibrace. A společně s tím začaly
bezohledné jízdy motorek a čtyřkolek po okolních cestách a
dokonce i chodnících. A to horší pro nejbližší okolí ještě
následovalo – na rampě, ale především na cestě ve dvoře
Perkmistrovského domu se opravovaly stroje všeho druhu a
samozřejmě se motory také zkoušely v maximální zátěži na místě
i při projížďkách.
Majitel motoservisu, hlubocký občan pan Jiří Velikovský, ani
stavební úřad s námi nadále nejednali, a proto jsme
v září s manželkou podali podnět na místní stavební úřad sami.
Dlouho se nic nedělo, zákonný termín pro reakci bez povšimnutí
uplynul, teprve až po telefonické urgenci začala vedoucí úřadu
Ing. Hálová konečně konat. Svolala místní šetření a mysleli jsme,
že bude vše jasné. Na šetření ostatně zaznělo, že poslední
kolaudace je na prodejnu potravin a lahůdek a kavárnu s bytem.
Navíc z prohlídky objektů bylo jasné, že v objektech se prováděly
významné stavební úpravy a mimo jiné se oba objekty stavebně
i prostorově propojily. Současně nám stavební úřad sdělil, že
v roce 2016 byl kvůli chybějící stavební dokumentaci vyhotoven
pasport staveb, tedy jakýsi zákres skutečného provedení staveb.
Jaké potom bylo naše (nepříjemné) překvapení, když v lednu ze
stavebního úřadu přišlo sdělení, že je vše v pořádku a s odkazem
na pasport lze v objektech motoservis bez problémů provozovat.
Navíc Ing. Hálová vydedukovala, že provoz motoservisu
neobtěžuje okolí do té míry, kterou lze přisuzovat provozování
autoservisů. Tyto jsou totiž územním plánem pro danou oblast
výslovně zakázané. Jak absurdní závěr, když motoservis obtěžuje
značně víc, ovšem při posuzování stavu od stolu je možné vše a
papír také snese všechno.

ZTV Rudolfov Na Sekeře:
účastníci řízení se proti rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby odvolali

V předminulém čísle jste se mohli dočíst, že řízení
o odstranění nepovolené části stavby je přerušeno a řízení
o dodatečném povolení je ve fázi seznámení účastníků se
spisem před vydáním rozhodnutí.
Dne 31. 7. 2018 Odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrátu města České Budějovice vydal rozhodnutí
o dodatečném povolení stavby ZTV Na Sekeře, které ale
nenabylo právní moci, protože účastníci, vlastníci
nemovitostí dotčených změnou, i město, se odvolali.
Odbor dopravy MM ČB se totiž s námitkami účastníků
„vypořádal“ tak, že všechny zamítl. Odvolání bude řešit
odbor dopravy Jihočeského kraje a nezbývá než se obrnit
trpělivostí a doufat, že bude vše řádně přezkoumáno a
námitky popisující poškozování majetku účastníků,
ignorování územního rozhodnutí, územního plánu předané
zejména na místním šetření v dubnu 2018 budou zohledněny
stejně, jako veřejný zájem.
Zdeňka Sobíšková
Návrh změny č. 1 Územního plánu Obce Jivno
počítá v údolí Rudolfovského potoka opět se
zástavbou – pokračování

Ve třetím čísle letošního vydání Rudolfovských listů jsme
popisovali průběh společného jednání návrhu změny č. 1 ÚP
Jivno s dotčenými orgány, které se konalo 11. 4. 2018. Den
předtím Město Rudolfov zaslalo jednu připomínku
ke kapacitě kanalizačního sběrače, ale jednání se za město
nikdonezúčastnil.

pokračování na straně 15
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Farská louka a 3 omyly starosty Rudolfova
o rudolfovské farnosti

se šestnáctitisícovým příspěvkem od města, který již
od roku 2016 nepobíráme, kompletně zrekonstruovala
Na titulní straně minulého čísla Rudolfovských listů, 14 dnů největší rudolfovskou dominantu, kostel Sv. Víta.

Zdeňka Sobíšková, Milan Třebín

před volbami, byl uveřejněn článek pana starosty: „Žaloba
od Rudolfovské farnosti se pro město nevyvíjí dobře“. Pan
Vít Kavalír se v něm dopustil několika omylů, které jsme se
mu pokusili vysvětlit otevřeným dopisem 27. 9. 2018.
Do dnešního dne jsme nedostali odpověď a tímto článkem
vás chceme seznámit s dopisem ve zkráceném znění.

1. omyl: Nedošlo ke smírnému jednání se žalobcem –
farností.
Farnost jako taková je zapsána v rejstříku Ministerstva
kultury, kde je uvedeno, jaké právní úkony může provádět
samostatně a jaké se souhlasem zřizovatele, Biskupství
českobudějovického. Úkony spojené s nakládáním
s nemovitým majetkem patří právě mezi tyto „vyhrazené“
úkony. V ostatních věcech je farnost zastupována
administrátorem farnosti, který má ještě 5 dalších farností:
Libníč, Lišov, Dolní Slověnice, Libín a Štěpánovice.
Biskupství českobudějovické, po uvedení prvního článku
v Rudolfovských listech namířeného proti farnosti, chtělo
tuto situaci, opět v Rudolfovských listech, vysvětlit. To bylo
odmítnuto a dál byly psány jednostranné články namířené
proti farnosti či biskupství. Přes tuto kampaň Biskupství
českobudějovické bylo vždy otevřené k mimosoudnímu
řešení celé záležitosti. Bohužel až s naším přispěním se
v první polovině roku 2016 uskutečnila schůzka generálního
vikáře s vedením města Rudolfov, kde bylo ze strany města
přislíbeno, že se projednají v orgánech města podmínky
(např. nabídka nepotřebných pozemků Rudolfova), které
povedou k mimosoudnímu řešení sporu. Bohužel na zasedání
zastupitelstva se nic takového neprojednávalo, natož aby byl
předložen nějaký návrh. Myslíme si, že o smír nebyl ze

strany města dostatečný zájem.
2. omyl: Původní žaloba zněla jasně na celý pozemek.
Od začátku byla předmětem žaloby jen část pozemku
25/1, odpovídající původní PK 247/3. Po únoru 1948 byla

část historického majetku farnosti označena jako parcela
PK 247/3 a odebrána církvi bez náhrady. Na části byly
postaveny čtyři bytové domy podél ulice Na Staré cestě a
zbytek je dnes součástí parcely č. 25/1. Dnes v katastru
nemovitostí evidovaná parcela č. 25/1 vznikla kromě
PK 247/3 z dalších třech parcel bývalého pozemkového
katastru. Jedna z nich není historickým majetkem farnosti a
dvě byly farní do roku 1971, kdy je pan farář Sobíšek musel
prodat MNV, aby mohl zaplatit výmalbu kostela.

Pane starosto, zaráží nás, proč uvádíte na první straně
Rudolfovských listů takové dezinformace. Stačilo se přece

poradit s právním zástupcem obce, nebo s panem
místostarostou Mgr. Kolaříkem, který je advokátem, nebo jen
s obyčejným geodetem, který vyhotovuje geometrické plány.

3. omyl: Někteří zastupitelé měli (museli) mít informace
o chystané žalobě a záměrně tyto informace
nesdíleli s městem Rudolfov.

Bývalí zastupitelé Mackerle, Sobíšková a zastupitel Třebín
jsou ve farní radě. Farní rada je poradní orgán administrátora
farnosti (pana faráře) a je celkem devítičlenná. Farní rada se
schází dle požadavku administrátora farnosti a nijak
neschvaluje ani neparticipuje na jeho rozhodnutích. Jak již
bylo popsáno výše, úkony spojené s nakládáním
s nemovitostmi jsou úkony vyhrazené Biskupství
českobudějovickému.

Na závěr našeho dopisu jsme bohužel museli vyjádřit
lítost na tím, že v emocionálně výjimečné době opírá
starosta svou předvolební kampaň o útok proti farnosti.
A to takové farnosti, která za současného vedení města,
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Poplatky 2019

Tento model veřejných AED funguje především
v Jihomoravském kraji, kde již pomohl zachránit
v koordinaci se záchrankou mnoho životů. Mnoho konzultací
na toto téma bylo vedeno také s koordinátorkou AED
Jihomoravského kraje MUDr. Barborou Zuchovou a také
koordinátory jiných krajů včetně jihočeského. Výhodou
zmíněného defibrilátoru je schopnost defibrilace i nejmenších
dětí, kdy defibrilátor po vsunutí tzv. dětského klíče si
vyhodnotí velikost defibrinačního výboje sám. Naštěstí je to
vzácná situace. Defibrilálor je možné také použít
k výukovým účelům prostřednictvím instruktážních
samolepících elektrod a proškolit tak laickou veřejnost.
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje čeká, až
bude skříň provozuschopná. Teprve pak může proběhnout
koordinace mezi záchrankou a městem Rudolfov, které jako
první v Jihočeském kraji bude mít tu čest zachraňovat životy.
Ohledně zmíněného defibrilátoru nechala Zdravotnická
záchranná služba Jihomoravského kraje zhotovit instruktážní
video a návod k použití, překreslené materiály ke
kardiopulmonální resuscitaci a svolila cokoliv volně použít,
jak na webových stránkách, tak co se týče instruktáže.
V případě zájmu se rád ujmu proškolení laické veřejnosti
v kardiopulmonální resuscitaci s AED.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat paní Pavlíně Šteklové
z městského úřadu ohledně perfektní spolupráce při
objednání AED.
MUDr. Jaroslav Valevský

Vážení občané,
úhrada poplatku za komunální odpad pro rok 2019 bude
v období 2. leden až 28. únor 2019. Poplatek za psa je
možno uhradit od 2. ledna do 31. března 2019.
Poplatky jsou roční, což je 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Mylně
si občané vykládají, že poplatky jsou od února do února za
odpad, u psů od března do března. Poplatky se vybírají
v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 – 17.00
hodin s polední pauzou 11.30 – 12.30 hodin.
V neúředních dnech můžete uhradit poplatek od 8.00 – 14.30
hodin v úterý a ve čtvrtek opět s polední pauzou. Cena
poplatku se nemění. Poplatky je možno uhradit nově
platební kartou přes terminál. Tuto platbu je nutno hlásit
při vstupu do kanceláře, dále bankovním převodem nebo
v pokladně MěÚ. Číslo účtu Města Rudolfov je KB
1921231/100 VS pro odpad 1339, VS pro psa 1331, hřbitov
3632xxx (kdy x je číslo hrobového místa). Pokud došlo
v roce 2018 k jakékoliv změně u poplatníků (úmrtí v rodině,
narození dítěte, stěhování některého člena rodiny), nahlaste
tuto skutečnost osobně, telefonicky (775 742 981) nebo
emailem (poplatky@rudolfov.cz), a to do 15. prosince 2018.
Připravuji předpisy a tyto údaje mají vliv na výši poplatku.
Četnost svozů při změně je třeba též nahlásit do 15. prosince
2018.
Vážení občané, pokud máte popelnici, která má již
odslouženo, nelepte na ní novou svozovou známku. Nejprve
si pořiďte novu popelnici a teprve pak použijte známku.
Na rozbité popelnici vám známka neposlouží. Při výměně
popelnice je třeba přinést známku ze staré popelnice
i poškozenou. Měl by být, pokud je to možné, čitelný rok
použitelnosti. Pokud se vám nepodaří známku odstranit,
překontroluji na místě výměnu popelnice. Kupujte si však
popelnici s objemem 110 až 120 litrů. Jestliže si pořídíte
popelnici 240 l, pak musíte uhradit dvojnásobek poplatku.
Pytle na tříděný odpad jsou bezplatně poskytovány
na požádání. Patří však do nich pouze odpad k tomu určený.
Žluté pytle slouží na plastové nádoby a PET lahve, kelímky
od jogurtů, krabičky od tuků, výrobky z plastů, sáčky, folie,
polystyren. Do červených pytlů patří nápojové kartony
od džusů, mléčných výrobků, vín. Prosím, stlačte tyto nádoby
určené do pytlů, víc se do nich vejde a nevozí se jen pytel
vzduchu.
Důležité upozornění pro všechny občany
Firma Marius Pedersen žádá všechny majitele popelnic, aby
prošlé známky z minulých let odstranili z popelnice pro lepší
orientaci platné známky. Dále žádají, aby pytle na tříděný
odpad byly vyndány pro svoz buď v pondělí večer a nebo
nejpozději v úterý před půl šestou ranní.
Vážení spoluobčané, do dalšího roku nám přeji oboustrannou
spokojenost při vzájemné spolupráci.
Blanka Posekaná

Křižovatka „Královský Vrch“
usilujeme o zpomalovací dopravní značení

Křižovatka „Královský Vrch“ je občas velmi nebezpečná.
Stále se najde řidič, který ve směru jízdy od Rudolfova při
odbočení v této křižovatce směrem do Adamova nemá
dostatečný přehled na horizontu a odbočuje předčasně a
velmi nebezpečně. Za poslední dva měsíce o tom svědčí
dopravní nehoda ze začátku září a písemná stížnost z října,
kdy k dopravní nehodě nedošlo jen o pár centimetrů.
Město Rudolfov a obec Adamov rovným dílem nechalo
vypracovat bezpečnostní studii, která říká, že je nutné
zpomalit dopravu dopravním značením, zejména
od motorestu Florida. Osazení takového dopravního značení
musí provést Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, tedy
organizace zřizovaná majitelem této silnice. 27. 11. 2018
proběhne jednání s radním kraje Jiřím Švecem, kde bychom
se měli dozvědět víc, zejména o termínu instalace
zpomalovacích značek.
Již teď apeluji na řidiče, zpomalte v úseku této křižovatky
i bez dopravního značení. Ta půlminuta zdržení se vyplatí!
Vít Kavalír, starosta města

Automatický externí defibrilátor (AED) a
úložná skříň na Rudolfově

Již někteří se dotazují, kdy bude umístěna úložná
skříň s AED u hasičské zbrojnice. Dne 20. 6. 2018 byla
odeslána městským úřadem
objednávka na AED Philips
HeartStart FRx a úložnou skříň
od francouzské společnosti
Pyrescon AVIA 310, kterou lze
otevřít pomocí číselného kódu.
Úložná skříň dorazila 18. 9. 2018
na městský úřad a čeká se na montáž. Teprve po její montáži
může být pozván technik odborné firmy, aby zprovoznil
úložnou skříň, a bude přivezen i vlastní defibrilátor.
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ZE ŠKOLNÍC H TŘÍD
Přírodovědný klokan 2018/2019
Žáci 2. stupně slavili 100 let republiky

Ve středu 10. 10. 2018 „doskákal☺ “ klokan opět po roce
do ZŠ a MŠ Rudolfov a „byl vpuštěn“ do 8. A, 8. B
a 9. třídy. Jako vždy „vytáhl z kapsy“ 24 otázek (více či
méně obtížných) z přírodních věd – přírodopisu,
zeměpisu, matematiky a fyziky. Cílem této tradiční
celostátní soutěže je vzbudit zájem žáků o přírodovědné
a technické obory, což plně podporujeme.
V osmém ročníku jsem rozdala zadání šestnácti zájemcům
o soutěž, kolega Mgr. J. Hřivnáč v 9. ročníku sedmi. A pak už
se 23 žáků v kategorii „Kadet“ pustilo do řešení úloh. Tak
jako v předchozích ročnících mohli správné odpovědi vybírat
z předložených možností a tedy také „tipovat“. To je vždy
sázka do loterie, ale někomu vyšel „jackpot“ a jeho jméno se
objevilo ve výsledném pořadí na místě, kde by ho podle
známkového průměru nikdo nečekal. Ale samozřejmě
i naopak .
I letos bylo nejvíce správných odpovědí u otázek
z přírodopisu a zeměpisu, nejméně u otázek z matematiky
a fyziky. Rekord naší školy v této soutěži (80 bodů
z možných 120) nebyl překonán, nejlepší výkon byl 56 bodů
(loni 64 bodů).
Při vyhlášení výsledků všichni soutěžící dostali „Osvědčení
o účasti“ vydané organizátory – Přírodovědeckou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci.
Nejlepším řešitelům gratulujeme ☺ :

Dne 26. 10. 2018 proběhl na naší škole z iniciativy
vyučujících projektový den s názvem „100 let republiky“.
Důstojná oslava významného výročí našeho státu (všichni
zúčastnění oblékli barvy trikolóry naší země) probíhala na
druhém stupni po celý páteční den a nesla v sobě mnoho
prvků moderní pedagogiky.
Žáci byli rozděleni do šesti skupin, kdy každá měla
zastoupení ze všech tříd. Věříme, že se díky spolupráci
v neobvyklém kolektivu utužily přátelské vztahy dětí napříč
věkovými kategoriemi. Každá ze skupin navštívila postupně
šest stanovišť tématicky zaměřených na určitou oblast
posledních sta let vývoje země (Československa a následně
ČR). Na každém stanovišti na žáky čekala, ve většině
případů, dvojice pedagogických pracovníků s částečně
vzdělávacím a částečně soutěžním programem, který si
přichystaly společně jednotlivé dvojice pedagogů. V rámci
připravených aktivit se děti blíže seznámily s osobnostmi,
událostmi, dokumenty, ukázkami hudby či významnými
sportovními úspěchy naší minulosti. V soutěži využívaly své
znalosti, aktivitu, kreativitu či talent proti ostatním skupinám
a mohly vyhrát sladké ceny. Konkrétní úkoly byly velice
různorodé, jednalo se např. o skládání mapy Československa,
přiřazování citátů a činností k významným osobnostem či
fandění Emilu Zátopkovi na letních olympijských hrách
v Helsinkách, děti si zkusily zazpívat „Ach synku, synku“,
dokreslit portrét T. G. Masaryka i napsat vysvědčení
inkoustem s pomocí násadky na pero.
K radosti pedagogů byla akce žáky kvitována s potěšením
a zájmem a probíhala aktivně ve zdravě soutěživém duchu.
Doufáme, že projektové dny se na naší škole stanou
Veškeré informace o soutěži, zadání a výsledky minulých každoroční pravidelně konanou akcí. Všem zúčastněným,
ročníků najdete na stránkách
dětem i pedagogům, patří velký dík za odvedenou práci.
http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/
Mgr. Daniela Brůhová, Mgr. Jakub Hřivnáč,
Mgr. Jana Vašková
Bc. Martina Koupalová

Pamětní deska Josefu Bartuškovi

Dne 28. září 2018 byla slavnostně odhalena pamětní deska významnému učiteli a avantgardnímu umělci Josefu Bartuškovi
na budově Základní školy Rudolfov.
Deska byla osazena na přední straně u vchodu do školy jako připomínka oblíbeného učitele a talentovaného avantgardního
umělce. Odhalení desky bylo jedním z bodů Svatováclavských slavností, které připomněly
pozoruhodné události o osobnosti Rudolfova během let 1918 – 2018. Pamětní deska byla
odhalena za přítomnosti členů rodiny Bartuškovy.
Josef Bartuška (28. 5. 1898 – 9. 10. 1963) pocházel z rozovské myslivny u Týna nad Vltavou.
Na obecnou školu chodil v Úsilném. V Českých Budějovicích začal na státní reálce, potom
z kvarty přešel v roce 1913 na český učitelský ústav, kde roku 1917 maturoval. Po škole
nejprve čtyři roky vyučoval přímo v Českých Budějovicích. Potom jako učitel působil také
v Borovanech, Úsilném, Chotýčanech, Libníči, od roku 1924 v menšinové škole v Českých
Velenicích, posléze na škole ve Vrátě. V roce 1942 byl jmenován řídícím učitelem na obecné
škole v Rudolfově, kde působil až do důchodu do roku 1959.
Josef Bartuška byl oblíbený a respektovaný učitel. Jeho přístup k dětem vynikal vlídností a laskavostí, pedagogický přístup
nápaditostí a odvahou učit děti citlivě vnímat svět, nejen kreslit a malovat. Josef Bartuška se po celý svůj život věnoval
pedagogické a metodické práci s dlouhodobým zaměřením na výtvarnou výchovu dětí různého věku. V oblasti teorie výtvarné
výchovy publikoval mnoho statí.
Josef Bartuška byl mužem mnoha uměleckých nadání. V roce 1930 založil avantgardní skupinu Linie a o rok později
i legendární časopis stejného názvu. V následujících letech 1931 – 1938 pořádal pro Linii výstavy a různé podvečery, hodně
psal, fotografoval. Právě Josef Bartuška patřil k nejvýraznějším a nejaktivnějším autorům Linie. S Karlem Fleischmannem,
Richardem Landerem, Oldřichem Nouzou, Adou Novákem, Emilem Pitterem a Karlem Valterem vytvořili početný soubor děl
a soudobých uměleckých výstav. Josef Bartuška s Oldřichem Nouzou zveřejnili v roce 1929 manifest Poesie imaginárního
prostoru, v němž se snažili vysvětlit a popsat svoji tvorbu. Linie Josef Bartuška byl vůdčí postavou skupiny Linie. Patřil
k nejvšestrannějším osobnostem meziválečné avantgardy. Byl básníkem, fotografem, malířem, grafikem, kreslířem, tvůrcem
četných koláží, publicistou, hudebníkem, divadelníkem i filmařem.
Helena Stejskalová
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Letošní podzim si ve školní družině užíváme. Pořádali jsme
drakiádu, užili si zábavné odpoledne s tématikou brambor. Při
bramboriádě děti plnily různá stanoviště s úkoly, např. hod
bramborou nebo slalom s bramborou na lžíci. Ze zbylých
brambor jsme tiskali obrázky a s pomocí dalších přírodnin
vyráběli panáčky.

techniky.
Nechybělo nám ani kulturní vyžití, pobavili a zároveň poučili
jsme se u pohádky Utopené dějiny, aneb o rybníkáři Kubovi a
bábě Slepičkové v podání hudebně – divadelní skupiny
Rybníkáři.

Konec října družinu ovládly dýně, poctivě jsme dlabali a
vyřezávali, aby si děti večer mohly zapálit svíčku a tím
ozdobit svůj domov.
V družině jsme se připojili
k oslavám narozenin pana
Puffera. Děti ze všech
oddělení s nadšením
namalovaly 100 obrázků
(narozeninový dort, typické
činnosti pro jednotlivá roční
období či například jeho
oblíbený sport – volejbal) do
narozeninové knihy. Byli
jsme pozváni knihu přímo
předat panu Pufferovi na
oslavě na městském úřadě.
Děti z první a druhé třídy mu
při té příležitosti zazpívaly písničky Okolo Frýdku cestička a
Ach synku, synku při kytarovém doprovodu paní
vychovatelky Veselé. Poté mu s třesoucím se hlasem popřály
všechno nejlepší a předaly knihu. Všechny děti si zaslouží
velikou pochvalu, vše krásně zvládly, i když pro mnohé děti
to bylo první veliké vystoupení před lidmi.
Mgr. Petra Kuboušková

1. října jsme měli velmi milou návštěvu – policejní psovody
z Českých Budějovic. Vysvětlili nám, co všechno jejich práce
obnáší, ukázali, jak pes
zaútočí na povel na zloděje.
Zodpověděli všechny zvídavé
otázky dětí a na závěr si děti
mohly pejsky pořádně
pomazlit. Moc děkujeme za
zajímavé vyprávění a ukázku.
V listopadu nás opět
navštívila Policie ČR,
konkrétně paní Krausová
z oddělení prevence. S dětmi
poutavě
besedovala
o bezpečnosti v dopravě. Děti
se dozvěděly, jak správně
přecházet silnici, jak zavolat
pomoc či např. jak je
nebezpečné utíkat za míčem. V těchto případech platí, že
opakování je důležité a pokud si to zopakují od policistky
v uniformě, jistě to zanechá o to větší dojem.
V říjnu jsme se vypravili na výlet do Českých Budějovic.
První a druhé třídy navštívily den otevřených dveří na SOŠ
zemědělské a veterinární. Již tradičně odjížděly děti zpět do
školy plny nových zážitků. Jezdily na koni, na motokárách,
v kombajnu, dozvěděly se informace o včelách, ochutnaly
med, nakoupily malé dárečky pro rodiče. Druhé třídy
navštívily Hasičský záchranný sbor v ČB, kde se dozvěděly
mnoho zajímavých informací a užily si prohlídku hasičské
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. . . A C O NAŠ I N E JM E N Š Í ?
centru zahrály pohádku o zvířátkách, jejíž hlavním smyslem
bylo dětem ukázat, že každý živý tvor má v přírodě své místo
a že je pro ní důležitý. Dále návštěva Domu umění, ve kterém
se děti seznámily s tvorbou izraelského sochaře Nanhuma
Teveta, kde rozvíjely svoji fantazii a představivost. Také děti
navštívily Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, kde
se seznámily s prastarými lidovými nástroji, zazpívaly si
píseň o dudách a naučily se jednoduchý lidový taneček.
Součástí programu byla i prohlídka sbírky historických
nástrojů Mgr. Miloslava Vaváčka.

HALLOWEEN V MŠ
Koncem měsíce října u nás v mateřské škole vrcholily
přípravy na svátek ,,Halloween“. V posledních letech jsme si
tento svátek velmi oblíbili. Na tento den uspořádala naše
mateřská škola halloweenské dopoledne a tak v pátek dne
26. 10. se mateřská škola proměnila ve školku čar a kouzel.
Z dětí se stala strašidla, duchové, netopýři, čarodějové,
čarodějky a další... Již předem jsme s dětmi vytvářely různé
strašidelné a halloweenské dekorace a výrobky. V průběhu
dopoledne nechyběl strašidelný rej, diskotéka v maskách a
ani zdolávání strašidelných úkolů, kterého se děti účastnily.
Dopoledne jsme zakončily rautem a dobrotami. Všem se
halloweenské řádění líbilo, užily jsme si zábavné dopoledne
plné her, tancování a legrace. Děkujeme všem rodičům, že
dětem přichystali strašidelné kostýmy a děkujeme šikovným
maminkám za halloweenské muffínky, dortíky a za další
sladká pokušení, se kterým si daly práci. Děti si domů
odnesly dárečky v podobě tématických lízátek a bonbónů.

Koncem měsíce října pro nás byl připraven výukový program
z ,,Nadačního fondu Albert“: ,,Zdravá Pětka“, ve kterém se
děti učily o zdravém životním stylu. Děti se dozvěděly, co
patří mezi zdravé a nezdravé potraviny, co patří mezi
vitamíny, jak mají pečovat o své tělo a závěrem si postavily
každý dle své fantazie různé obrázky z čerstvé zeleniny,
kterou si poté za odměnu mohly sníst. Dětem se tento
program moc líbil.
V listopadu se můžeme těšit na výukový program Policie ČR,
různá divadélka a podruhé nás navštíví Sférické kino, které si
děti loni velmi oblíbily a už se na něj moc těší. Také nás
navštíví ,,Flema studio“, se kterým nás čekají výtvarné
dílničky.
Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová

TRADIČNÍ DRAKIÁDA
Začátkem listopadu se děti dočkaly dlouho očekáváné
Drakiády. Děti se na tuto akci pilně připravovaly celý týden.
Vyráběly dráčky, větrné rukávky a opakovaly dračí básničky
a písničky. Poté se dračí průvod spolu s paní učitelkami vydal
na nedalekou louku před mateřskou školu a zde se za
příznivého počasí a větrných podmínek vypustili barevní
dráčci na volné nebe. Nad loukou se vznášelo až dvacet
dráčků různých barev a zdobení. Na všechny děti čekaly za
účast na drakiádě medaile, diplomy a sladká odměna. Pro
mlsné jazýčky bylo připraveno i pohoštění ve třídě v podobě
brambůrků, slaných tyčinek, sladkých limonád a dobrých
bonbónů. Odměnou pro nás byly rozzářené oči dětí a úsměv
na tváři. Pro děti to byl velký zážitek a krásně strávené
dopoledne.
KULTURNÍ AKCE – divadélka, různé návštěvy ve městě a
přípravné programy pro děti.
V polovině měsíce října nás navštívilo ,,Divadlo úsměv“,
které si pro nás připravilo pohádku s názvem: ,,O papírovém
drakovi“. Pohádka byla laděna do podzimní tématiky, ve
které se děti seznámily s hlavními znaky podzimu a s drakem
,,Papírkem“, se kterým děti zažily malé pohádkové
dobrodružství.
V průběhu měsíce října proběhly i jiné akce jako například
návštěva ZOO Ohrady Hluboká, kde si děti ve výukovém

Rudolfovská palírna praská ve švech

Letošní nadprůměrná úroda ovoce se značně projevila
na zájmu zahrádkářů o výrobu ovocných destilátů z vlastních
zdrojů. Nikdo z nás nepamatuje tak velký nárůst zájemců
o pálení. V minulém období začínala sezóna pálení v první
polovině října. Letos jsme museli pálení ovocného kvasu
zahájit již koncem srpna. Začali jsme s pálením měkkého
ovoce, jako jsou třešně, višně, meruňky, broskve a další.
V současné době se pálí kvasy z hrušek, jablek a začíná se
pálit hlavní artikl, švestkové kvasy. Pro velký zájem o pálení
jsme byli nuceni k 1. 10. 2018 dočasně zastavit příjem
přihlášek k pálení až do konce ledna 2019.
K 1. listopadu 2018 bylo již zpracováno 35 000 litrů kvasu a
vyteklo 2 330 litrů alkoholu.
Rovněž moštárna v letošním roce jela na plné obrátky a
za tuto sezónu bylo zpracováno přibližně 10 tun ovoce.
Jiří Merle, předseda ZO ČZS Rudolfov

Centrum celostního rozvoje Měsíčnice Vás zve na
SETKÁNÍ S CESTOVATELKOU MUDr. STANISLAVOU BRŮHOVOU
„To nejzajímavější z mých cest, aneb cestování trochu jinak“
Setkáme se ve středu 28. 11. 2018 od 18 hodin v Přírodní zahradě v Rudolfově,
Polní ulice 9, vstupné je 150 Kč, senioři, ženy na MD a studenti 100 Kč.
Bližší info: Stanislav Kovář, tel. 604 602 972, www.cestamikdomovu.cz
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100 let... byli jsme u toho

V pondělí 5. listopadu jsme měli tu čest oslavit spolu s panem Bohumilem Pufferem jeho
úctyhodných 100 let. Je to událost, která se zde ve městě opravdu velmi často neděje,
a proto nám záleželo na tom, abychom starého pána překvapili, ale hlavně potěšili oslavou,
kterou jsme si pro něj připravili.
Počasí nám celkem přálo a i přesto, že bylo větrno, vyzvedli jsme oslavence
i s doprovodem na jeho adrese a pan Sitter se postaral o projížďku kočárem taženým
koněm, která končila příjezdem na městský úřad, kde za zvuku fanfár přivítal oslavence
pan starosta Vít Kavalír. Netrpělivě na pana Puffera čekaly také děti ze Základní školy
Rudolfov, které si pod vedením vychovatelek paní Vlaďky Veselé a Petry Kubouškové
připravily dvě písničky a předaly 100 výkresů svázaných do krásné knihy. Musím říct, že
pro mnoho z nás, včetně pana Puffera bylo toto vystoupení velmi dojemné.
Dalším bodem programu oslavy byly osobní gratulace a to jak ze strany vedení města,
městského úřadu, knihovny a muzea, tak ze strany sociálně zdravotní komise, Českého
zahrádkářského svazu Rudolfov a milou návštěvou bylo i vedení České správy sociálního
zabezpečení České Budějovice.
Po sfouknutí svíček na dortu a přání hlavně zdraví a vitality do dalších let
jsme s oslavencem zasedli k jednomu stolu, kde si pan Puffer rozkrojil dort a po malém
občerstvení jsme si začali povídat o jeho životě.
Paní Jana Malšovská si na tuto příležitost připravila promítání fotek ze života pana Puffera
foto JiříHoschna a my jsme v naprostém tichu poslouchali vyprávění oslavence, co všechno během těch
100 let zažil. Po celou dobu byla přítomna jeho rodina, která se o pana Puffera příkladně stará.
Je mi velkou ctí, že jsem se celého setkání mohla zúčastnit a myslím, že mluvím za všechny, kteří s námi to odpoledne mohli
být. Také bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kdo se se mnou na přípravě oslav podíleli. Děkuji hlavně manželům Haně
a Bohumírovi Pufferovým, kteří nám dovolili být součástí slavnostního okamžiku jejich rodiny.
Přejeme panu Bohumilovi ještě jednou mnoho dalších krásných zážitků, mnoho shlédnutých sportovních událostí, mnoho
přečtených knih, ale hlavně mnoho zdraví a životní energie.
Zuzana Vyžrálková Vegešová, matrika

Stoletý pan Puffer

„V Rudolfově se stala
obrovská událost! Díky
panu Pufferovi máme
100letého občana a to už
stojí za oslavu. I pamětníci
vědí, že pro nás místní je
to OBROVSKÁ a vzácná
událost. Stoletého občana
jsme v Rudolfově neměli
opravdu dlouho, o to víc si
toho vážím, že u toho
mohu být jako starosta
města.“
To jsou slova, kterým jsem
zahajoval přání do knihy
o zimních olympijských
hrách 2018 v Korejském
Pchjongčchangu,
které
město mimo jiné věnovalo
foto JiříHoschna panu oslavenci.
Před samotným dnem „D“
probíhala asi měsíční příprava. Pro jízdu kočárem jsme
potřebovali dobré počasí. Doufali jsme, aby pan oslavenec
byl v dobré zdravotní kondici…
Všechno dopadlo na výbornou. 5. 11. od 14.00 proběhla
oslava. Počasí bylo na toto roční období ucházející. Pan
Puffer byl ve skvělé kondici. Pevnou rukou rozkrojil svůj
narozeninový dort. Na to, kolik přišlo gratulantů, vše
zvládnul perfektně.
Panu Pufferovi jsem při gratulaci sdělil, že jsem pyšný
starosta. Kdybyste viděli tu jeho vitalitu. Jeho zapálení pro
sport, především pro volejbal, i v jeho letech…
Pane Puffere, hlavně pevné zdraví do dalších let v Rudolfově
a ještě mnoho chutných obědů v naší školní jídelně, kam jako
pravidelný strávník docházíte!
Vít Kavalír, starosta města

foto JiříHoschna

foto JiříHoschna
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Setkání s významnými osobnostmi našeho veřejného života
bývá většinou krásným zážitkem. Nebylo tomu jinak ani
19. září, kdy naše muzeum navštívil redaktor pan Václav
Žmolík. Přijel, tak jako všichni profesionálové, na reportáž
dobře připraven. Za asistence paní magistry Heleny
Stejskalové a pana Josefa Burdy natočil u nás pro Český
rozhlas 2 velice poutavý pořad o historii hornictví našeho
regionu. Napsal rovněž dva články do týdeníku Rozhlas,
takže z jeho návštěvy takto vznikly vlastně reportáže tři.
Rudolfov byl tímto opět po čase pěkně mediálně zviditelněn,
vlastně (v případě rozhlasu) zeslyšitelněn. Panu Žmolíkovi se
naše hornické muzeum velice líbilo. Vznikla tak vazba i pro
reportáže budoucí. Pracovní záběr pana Žmolíka je, jak
známo, rozšířen i o spolupráci s Českou televizí. A tak
doufejme, že v budoucnosti naše muzeum pronikne i do
tohoto veřejnoprávního media.

„Okénko do historie“
si pro vás přichystal PhDr. Karel Krejča.
Přednáška s názvem Co nevíte o Rudolfově zahájí naše další
setkávání v Hornickém muzeu,
a to již ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin.
Nenechte si ujít zajímavosti z historie našeho města!
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Sběratel sněhu je novinkou českobudějovického
spisovatele a šéfredaktora časopisu Barbar Jana Štiftera.
Objevuje v ní dávno zmizelé Budějovice, nachází nové
rodinné příběhy, znovu se vrací k odsunu Němců, ale
nesoudí, jen popisuje.
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se můžete těšit
na další autorské čtení.
Začínáme v 18 hodin.

V roce 2019 nás čeká pokračování přednášek z cyklu
Živá paměť.
Příběhy vypravěčů, které určitě stojí za to je
vyslechnout.
Ve středu 16. ledna 2019 nás Radek Gális
seznámí s osudy pétépáků z Českých Budějovic a
blízkého okolí.
Začátek je v 17 hodin.
Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská

Univerzita středního věku 2
aneb akademie malých radostí

Osvětové a populárně-naučné přednášky se zde těší oblibě.
Zájmové vzdělávání dospělých je stále potřebné. Na základě
poptávky je na konec ledna 2019 naplánován začátek
druhého běhu USV – Univerzity středního věku při
Hornickém muzeu v Rudolfově. Cílem je připravit cyklus
pěti vzdělávacích přednášek a jedné poznávací exkurze.
Volnočasových aktivit je dnes mnoho, ale jen některé mohou
přispívat ke kvalitnějšímu prožívání volných chvil, které
máme chuť strávit v příjemné společnosti a podpořit setkání
lidí, kteří to nevzdali a mají chuť se dozvídat stále něco
nového. Vybíráme dobré přednášející a zajímavá témata.
Snad se podaří zařadit přednášky o překvapeních pod zemí –
archeologických nálezech při stavbě nedaleké dálnice,
středověké architektuře i odlehčená a lehce „pikantní“ témata
z dějin sexu 2 a další. Program a doplňující informace budou
známé v lednu. Sledujte webové stránky muzea i městského
úřadu.
Za přípravný tým Helena Stejskalová
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RUDOLFOVSKÝ ČAS VÁNOČNÍ 2018

2. 12. 2018
● Rozsvícení vánočního stromu

Farská louka

○ Vystoupení dětí z MŠ Rudolfov
○ Vystoupení dětí ze ZŠ Rudolfov
○ Pěvecký sbor Zpívání pro Radost

16.00

Město Rudolfov
● Charitativní sbírka pro azylový dům maminek s dětmi Fara
15.30 – 16.30
Rodinné centrum Rudolfov
● Mše svatá s adventní liturgií a svěcením rodinných adventních věnců
Kostel sv. Víta
10.00
4. 12. 2018
● Barbořino světlo
Farská louka
16.30
○ tradiční průvod světel s havíři a jejich patronkou
○ součástí akce je Nebeská pošta (odeslání dopisu Ježíškovi)

Společnost přátel Rudolfova

16.15

10. 12. 2018
● Šikovné ruce – Vánoční tvoření

Hornické muzeum

18.00

12. 12. 2018
● Vánoce v Hornickém muzeu

Hornické muzeum

17.00 – 20.00

Hornické muzeum

15.00

Zdravotně sociální komise

○ předvánoční posezení s překvapením, tvůrčí dílnou, koncertem i módní přehlídkou

Město Rudolfov

16. 12. 2018
● Pohádka pro děti – divadlo Divoloď

Kulturně školská komise

18. 12. 2018
● Divadlo Víti Marčíka – Betlémský příběh

Kostel sv. Víta
Římskokatolická farnost Rudolfov

18.00

Kostel sv. Víta

9.30

24. 12. 2018
● Betlémské světlo

○ možnost rozsvítit si betlémské světlo

Římskokatolická farnost Rudolfov
● Vánoční mše svatá
Kostel sv. Víta
25. 12. 2018
● Slavnost narození Páně – mše svatá
Kostel sv. Víta
30. 12. 2018
● Jakub Jan Ryba – Česká mše Vánoční
Kostel sv. Víta
○ chrámový sbor Velešín

22.00
10.00
19.00

Město Rudolfov a Římskokatolická farnost Rudolfov

1. 1. 2019
● Mše svatá
3. 1. 2019
● Novoroční koncert

Kostel sv. Víta

10.00

Hornické muzeum

18.00

○ Michaela Vyoralová – housle, Teodor Brcko – violoncello, Sergej Perepeliatnyk – klavír

Město Rudolfov

Termín bude upřesněn
● Tříkrálová sbírka

○ vyslání koledníků na Tříkrálovou sbírku

Kostel sv. Víta

Římskokatolická farnost Rudolfov
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8.30
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pokračování ze strany 4

I požádali jsme tedy o pomoc starostu a radu našeho města.
S odkazem, že se jedná o výkon státní správy, však rada žádnou
účinnou pomoc neposkytla a věc postoupila věcně nepříslušnému
krajskému úřadu.
V dalším sledu jsme podali na stavební úřad stížnost, kde jsme
argumentaci mimo jiné opřeli o rozpor s platným územním
plánem a nemožnost podložit změnu užívání staveb o pouhý
pasport staveb, který je podle stavebního zákona určen pro jiné
případy. I stížnost však byla vyřízena podobně jako podnět, tedy
nebylo shledáno závadné jednání ani stavebníka ani stavebního
úřadu. Požádali jsme proto krajský úřad o přešetření vyřízení
stížnost, avšak odpovědí nám zjednodušeně řečeno bylo, že
jediný, kdo může situaci změnit, je místní stavební úřad v režimu
přezkumu řízení. Krajský úřad však zároveň konstatoval, že
stížnost je po věcné stránce stavební úřad povinen vyřídit jako
podnět.
Mezitím se nám ovšem dostalo podpory od dalších občanů
Rudolfova bydlících v blízkém i vzdálenějším okolí a na stavební
úřad byl podán podnět podepsaný 30 občany. Na ten už ovšem
Ing. Hálová reagovala pouze odkazem na dřívější sdělení ve věci,
a ani se neobtěžovala na některé námitky reagovat. Opět jednání
v rozporu se zákonem, tentokrát se správním řádem.
Stavební úřad nám sice zaslal v červenci 2018 sdělení, v němž
poněkud rozšířil informace o dohledané dokumentaci ke stavbám,
ale nic nového objeveno nebylo. V dalším sice Ing. Hálová přesně
citovala stavební zákon ohledně použití pasportu, ale zákonnými
ustanoveními se nijak neřídila, naopak její závěry byly právě
opačné. Lze k tomu snad jen znovu zopakovat, že změna užívání
staveb nebyla v žádném stavebním řízení povolena, tedy
provozování motoservisu i postup stavebního úřadu jsou
nezákonné.
To už byla silná káva a na postup Ing. Hálové byla podána
stížnost vedoucímu úřadu města s tím, že zároveň byla namítána
podjatost Ing. Hálové. Jak jinak než podjatostí si totiž lze její
zaryté obhajování neobhajitelného vysvětlit?
Kromě dalšího oslovení pana starosty jsme pak situaci
řešili s některými zastupiteli města. Ti, kteří nás pochopili a chtěli
podporovat (Ing. Třebín, MUDr. Valevský, Ing. Sobíšková,
Ing. Bártů) navrhli kauzu motoservis projednat jako bod jednání
zastupitelstva. A to se i 3. 9. 2018 stalo. Ani z jednání
zastupitelstva jsme však neměli příliš pozitivní pocity. Někteří
zastupitelé se dokonce vytasili s názorem, že pořádáme hon na
podnikatele nebo minimálně jim házíme klacky pod nohy. A to
tvrdili mně, který téměř 30 let pomáhá podnikatelům všeho
druhu s jejich nejen daňovými problémy. Zřejmě těmto
zastupitelům nedochází, že požadavek na zákonný postup a
přizvání sousedů ke stavebnímu řízení o změně užívání staveb je
zákonný a legitimní požadavek, který nemá s honem nic
společného. Příjemně jsme však byli na závěr překvapeni
usnesením, kdy starostovi byl uložen úkol podat jménem
zastupitelů podnět k přešetření a zahájení přezkumu ve věci
legality pasportu staveb. O jeho výsledku však zatím nemáme
zprávy.
Doufám, že jste v celé kauze motoservis při čtení neztratili
orientaci, nebo vás čtení nepřestalo bavit. Alespoň si teď lépe
dovedete představit, kolik času a energie jsme již do věci museli
vložit. A to vše místo toho, aby řádně konal stavební úřad našeho
města. Za nás tímto zároveň slibuji, že o dalším vývoji kauzy vás
budeme informovat.
Závěrem vás všechny rudolfovské občany prosím o podporu.
Mám za to, že i zarytí motorkáři přece musí pochopit, že provoz
motoservisu uprostřed obytné zóny je zcela nevhodný a
nepatřičný. O situaci se ostatně může každý přesvědčit sám. Pro
objektivitu však je třeba přiznat, že v poslední době se zřejmě
v důsledku našeho tlaku přece jen provoz motoservisu ztišil. Zda
je to jen přechodný stav však lze těžko soudit. Nic to však nemění
na tom, že u motoservisu jde o nelegálně provozovanou činnost
v k tomuto účelu neschválených prostorách a dokud neproběhne
řádné stavební řízení, půjde o načerno užívané stavby.
Ing. Michal Štěpánek

ZE S PORTU
Jak si stojíme ve volejbale?
V očekávání sněhových vloček, aby zima byla zimou,
alespoň po období vánoc, se podívejme na výslednost našich
volejbalistek. Soutěže se nám rozběhly a budou se blížit
polovině halové volejbalové sezóny. A jak si stojíme? Ženy
v první lize, druhé nejvyšší soutěži republiky, se pohybují na
čtvrtém místě základní skupiny. Starší dorostenky (juniorky)
kralují na prvním místě tabulky. Mladší dorostenky (kadetky)
putují po třetím nebo čtvrtém místě tabulky. Starší žákyně
vedou krajský přebor a v soutěži Českého poháru hrají ve
skupině o 1. – 7. místo mezi nejlepšími družstvy v republice.
Rovněž mladší žákyně jsou první v krajském přeboru a
Poháru krajů.
Podle posledních statistik před sezónou 2018/2019 má
volejbalový svaz přes 40 tisíc členů. Je jedním
z nejpočetnějších sportovních svazů a naše hráčky
výkonnostně hrají volejbal v horních patrech členské
základny. A právě proto je nejdůležitější získávat pro
sportování ty nejmladší. Neocenitelnou práci v našem klubu
pro volejbalový vývoj dělají trenéři Radim Trmal a Míra
Pelda. Je velmi pozitivní, že se mohou ve výchově nových
adeptek volejbalu podělit s našimi staršími hráčkami ze
skupiny dorostenek a žen. Poděkování patří nejen zmíněným
trenérům, ale také Adélce Novákové, Kačce Osouchové,
Anetě Markové, Kristýně Huškové (v loňské sezóně) Evě a
Hance Klimešové.
Jan Havelka

Foto přípravka 1. třída ZŠ

Přání čtenářům
Vzhledem k tomu, že toto je poslední číslo Rudolfovských
listů letošního roku, předznamenávající období, kdy jsme
přístupnější k druhým, kdy se více nasloucháme, mi dovolte
jako pravidelnému dopisovateli do těchto novin, za celou
členskou základnu Sportovního klubu Hlincovka, popřát
všem čtenářům klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jan Havelka
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Novinky v dotačních programech pro rodinné domy

Máme pro vás aktuální informace o změnách v programech Nová zelená úsporám a Dešťovka, které byly vyhlášeny na podzim
tohoto roku. Možná budou tyto změny pro vás významné a rozhodnete se požádat o dotaci.
Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM je určený na zateplování domů, výstavbu nových domů a využití obnovitelných
zdrojů (solární termické a fotovoltaické systémy, rekuperace, výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem a
výměna lokálních topidel na tuhá fosilní paliva, např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění). Zásadní novinkou
je možnost realizovat zateplení domu svépomocí. Kdo si troufá a má chuť zateplit si dům vlastními silami, může také požádat
o dotaci. Podmínkou ale zůstává nutnost zajistit si odborný technický dozor.
Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je možné získat částku 150 000 Kč na lepší nízkoenergetický
dům. V domě však musí být instalováno řízené větrání s rekuperací.
Dále je možné čerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobě předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují
v letních měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m2.
Změny a novinky byly vyhlášeny i v programu DEŠŤOVKA, který je zaměřen na využití srážkové a odpadní vody
v domácnosti i na zahradě. O dotaci na základní systém (jímání srážkové vody k zalévání zahrady) mohou nově žádat
domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy v obcích ze seznamu tzv. suchých obcí, kde
bylo největší sucho). Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale nově i majitelé obytných rekreačních
domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
Oblasti a výše podpory:
▪ zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 000 Kč
▪ akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 000 Kč
▪ využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 000 Kč
Pokud máte zájem o bližší informace ohledně uvedených dotací, můžete využít bezplatné a nezávislé poradenství
poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB), které vám pomůže získat dotaci a současně zde můžete
konzultovat technické řešení vašeho domu a možná úsporná opatření. Odborníci v ECČB vám poradí, jak a čím efektivně
zateplit dům, čím je možné a vhodné ho vytápět apod. Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla Otakara II. 25, České Budějovice,
tel.: 387 312 580, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.
Mgr. Hana Berchová

Svatováclavské slavnosti v Rudolfově – ohlédnutí

V letošním roce 100. výročí vzniku naší republiky jsme si i my na
Rudolfově připomněli tuto historickou událost Svatováclavskými
slavnostmi, které se uskutečnily 27. - 29. září 2018. Kromě bohatého
kulturního programu, který probíhal v Hornickém muzeu, na Farské
louce, u hasičské zbrojnice i v okolí našeho města, došlo i na
události, které si určitě zaslouží připomenutí nejem slovem, ale
i obrazem. Především v dopoledne 28. září byla slavnostně otevřena
přístavba šaten ve sportovní hale, odpoledne se u budovy Základní
školy v Rudolfově uskutečnilo odhalení pamětní desky
významnému učiteli a umělci Josefu Bartuškovi, na události nic
nezměnily ani technické potíže při odhalení, se kterými si na místě
poradil ředitel školy a v neděli 29. září před polednem získali naši
hasiči dva zcela nové automobily. Mezi oficiální hosty slavností
patřily i delegace představitelů družebního rakouského města Sandl
a bavorského Bodenmaisu.
Ondřej Švejda, místostarosta
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