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Vážení obyvatelé,
jsme opět na prahu nového roku, a tak bych rád trochu bilancoval a také se podíval na zřejmé události,
které nás čekají a neminou.
Rok 2018 byl především rokem voleb do našeho zastupitelstva. Začátkem října proběhly komunální
volby po celé republice, i Rudolfov si volil nových 15 zastupitelů. Celý rok tím byl ovlivněn. Jednání
zastupitelstev byla zbytečně vyhrocená. Zhruba od poloviny srpna se objevovaly první letáky ve
schránkách. Kampaň byla ostrá, plná zbytečných osobních útoků. Bohužel je to trend, který nám
umožňuje demokracie, a který se neděje pouze v Rudolfově, ale v celé zemi. Naštěstí každá volební
kampaň končí dnem voleb, ze zákona i fakticky.
Do voleb šlo šest volebních uskupení. Krom těch tradičních i zcela nové. Do zastupitelstva se
alespoň s jedním mandátem dostaly všechny kandidující subjekty. Jedenáct zastupitelů obhájilo své
mandáty. Tři zastupitelé jsou úplně noví, nikdy v zastupitelstvu nepracovali a jeden zastupitel se vrátil do
zastupitelstva po osmileté pauze.
Jsem osobně moc rád za určitou obměnu v zastupitelstvu. Letité, názorově zablokované vztahy mezi
některými zastupiteli se vyřešily tím, že přijdou noví, kteří mají třeba trochu jiný názor na konkrétní věc.
Je to takový svěží vítr, úplně nová energie v patnáctičlenném tělese a za to jsem moc rád!
V roce 2018 nebyly jen volby, jak by se mohlo zdát z předcházejících řádků. Byla dokončena
modernizace sportovní haly s přístavbou šaten. Skončilo tak jedno nepříjemné prvenství SK Rudolfov,
kdy se zřejmě právem tradovalo, že v Rudolfově jsou nejhorší kabiny pro fotbalisty a vůbec pro sport
v kraji. Křižovatka Rozcestí v novém je spuštěna do zkušebního provozu. Máme za sebou první etapu
stavby nové haly pro sběrný dvůr. Hasiči mají nové zásahové vozidlo, kterým nahradili stařičkou
zásahovou Avii. Zpevněná plocha před Hasičskou zbrojnicí je také dobrou vizitkou města.
Po letech máme opět 100 letého obyvatele města! O to větší raritou je fakt, že je to muž. Pan Puffer mě
překvapil svojí stále skvělou kondicí a životním optimismem. Jen tak dál!
Další investice nás určitě čekají. Jednoznačně musíme po etapách modernizovat hřbitov. Začneme
záchranou staticky narušené kaple, musíme obnovit dlouhá léta zavřené sociály. Je tam také mnoho
přerostlých stromů, které nám narušují jednotlivé hroby, a které je třeba nahradit novými. Chceme dál
investovat do sběrného dvora. Budeme se zabývat kapacitou základní školy, která se zdá být opět po
letech nedostatečná. Také venkovní sportoviště pro školu, školku, sportovní organizace a širokou
veřejnost chybí. Témat k rozvoji i či prosté obnově majetku je opravdu hodně…
K naší další činnosti potřebujeme spoustu energie, potřebné štěstí a také ocenění našich obyvatel.
Spokojený občan, který dokáže ocenit naší práci, je pro nás ve vedení města tou nejlepší odměnou. Přál
bych si, aby nechodili k nám na radnici, nevolali, nepsali emaily pouze ti obyvatelé, které něco trápí, ale
i ti, kteří mají z něčeho radost a dokážou se s ní podělit.
V novém roce přeji VŠEM našim obyvatelům úplně nejvíc pevné zdraví a také velmi kvalitní život ve
všech jeho etapách. Ať se Vám všem daří!
Vít Kavalír, starosta města
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Ing. Robert Bártů
Jsem rozvedený, bezdětný a v zastupitelstvu Rudolfova jsem rok. Studoval jsem na JČU, VŠE a Univerzitě Karlově.
Z pracovních zkušeností, které mne nejvíce zformovaly, bych uvedl své desetileté působení v agentuře CzechInvest,
která měla za úkol lákání zahraničních investic do ČR a podporu podnikatelského prostředí. Zde jsem začínal jako
projektový manažer a odcházel jsem po 10 letech z pozice ředitele odboru, který měl za úkol fungování pobočkové sítě
agentury v ČR. Poté jsem si udělal odbočku do médií, kde jsem pracoval jako obchodní ředitel pro jižní Čechy v rámci
mediální skupiny Lagardere. Po téměř třech letech v obchodě jsem se vrátil na chvíli zpět do prostředí vědy a investic a
pracoval jsem jako vedoucí oddělení transferu technologií na Biologickém centru Akademie věd. Tou dobou se ale již
začalo rozjíždět mé podnikání s kamarádem ze studií a v Českém Krumlově jsme založili Znalecký ústav, kde jsem
jedním ze společníků a nyní se zabývám, jako soudní znalec, oceňováním majetku, a to zejména nemovitostí a
souvisejícími službami jak pro veřejný, tak pro privátní sektor.
Pavla Činčurová
Narodila jsem se v Rudolfově a v podstatě tu trávím celý svůj život. Chodila jsem zde do školy, pokračovala na střední
hotelové škole a v současné době dálkově studuji vysokou školu se zaměřením ekonomika a management. Pracuji
v obchodní společnosti, kde působím od roku 2010. Nastoupila jsem jako obchodní zástupce a posledních 5 let
vykonávám pozici manažerky. Jsem vdaná a zatím bezdětná. Mezi mé záliby patří sport, nejvíce se věnuji běhu, ale ráda
lyžuji, chodím do přírody, jezdím na kole, baví mě auta a poznávání nových věcí. Protože mám své rodné město ráda,
rozhodla jsem se také zapojit do dění v Rudolfově.
Ing. Pavel Hanus
Narodil jsem se 28. 3. 1966 v Českých Budějovicích. Na Rudolfově žiji od narození. Od roku 2007 jsem příslušník
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje na oddělení IZS se zaměřením na jednotky PO. Vystudoval jsem VŠ
strojní v Plzni. Jsem ženatý, mám dvě děti (26, 16). Od dětství jsem členem SDH Rudolfov. Proto budu prosazovat a
podporovat zájmy občanských sdružení a spolků působících v Rudolfově. V zastupitelstvu jsem druhé volební období.
Mgr. Bc. Miroslav Holovský
Narodil jsem se v Písku, žil v Českých Budějovicích a na Rudolfově jsem postavil rodinný domek. Bydlím zde od roku
1990. Vystudoval jsem SPŠ stavební, dále pak JU PF v Českých Budějovicích a UJAK v Praze. Ale mojí celoživotní
prací je stavařina, které se věnuji celý svůj profesní život, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ. Mám dceru a dvě krásná
vnoučata. Nebojím se dobrého jídla a pití. Rád se věnuji pohybovým aktivitám, zejména cyklistice, turistice se svým
psem a zimním sportům. Jelikož mi není stav a činnost města Rudolfova lhostejný, kandidoval jsem za nezávislé
sdružení Prosperující Rudolfov a díky Vám se stal zastupitelem. Rád bych svou prací v tomto volebním období přispěl
ke zlepšením komunikace a spolupráce s ostatními zastupiteli a radou města. Chci se podílet na zlepšování stavu a
rozvoji města Rudolfova.
Vratislav Klabouch
Považuji se za rudolfovského rodáka a stále také velkého patriota. Mám rád historii, stejně jako svou skutečnou profesi
strojvedoucího a železnici. Sporty to mají se mnou těžké, bývávala cyklistika, jízda na koni a lyžování. Nejsem sprinter,
spíše vytrvalec. Rudolfovský veřejný prostor je můj život od 17 let v dobrém i zlém. Do zastupitelstva jsem byl poprvé
zvolen v roce 1990 a poznal tu tři generace politiků, vracím se po osmi letech, toto je mé páté volební období. Za
nejcennější v politice považuji nadčasové vize, obětavost, zodpovědnost, zkušenosti, nadhled a smysl pro fér hru. Mým
vzorem je jednoznačně Václav Havel. Pro Rudolfov se mi podařilo udělat řadu věcí, rád bych pokračoval. Za důležitý
úkol zastupitelstva považuji pěstování důvěry, vzájemného respektu a schopnosti naslouchat druhým. Chci však
respektovat rozhodnutí celku, rád pomohu, bude–li zájem.
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Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc.

Je mi 65 let, v Rudolfově bydlím s rodinou již 20 let. Manželka Irena se v Rudolfově narodila. Postavili jsme si zde
náš ukázkový ekodům Slunečnice s přírodní zahradou a poradenským centrem Měsíčnice.
Pracuji ve své firmě A-SPEKTRUM s.r.o. jako ekologický architekt a urbanista, poradce zdravého, pohodového a
chytrého prostředí. Své 40 leté zkušenosti bych chtěl nyní uplatnit i pro dobro města Rudolfova a jeho obyvatel.
Zejména se chci věnovat oblastem výstavby, dopravy a životního prostředí.

Hana Kuboušková

Na Rudolfově žiji od narození, je mi 56 let, pracuji jako OSVČ, opětovně jsem byla zvolena do zastupitelstva.
V minulém volebním období jsem byla předsedkyně Kulturně školské komise města, kde jsem se věnovali zejména
práci s dětmi, spolupráci s MŠ a ZŠ. Jsem předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova, mám bohaté
zkušenosti s pořádáním kulturních akcí (Hornické slavnosti, Barbořino světlo, divadla pro děti...). V této práci chci
i nadále pokračovat, stejně jako v práci ve Finančním výboru města.

Martin Pfleger

Narodil jsem se v roce 1972 v Českých Budějovicích a na Rudolfově žiju již 46 let. Se svoji ženou Natalií máme
dvě dospělé děti, Natalii a Martina. 28 let podnikám v osobní taxislužbě a k tomu jsem zaměstnán jako řidič
v tiskárně Protisk v Českých Budějovicích. Mezi mé životní koníčky patří sbor dobrovolných hasičů na Rudolfově,
kterému se aktivně věnuji bezmála 40 let. U hasičů jsem již 22 let velitelem zásahové jednotky a taktéž velitelem
celého sboru. Svůj volný čas také věnuji projížďkám na své velké motorce a pořádáním různých akcí, při kterých
se sejdeme spolu s našimi kamarády a rodinou u dobrého jídla a pití. V radě města jsem působil 4 roky a nyní jsem
zastupitelem již druhé volební období. Jako zastupitel jsem pro celkový rozvoj města v závislosti na rozpočtu a
dostupným grantům.

Ing. Milan Třebín

Milan Třebín je v zastupitelstvu opakovaně. Bude mu 52 let a má 3 děti. Na Rudolfově bydlí od roku 1976, kdy se
sem přistěhoval z Nového Vráta.
Pracuje pro energetickou společnost E.ON a kandidoval za KDU–ČSL.

MUDr. Jaroslav Valevský

Je mi 32 let a v Rudolfově bydlím od narození. Pracuji jako lékař anesteziologicko–resuscitačního oddělení,
urgentního příjmu a zdravotnické záchranné služby. Mezi mé koníčky patří sport, rybaření, práce na zahradě a
procházky se psem. Zastupitelem jsem již druhé volební období, v minulém jsem byl v komisi životního prostředí.
Podpořím všechny smysluplné projekty, budu důrazně hájit zájmy města Rudolfov a nikoliv developerů, protože
rozvoj města musí být udržitelný a zároveň citlivý k přírodě. S tím souvisí i někdy opomíjené širší vztahy také se
sousedními obcemi, které ovlivňují naše město. Před několika lety jsme založili spolek Náš domov a intenzivně se
snažíme chránit životní prostředí v našem okolí. Přeji si, aby lidé v Rudolfově drželi při sobě, nerozdělovala je
místní politika a zastupitelstvo táhlo za jeden provaz ve prospěch města!
Vážení čtenáři Rudolfovských listů, v minulém čísle Rudolfovských listů jsme Vám představili složení rady města
a nyní, tak jak jsme slíbili, Vám představujeme zbývajících deset zastupitelů města. Dovolte mi, abych tímo všem
zastupitelům poděkovala za zaslané příspěvky a fotografie a zároveň jim popřála mnoho pracovních i osobních
úspěchů v novém volebním období.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka
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Automatický externí defibrilátor (AED)
s úložnou skříní byl na Rudolfově zprovozněn

s použitím AED, které se bude konat 28. února a 28. března
2019 v Hornickém muzeu Rudolfov od 18.00 hodin. Další
Od 17. 12. 2018 je termíny budou podle případného zájmu doplněny.
MUDr. Jaroslav Valevský
v
provozu
veřejně
dostupný
automatický
externí defibrilátor (dále
AED). Je umístěn na
budově hasičské zbrojnice
Rudolfov (ze strany od
Adamovské ulice) na
speciálním stojanu, který
byl zhotoven městem
Rudolfov, v úložné skříni,
kterou lze otevřít číselným
kódem. Ve zmíněný den
také proběhlo zaškolení
firmou S&N Plus, která
přístroj
dodala
a
zprovoznila. K tomuto datu Takto se zobrazí AED dispečerům Zdravotnického operačního
zároveň Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje střediska ZZS JčK
zaregistrovala jako první v Jihočeském kraji veřejně dostupné
AED v majetku města nebo obce.
Číselný kód pro otevření úložné skříně zná dispečer
zdravotnického operačního střediska Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje a sdělí ho tísňově
volajícímu na telefonním čísle 155. V případě telefonicky
asistované neodkladné resuscitace a přítomnosti dvou a více
zachránců na místě (pozn. vždy musí někdo resuscitovat) může
být tísňově volající požádán zdravotnickým operačním
střediskem o vyjmutí AED z úložné skříně. Zdravotnické
operační středisko může zároveň tísňově volajícího zachránce
telefonicky navádět k práci s AED, navíc přístroj sám svými
hlasovými pokyny radí zachránci, jak postupovat. Jestliže bude
AED použit, záchranka má možnost jej odvést na základnu, kde
bude následně vyzvednut a poté uveden zpět do provozu.
Interaktivní animaci při použití AED Philips HeartStart FRx,
který je na Rudolfově, najdete na tomto odkazu:
www.aedjmk.info/foto/animace/.
Dále zná kód pro otevření skříně mála skupina vybraných osob
(např. starosta města, Ing. Pavel Hanus, MUDr. Jaroslav
Valevský). V případě, že by došlo k násilné manipulaci se skříní,
začne skříň vydávat hlasitý zvuk. Také vždy, když bude AED
vyjmut ze skříně, obdrží vybrané osoby informativní SMS na
Křižovatka Rozcestí je hotová
mobilní telefon.
a snad se i povedla
AED je možno využívat při různých společenských akcích V pátek 30. 11. 2018 jsem projížděl okolo osmnácté hodiny
pořádaných městem nebo během zásahu SDH Rudolfov – křižovatkou Rozcestí a očekával jsem tradiční a již velmi
zdravotnické operační středisko však musí být předem nepříjemný semafor pro kyvadlovou dopravu. Ta uzavírka už
informováno o vyjmutí přístroje na telefonním čísle 155 byla nekonečná! Projel jsem poprvé bez zdržení semaforů po
odpovědnými osobami.
nové křižovatce. Stavební firma dodržela svůj slib. Pokud na
AED je od nového roku zaregistrován také do mobilní dva víkendové dny bude moci zavřít křižovatku pro veškerou
aplikace ZÁCHRANKA a může tak např. tísňově volajícího dopravu, což se stalo 24. 11. – 25. 11., tak ji otevře do konce
navádět, jak se k němu dostat. Mobilní aplikaci najdete na listopadu. Původní termín dokončení byl, dle smlouvy o dílo
tomto odkazu: www.zachrankaapp.cz
uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem,
Moc bych si přál, aby se možností využívat veřejně 15. 12. 2018, takže jsme mohli začít používat křižovatku
dostupného automatického externího defibrilátoru o 15 dnů dříve.
inspirovala také ostatní města či obce, zejména ty, kde je Ještě řešíme s majiteli okolních domů detaily s dopravním
delší dojezdová vzdálenost zdravotnické záchranné služby značením a výjezdem. Křižovatka bude mít na jaře ještě nové
(10 minut a více). Jedinou účinnou léčbou v případě zástavy plastické vodorovné značení. Přibude nová výlepová plocha.
krevního oběhu na podkladě tzv. fibrilace srdečních komor Rozhodně je křižovatka přehlednější. Každé projíždějící auto
je co nejčasnější provedení defibrilačního elektrického ví, kdo má přednost a kam si má stoupnout při přednosti
výboje, přičemž šance na přežití bez výboje klesá s každou druhého vozidla. Konečně i chodci mají přehledný přechod
minutou až o 10 %. Časná defibrilace je tak zařazena po pro chodce při přecházení Třeboňské ulice a další místa pro
přivolání první pomoci a zahájení kardiopulmonální resuscitace přecházení na jiných místech křižovatky. Zvýšila se
a přehlednost pro všechny.
jako třetí článek řetězce přežití. Tento přístroj již mnohokrát bezpečnost
Čas od času jsem byl dříve upozorňován našimi obyvateli na
zachránil lidský život!
této křižovatky. Další letitý problém
Tímto bych chtěl také pozvat zájemce na školení nebezpečnost
v
Rudolfově
je
touto
rekonstrukcí vyřešen!
kardiopulmonální resuscitace pro laické zachránce
Vít Kavalír, starosta města
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Křižovatka „Královský Vrch“
omezení rychlosti bude řidičům
dopravním značením pouze doporučeno

v předškolním věku.
25% výtěžku sbírky bude použito na aktivity seniorů a
mládeže na rudolfovské faře.
25% výtěžku sbírky bude použito na humanitární pomoc
misie Kongregace Vincentinů ve východní Africe.
Ze zbývajících 35% je:
● 15% výtěžku použito na projekty Diecézní charity,
● 10% výtěžku použito na humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci na projektech Diecézní charity,
● 5% výtěžku použito na projekty Charity ČR,
● 5% je určeno na vlastní režii sbírky – nákup pokladniček,
tisk kalendáříků, cukříky…
Chtěl bych zde využít příležitost a poděkovat hlavně Vám,
štědrým dárcům, kteří jste ochotně přijali naše koledníky.
Často jste jim nejen přispěli do kasičky, ale na další cestu jste
je povzbudili i nějakou sladkostí. Mockrát děkujeme.
Chtěl bych ale také moc poděkovat vedení rudolfovské
základní školy a zejména paní zástupkyni Mgr. Janě Vaškové
za podporu sbírky na prvním stupni ZŠ, vedení města za
umožnění propagace sbírky v Rudolfovských listech a
Bc. Jitce Pöschlové a Pavlíně Šteklové za zapečetění a
rozpečetění kasiček a za spočítání výtěžku sbírky, milým
farnicím za přípravu teplého občerstvení pro koledníky, ale
hlavně koledníkům a vedoucím skupinek, kteří si poctivě
prošli své rajony a snažili se všude přinést radost a Boží
požehnání.
Vám všem ještě jednou moc díky, a budu rád, pokud se
budeme moci ve zdraví společně podílet i na Tříkrálové
sbírce v příštím roce.

Opět jedna kauza, která hýbe děním v Rudolfově. Nebezpečná
křižovatka, kde velmi často dochází k dopravním nehodám a také
ke kolizním situacím, kdy se podaří zabránit dopravní nehodě
doslova o centimetry, to je křižovatka „Královský Vrch“. Během
celého roku 2018 bojujeme o posílení bezpečnosti v této lokalitě.
Nakonec bylo rozhodnuto o pořízení dopravního značení, které by
mělo řidiče upozornit, že v místě je opravdu nepřehlédnutelný
nebezpečný horizont a zároveň křižovatka ve tvaru „T“. Celé
dopravní značení bylo navrženo v rámci bezpečnostní inspekce,
kterou zaplatilo město Rudolfov a obec Adamov. S návrhem
dopravního značení jsme celkem spokojeni, až na to, že omezení
rychlosti nechceme řidičům pouze doporučit (modrou hranatou
značkou), ale přímo od řidičů vyžadovat nejvyšší povolenou
rychlostí 70 km/h (kulatá značka s červeným okrajem). Tento
návrh jsme projednali i s krajským radním za dopravu Jiřím
Švecem a on přislíbil k našemu návrhu souhlasné stanovisko.
Město Rudolfov, obec Adamov i Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje podaly shodně námitku a navrhly značku
omezující rychlost 70 km/h. Všechny tři námitky byly odmítnuty
odborem dopravy MMČB. Přitom na této silnici od motorestu
Florida je neustále překračována i rychlost 90 km/h. Zdá se, že
odbor dopravy v Českých Budějovicích vůbec nezajímá naše
místní znalost a ani stanovisko vlastníka. Vlastně odbor dopravy
nechtěl s touto nebezpečnou křižovatkou dělat vůbec nic, i přesto,
že dopravních nehod přibývá, což bylo znát i z jednání z února
2018.
Ještě je tady jedna správná iniciativa našeho zastupitele
Mgr. Holovského. Jeho návrh obsahuje osazení zelenobílých
sloupků (balisetů). Tato zábrana by donutila řidiče jedoucího od
Rudolfova, aby nemohl odbočit do Adamova dřív, než když
opravdu vidí do křižovatky. Jeho návrh půjde jen velmi těžko
prosadit, zvlášť když nejsme vlastníky komunikace. Je otázka, jak
by na tento návrh reagoval odbor dopravy, když naše námitky
striktně odmítá.
Dopravní značení na „Královský Vrch“ je potřeba osadit co
nejdříve. Je otázka, jestli v této verzi bude vůbec něco platné…
Vít Kavalír, starosta města

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

Tříkrálová sbírka 2019 – Děkujeme

Když jsme poprvé realizovali Tříkrálovou sbírku ve farnosti
Rudolfov, byli jsme moc mile překvapeni štědrostí dárců,
kteří nám do kasiček v roce 2011 dali celkem 32 978 Kč.
I letos výtěžek Tříkrálové sbírky překročil částku 100 tisíc Kč.
Do kasiček se vybralo celkem 101 769 Kč.
A to je všechno hlavně vaše zásluha.
Příspěvek obyvatel jednotlivých obcí byl potom takovýto:
Adamov
14 142 Kč
Dubičné
6 214 Kč
Hlincová Hora
4 948 Kč
Hůry
12 189 Kč
Libníč
4 499 Kč
Rudolfov
43 391 Kč
Úsilné
10 077 Kč
Vráto
6 309 Kč
celkem
101 769 Kč
Výtěžek Tříkrálové sbírky je rozdělen dle přesných pravidel.
Největší část – 65% výtěžku zůstává v území, kde se sbírka
konala. Letos se o tuto částku podělily tyto projekty:
25% výtěžku sbírky bude použito na podporu aktivizačních
služeb pro handicapované v chráněném bydlení v domově
Sv. Františka, zřizovaného Diecézní charitou České
Budějovice.
25% z výnosu půjde na Českou maltézskou pomoc České
Budějovice, která se věnuje např. přepravě tělesně
hendikepovaných lidí, seniorům a nově i dětem

Děkujeme, že pomáháte

V prosinci jsme již po desáté uspořádali sbírku pro
rodiny s dětmi z Azylového domu Rybka v Husinci a ve
Studené. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
laskavým dárcům. Děkujeme především dětem, které přinesly
pro děti z azylového domu hračky a sladkosti. Snad se nám
společně podařilo udělat alespoň malou radost dětem, které
nemají tolik štětí jako ty naše. Přestože se rodiny dětí ocitly
v nelehké situaci i díky Vám si mohly užít Štědrý večer a
zažít chvíle vzrušující nedočkavosti při pohledu pod vánoční
stromeček.
(dokončení na straně 6)
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Po letech si těžko vzpomínáme, co konkrétního jsme pod
stromečkem našli, ale dojmy a vzpomínky si v sobě
uchováváme celý život. Úsměv dětí a dětská radost je nad
všechny hmotné dary.
Všem dárcům děkujeme, že vážili v nepříznivém počasí cestu
na faru s dárky a přejeme všem mnoho radosti a úsměvů
v novém roce.
Za Rodinné centrum Rudolfov Eliška Štěpánová,
Milan Třebín a Jana Pinlová

ředitele školy Ivo Schustera, do školy na prohlídku všech
obrázků, které děti vytvořily na hodinách výtvarné výchovy
na téma děti dětem a UNICEF. Desítky vystavených
výtvarných prací mohli jejich autoři ředitelce UNICEF
okomentovat. Opravdové kamarádství, přátelská podpora a
vzájemnost, můj nejlepší kamarád, přátelství mezi dětmi a
UNICEF to byla nejčastější originálně a krásně zpracovaná
témata. Paní Gombu dojala vysvětlení zobrazených námětů,
se kterými si daly velkou práci i nejmenší děti z prvního
stupně. Sama proto navrhla, že se pokusí najít vhodné
výstavní prostory v Praze, kde by mohla být v roce 2019
vystavena alespoň vybraná část obrázků. Protože nám bylo
smutno z toho, že by tak pěkné obrázky už nikdo nemohl
spatřit, tak jsme se rozhodli vystavit od 15. ledna postupně
všechny tyto obrázky v Hornickém muzeu Rudolfov na dvou
výstavách, kde si je budou moci prohlédnout rodiče,
prarodiče i příbuzní dětí, které krásné obrázky vytvořily.
Najděte si čas na krátkou návštěvu Hornického muzea,
výtvarné práce dětí vás přivedou na lepší myšlenky. Pokud se
podaří uskutečnit další připomínku 70 let od vydání první
charitativní pohlednice Unicefu, přineseme zprávy.
Helena Stejskalová

Čas mírně povolební

Vážení spoluobčané, přátelé,
přece jenom už uplynul nějaký čas od říjnových komunálních
voleb, přesto bychom Vám všem chtěli dodatečně poděkovat
za Vaše hlasy do Zastupitelstva města Rudolfov. Naše
nezávislé sdružení PROSPERUJÍCÍ RUDOLFOV je nový
subjekt, zatím bez historie, přesto se nám podařilo, díky Vám,
dostat jednoho člena do zastupitelstva. Výsledek není nějak
ohromující, 1 132 (7,80%) hlasů, ale mezi ostatními, už
zaběhlými, jsme se neztratili. Žádný začátek není
jednoduchý, ale naše snaha je mít možnost ovlivňovat,
v dobrém, dění našeho města. Zdálo se nám, že komunikace
v zastupitelstvu je na bodu mrazu, širší diskuze nemožná a
nevraživost mezi politickými subjekty neakceptovatelná.
Jednání v zastupitelstvu se zvrhla v boj. Místo aby všichni
zastupitelé společně měli snahu město rozvíjet, vést ho
k prosperitě, naslouchat Vám občanům.
Vážíme si Vaší podpory, celková volební účast cca 51%
obyvatelstva není z republikového hlediska nejhorší, ale naše
snaha bude přesvědčit Vás obyvatele k ještě větší aktivitě,
k většímu zájmu o dění v našem městě a další spolupráci.
Zklamáním pro nás je, že ustavující schůze zastupitelstva se
zúčastnilo asi jen 30 přísedících občanů a ještě větším
zklamáním pro nás bylo, když první schůzi nového
zastupitelstva navštívili slovy tři občané. Ano, 3 občané. Ve
městě, které má zhruba 2500 obyvatel a dva tisíce
právoplatných voličů!
Závěrem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za Vaši
podporu sdružení PROSPERUJÍCÍ RUDOLFOV a přijďte
nám pomoci prosazovat a ovlivňovat chod našeho města.
Vždyť jste to Vy, obyvatelé Rudolfova, kteří by
prostřednictvím zastupitelů měli řídit směr a rozvoj tohoto
města.
Za PROSPERUJÍCÍ RUDOLFOV Holovský Miroslav
https://www.facebook.com/pages/category/CommunityOrganization/Prosperuj%C3%ADc%C3%AD-Rudolfov705439473125441/

Univerzita středního věku

Na konci ledna začne, ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 18 hodin,
v multifunkčním sále Hornického muzea další běh Univerzity
středního věku. Vítání jsou všichni, kteří mají smysl pro
humor, chtějí se dozvědět něco nového a mají chuť vytvořit
soudržnou partu a přátelskou odpočinkovou atmosféru během
přednáškového semestru. První setkání je spojeno se zápisem
a předáním studijního indexu, pak budou následovat
populárně–naučné přednášky v termínech: 21. 2., 21. 3.,
18. 4., 21. 5. a 30. 5. bude slavnostní promoce studentů, které
se mohou zúčastnit rodinní příslušníci. Celkem se příznivci
zájmového vzdělávání sejdou šestkrát, omlouvají se
2 absence. Úvodní přednáška jistě zaujme, neboť bude na
téma Nečekané a zajímavé nálezy pod nedalekou dálnicí.
Přednášet bude Jiří Šindelář z GEO-CZ s.r.o., inženýr,
badatel i objevitel! I na tuto přednášku jsou srdečně zváni
všichni, kteří chtějí vědět, co se nacházelo pod zemí nedaleko
od našeho města.
Za přípravný tým
Helena Stejskalová, třídní učitelka USV při HMR

Přednáška 21. 3. 2019

Zajímavosti z historie vybraných středověkých hradů
jižních Čech

Přednáška se zaměřením na seznámení s hradní architekturou
jižních Čech. Pozornost bude věnována zajímavým, ale
i méně známým lokalitám spojeným se zakladatelským dílem
českých králů i nejvýznamnějších šlechtických rodů.
Prezentovány budou nejen zajímavosti historické, ale
i výsledky archeologických výzkumů jako zdrojů pramenů
k poznání každodenního života na středověkém hradu.

Dlouho očekávaná ředitelka Unicef ČR
v Rudolfově!

V pátek 30. listopadu 2018, poslední listopadový den,
zavítala do Rudolfova ředitelka českého výboru Unicef paní
Pavla Gomba. Tato sympatická zcestovalá dáma okouzlila
svojí dojímavou přednáškou o smutných osudech dětí
v různých částech světa, s nimiž dlouhé roky udržuje kontakt.
Její činnost vyniká podnikavostí a velkou vytrvalostí. Její
tichý a klidný hlas umí uklidnit. Proto i žáci ze zdejší
základní školy při její přednášce v Hornickém muzeu
o činnosti UNICEF a jeho podpoře ohrožených dětí seděli
tiše, poslouchali a v závěru měli velmi pěkné dotazy. Pak se
ale role vyměnily a vybrané děti pod taktovkou paní učitelky
zazpívaly krásné vánoční písně. Navodily tak krásnou
předvánoční atmosféru a ukázaly, jak jsou zdejší děti šikovné.
Posléze předala paní Gomba řediteli školy cenný dárek –
reprint první charitativní pohlednice UNICEF s podpisem
Davida Beckhama, dlouholetého a štědrého ambassadora
UNICEF. Potom paní Pavla Gomba přešla, na pozvání

Medailonek:

Mgr. Martin Nechvíle (*1981, Jablonec nad Nisou)
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor
pravěká a raně středověká archeologie (2001–2007). Pracoval
v Národním památkovém ústavu v Praze (2001–2005) a
Liberci (2006–2008) jako archeolog, poté na Krajském úřadu
Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu jako vedoucí oddělení památkové péče
(2008–2010) a poté i jako vedoucí odboru (2010–2015).
V současné době pracuje jako ředitel Městské knihovny
v Českém Krumlově. Specializuje se na sídelní historii,
archeologii středověku a vrcholně středověké hrady.
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Vánoce s hasiči

výtlačná, vedoucí několik stovek metrů k Jivenské silnici.
Tak velký zásah do ekosystému i značné investice, pro vznik
deseti rekreačních parcel, je na pováženou.
Spolek Náš domov podal v zákonné lhůtě ke změně
jivenského ÚP č. 1 připomínky ke vzniku ploch PS. 1 a
RR3.U a také ke kanalizaci. Zde požadujeme, aby Jivno
nepřekračovalo dohodnutý počet připojených ekvivalentních
obyvatel. Při stavbě rudolfovského kanalizačního sběrače se
každá z okolních obcí finančně podílela na jeho stavbě.
Částka odpovídala dohodnutému počtu ekvivalentních
obyvatel. Když některá z obcí počítala s malým počtem
připojených obyvatel, platila málo. Kanalizační sběrač má
svůj kapacitní limit. Když se vyčerpá, nelze se dále
připojovat do kanalizace. V textové části je
počítáno s napojením nově vymezených zastavitelných území
i starých chat. Takže kromě toho, že některá z obcí by mohla
na úkor ostatních platit méně, mohla by i „vyčerpat“
možnosti přípojek.
Pokud s připomínkami neuspějeme, jsme opět připraveni
podat na krajský úřad žádost o přezkum. Snahu o zachování
stávajícího stavu v údolí nevzdáme a opět využijeme všechny
opravné prostředky.
Za spolek Náš domov – Eliška Štěpánová, Zdeňka Sobíšková

Na žádost Krajského operačního střediska Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje vyjela 25. 12. 2018
rudolfovská jednotka k ohlášenému požáru domu do obce
Vráto. Jednalo se o požár
potravin na vařiči. Požár byl
uhašen majiteli objektu ještě
před příjezdem první hasičské
jednotky. Na místě zasahovaly
všechny složky integrovaného
záchranného systému, včetně
profesionálních hasičů z obou
českobudějovických stanic.
Dvě osoby musely být
transportovány zdravotnickou
záchrannou službou do
nemocnice kvůli podezření
z nadýchaní kouře.
Rudolfovští hasiči na požár
vyjeli s nově zakoupenými
hasičskými vozy. Hasiči na Rudolfově musí k místu
mimořádné události vyjet do 10 minut od přijetí informace.
Díky dobré reakci hasičů již po 8 minutách byla jednotka na
cestě.
Rudolfovští hasiči jako místně příslušná jednotka zasahují
i v katastrech obcí Vráto a Hlincová Hora. Tato událost
ukázala, že jednotka dokáže včas, a i s dobře sloužící
technikou zasáhnout, kde je jí třeba.
JSDH Rudolfov

Hájili jsme Rudolfov v Praze u Rudolfina
i na Karlově mostě

V rámci svátku patronky sv. Barbory uspořádal 4. prosince
pražský hornický spolek (členové jsou zaměstnanci báňského
úřadu, hornického oddělení NTM apod.) velkolepou parádu,
jejímž vyvrcholením byl hornický průvod od Rudolfina přes
Karlův most na Malostranské náměstí. I přesto, že akce
kolidovala s naší rudolfovskou Barborkou a odsála tak
potřebné organizační síly, rozhodli jsme se mimořádné
příležitosti využít a zúčastnit se alespoň dvěma zástupci.
Reprezentovali jsme Rudolfov mezi spolky a institucemi,
které se nějakým způsobem hlásí k udržování hornických
tradic v České republice a na Slovensku. Nebývale dlouhý
průvod v čele s městskými policisty na koních poprvé
v historii ozvlášťnil turisticky exponovaný Karlův most
(nejen pro nás symbolický) s překvapenými davy převážně
cizojazyčně hovořících přihlížejících. Očekávaně s Japonci,
jejichž apetit pro společné foto nebral konce, netečnými
Rusy, svatebčany i rozpačitými našinci. Paráda byla
zakončena před parlamentem, odkud část účastníků včetně
nás zamířila na pozvání předsedy Poslanecké sněmovny
Radka Vondráčka na setkání do atria budovy. Smyslem
originální akce byla prezentace hornických zvyků a tradice
umírajícího hornictví, a naopak jedinečná příležitost pro
prezentaci jednotlivých spolků a institucí v tom nejlepším
světle v hlavní městě. Za to patří organizátorům náš dík.
Vratislav Klabouch

Opět je tu snaha o zástavbu
v údolí Rudolfovského potoka

Spolek Náš domov se od roku 2012 snaží zabránit tomu, aby
územním plánem byla umožněna zástavba v údolí
Rudolfovského potoka. Po mnoha krocích – odvoláních,
iniciaci petic a odborných průzkumů bylo soudem potvrzeno
vyhlášení významného krajinného prvku Rudolfovský lom.
Dalším úspěchem je to, že krajský úřad zrušil na základě
žádostí o přezkum (Náš Domov, Sdružení pro záchranu
prostředí Calla a dalších zastánců údolí) 5 částí územního
plánu Jivna, které by měly negativní vliv na údolí.
V polovině prosince 2018 se v Jivně projednávala změna č. 1
ÚP Jivno. Jejím obsahem jsou změny na základě požadavků
majitelů pozemků i obce. Nás zajímaly změny týkající se
údolí. V projednávaném návrhu již není navržena zástavba
mezi rybníkem Jarval a lomem, zástavba pod hrází Mrhalu a
návrh vodní plochy v nivě Rudolfovského potoka u lomu.
Změna č. 1 se ale na dvou plochách vrací k původním
záměrům, zrušeným krajem. V lomu je navržena plocha PS 1,
která předpokládá vznik přírodního sportoviště (s možností
vybudování lezecké stěny) a dovoluje pro něj vybudovat
i jednopodlažní stavbu. Přírodní sportoviště bez obsluhy by
údolí jistě neuškodilo. Ale v okamžiku, kdy se postaví objekt
„technického zázemí“, musí se dopravně obsluhovat. Údolí se
zprůjezdní a automobilová doprava zničí klidovou zónu.
I výklad „technického zázemí“ může být velmi pružný –
od malého přístřešku po restauraci. Další, opět navrhovanou
plochou, je louka nad sádkami u Malého Mrhalu (označena
RR3.U). Je nad hranou údolí, celá v 50 metrovém ochranném
pásmu lesa, ze tří stran obklopena významnými krajinnými
prvky, z východní části sousedí s nadregionálním
biokoridorem Hlubocká obora. Jedná se o cca 10 parcel
určených k rekreační zástavbě, jižní polovina plochy je
nezastavitelná. Pro dopravní obslužnost plochy by se musela
vybudovat ve značně svažitém terénu komunikace z Jivenské
silnice směrem k sádkám. Kanalizace by tu musela být
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
V listopadu jsme ve školní družině zažili nevšední edukační
program – o koze domácí. Přijely tři kozy (jedna z nich byla
dokonce Miss koza roku 2013 ☺ ), které nám předvedly
různé choreografie na pohybové básničky. Děti se
seznámily s tím, jak kozy žijí, čím se živí, viděly i ukázku
dojení. Největší zážitek měly z toho, jak kozy umí skákat na
auto a z jejich vodění po zahradě.
Dne 21. 11. měly děti ze třetích a čtvrtých tříd jedinečnou
příležitost shlédnout exhibiční představení bojového umění
Teakwon–Do školy TONG–IL České Budějovice. Dozvěděly
se něco z historie TKD i o jeho současné podobě u nás i ve
světě. Během představení si děti mohly samy vyzkoušet
některé základní techniky, jednoduché gymnastické cviky,
jednoduchou sebeobranu i základní techniky na lapech, to vše
pod odborným vedením Olgy a Petra Dvořáčkových.
Vánoční čas jsme zahájili výletem do Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, kde se první a druhé třídy postupně
vystřídaly na výstavě Století českých Vánoc. Výstava byla
zajímavá, děti se podívaly na stromečky a dekorace
v jednotlivých dobách minulého století. Kromě nových
zážitků si odnesly i svícínek, nebo zvoneček, který si
vyrobily. Čerta a Mikuláše jsme si zpříjemnili čertovskou
pohádkou v podání Divadla Z Bedny, kdy jsme společně
pátrali po Mikulášově ztraceném plášti. Také jsme vyráběli
ozdoby na venkovní stromeček, který prvňáčci s radostí

putovala seniorům v domovech pro seniory zapojených do
projektu. Nezapomněli jsme ani na zvířátka, v lese jsme pro
ně nazdobili stromeček a rozvěsili lojové koule pro ptáčky.
Ve středu 12. 12. jsme si lehce odpočinuli od vánoční

nazdobili. Vyráběli jsme dárečky a přáníčka pro rodiče, ale
mysleli jsme i na ostatní. Zapojili jsme se do
celorepublikového projektu Ježíškova vnoučata. Děti ze
všech oddělení vyráběly a malovaly vánoční přání, která

na školním dvoře k celodružinové besídce. Při kytaře jsme si
zazpívali známé koledy, ochutnávali cukroví, popíjeli dětský
punč, vzájemně si povídali a společně se těšili na Vánoce.
V lednu se děti dočkaly i vytouženého sněhu, kterého jsme
museli pořádně využít. Postavili jsme sněhuláky i sjížděli
kdejaký kopec v okolí školy na bobech.
Mgr. Petra Kuboušková

atmosféry, v tělocvičně jsme přivítali zástupce Policie ČR.
Ukázky z jejich práce nám předvedli policisté ze zásahové
jednotky, hlídkové a dopravní policie a paní Krausová –
tisková mluvčí. Děti si například vyzkoušely, jak je těžká
jejich výstroj, jak se zjišťuje alkohol v dechu u řidičů, jaký je
pohled skrz zbraně. Všem policistům velmi děkujeme za
zajímavé povídání a ukázky.
Těsně před vánočními prázdninami se všechna oddělení sešla
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. . . A C O NAŠ I N E JM E N Š Í ?
jsme přišli do Čertovy kovárny, kde také mimo jiné spinkal
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM
malý Ježíšek v jesličkách, a k vidění byly různé ozdobené
ČASEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE

vánoční stromečky a celou chaloupkou vonělo vánoční
cukroví. V Čertově kovárně si děti poslechly krátkou
tematickou povídku a poté prošly stezkou čápa Ferdinanda, při
které musely odpovídat na různé otázky z pohádek. Pak už je
čekala tvořivá dílnička, ve které si vyrobily vánoční zvoneček
z květináče a ozdobily si ho, dle své fantazie a představ. Děti
odjížděly z výletu nadšené, plné dojmů a domů si přivezly
malý dáreček jako vzpomínku na Pohádkovou kovárnu.
JEŽÍŠEK V MŠ
Celý den jsme si s dětmi ve školce užívali vánoční atmosféru.
Poslouchali jsme vánoční koledy, ukazovali jsme si nejrůznější
vánoční tradice a zvyky, četli si vánoční příběh, děti nám
sdělovaly svá vánoční přání: ,,Co by si přály pod stromeček“.
Po svačince jsme se šli s dětmi podívat na vánoční stromeček
před školou a poté, co jsme se vrátili do třídy, tak na nás
čekalo velké překvapení od Ježíška, který nám nechal pod
stromečkem spoustu dárečků. Všechna dětská očička se
rozzářila při pohledu na nadílku pod stromečkem. Na
rozbalování dárků se děti vrhly s velkým nadšením,
rozbalovaly je, co jim síly stačily, a radovaly se ze stavebnic,
panenek, skládaček a z dalších hraček. Každé z dětí si našlo
pod stromečkem to své. Děti měly z dárků obrovskou radost a
celý zbytek dne si hrály s novými hračkami. Poté byl pro děti
přichystán s pomocí rodičů vánoční raut, na kterém nechyběl
ani slavnostní přípitek rychlými špunty ☺ . Také bylo spoustu
sladkého cukroví od maminek a slané pochoutky. Ještě jednou
mockrát děkujeme maminkám za pomoc při přípravě
vánočního posezení s dětmi ve třídě. Vánoční dopoledne se
velmi vydařilo a děti byly nadšené z celého dne, ze kterého si
odnesly spoustu zážitků.
A CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM ROCE 2019?
Leden zahájíme hudební pohádkou s názvem: ,,Zima v bílém
kožíšku“, kterou nás provedou zvířátka žijící v zimě a budou
vyprávět o kamarádství, vzájemné pomoci a rodině. Děti se
aktivně zapojí do děje pohádky a zazpívají si s kytarou. Dále
nás navštíví divadlo ,,Zvoneček“ s pohádkou: ,,O Dvanácti
měsíčkách“, ve které děti uvidí, jak dobro zvítězí nad zlem.
Také nás tradičně navštíví ošetřovatelé ze ZOO Ohrady
Hluboká nad Vltavou s ukázkou živých zvířat. Bude pro nás
velkým překvapením, která zvířátka se za námi přijedou
tentokrát podívat. Dále se dozvíme různé zajímavosti ze života
hadů, pakobylek, gekona a dalších živočichů. Díky našemu
příspěvku za vstupné budeme nadále pokračovat v adopci
PONYHO SHEATLANDSKÉHO. V měsíci únor se
budeme s dětmi těšit na tradiční karneval a rudolfovský
masopust.
Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
Tak jako každý rok, tak i letos na nás nezapomněla vzácná
návštěva z pekla a z nebe, a do naší školky zavítal
Mikuláš s čertem. Mikuláš přišel potěšit ty hodné děti a ty
zlobivější přišel čert alespoň trochu postrašit a napravit je. Se
strašením byl čert opatrný, aby se ho děti nebály, ale přesto
bylo pár slziček uroněno. Menší děti se tajemné návštěvy
trochu bály, ale když zjistily, že je čert hodný a že si je do
pekla neodnese, tak měli pro tentokrát pekelníci smůlu.
Každému z dětí Mikuláš sdělil buď pochvalu anebo jeho malé
hříchy. Po přečtení listiny hříšníků slíbily děti, že se polepší.
Poté měl Mikuláš přání, aby mu děti zarecitovaly básničku
nebo zazpívaly písničku. Nakonec bylo každé dítě odměněno
balíčkem plným sladkých dobrot. Děti si návštěvu Mikuláše a
čerta moc užily a my se budeme za rok těšit na jejich další
zavítání k nám do školky.

VÁNOČNÍ BESÍDKY VE TŘÍDÁCH MŠ
V prosinci proběhly jednotlivě na všech třídách vánoční
besídky pro rodiče. Děti si pro rodiče připravily krásná
vystoupení v podobě zpívání vánočních písní, koled a
recitování básní. Naši předškoláci sehráli betlémský příběh a
ve třídě Žabiček se tančilo ,,Ledové království“. I přes velkou
nemocnost dětí ve školce jsme nácvik a vystoupení
společně s dětmi zvládli dobře a bez větších komplikací.
K navození vánoční atmosféry byly tematicky vyzdobeny
chodby, šatny, okna i třídy. V každé třídě nechyběl ozdobený
vánoční stromeček. Ve třídách Včeliček a Sluníček proběhlo
vánoční posezení s rodiči, ke kterému přispěly naše maminky
sladkým cukrovím, tímto jim ještě jednou děkujeme. Ve všech
třídách se dětem vystoupení moc povedlo a bylo to krásné
zakončení před vánočními svátky. Nakonec proběhlo
rozloučení a přání do nového roku 2019 a poděkování rodičům
za jejich spolupráci v uplynulém roce.
VÁNOČNÍ VÝLET DO POHÁDKOVÉ KOVÁRNY
V SELIBOVĚ U PÍSKU
Těsně před Vánocemi jsme s dětmi navštívily Pohádkovou
kovárnu v Selibově u Písku, která dýchala vánoční atmosférou.
Hned po příjezdu nás přivítala Červená karkulka a poté se nás
ujal malý chlupatý čertík, který nás provázel Pohádkovou
kovárnou a ukázal nám vánoční výzdobu pohádkových bytostí
v chaloupce. Poté se naše děti převlékly do kostýmů princezen
a rytířů a společně jsme procházeli pohádkovým lesem, až

ZE ŠKOLNÍC H TŘÍD
ZŠ Rudolfov má „mladé chemiky“

V říjnu na naší škole proběhlo školní kolo chemické soutěže
„Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Soutěže se
zúčastnilo 8 žáků 9. ročníku. Celkově žáci dosáhli
nadstandardního bodového ohodnocení. Tři nejlepší z nich –
Iva Brůhová, Jakub Frolík a David Pham byli v prosinci
pozváni Masarykovou střední školou chemickou v Praze do
postupového 2. kola. Zde na naše chemiky čekal již složitější
test, kterého se zhostili s nadšením a odhodláním. Za velké
konkurence obsadili pěkná místa. Tímto bych chtěl výše
jmenovaným žákům pogratulovat a poděkovat za kvalitní a
výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jakub Hřivnáč
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY
NOVÝ MODEL V HORNICKÉM MUZEU
RUDOLFOV

Od prosince máme v expozici alchymie nový model. Jeho
autorem a zhotovitelem je pan Pavel Böhm. Jedná se
o mincovnu z druhé poloviny 16. století. Je zde velmi dobře
znázorněna tehdejší výroba mincí. Ačkoliv v té době
královské město Rudolfov, možná ke své škodě, mincovnu
nemělo (nejbližší razírna mincí byla v Českých
Budějovicích), model velice dobře znázorňuje tehdejší proces
výroby mincí.
Přijměte tedy pozvání do muzea na shlédnutí tohoto nového
modelu. Určitě se vám bude líbit! Jen je ještě třeba
připomenout aktuální provozní dobu Hornického muzea
v měsících lednu, únoru a březnu:
pondělí: zavřeno
úterý – pátek: otevřeno 10:00 – 14:00
sobota – neděle: zavřeno

„Anče, Kuba, hajnej, ke mně!“ volá opět Trautenberk, když ho
napadlo něco, čím by měl nad Krakonošem navrch. Jak to dopadlo a
jestli skutečně tentokrát Trautenberk na Krakonoše vyzraje, se
přijďte podívat v sobotu 26. ledna do Hornického muzea na
pohádku Jak chtěl Trautenberk Krakonošův kožich. Nový příběh
starých známých, který jste dozajista ještě neviděli, potěší jistě malé
i dospělé diváky. Začátek je v 15 hodin.

MIMO TUTO DOBU DOMLUVA MOŽNÁ
NA TELEFONU: 778 718 900

Okénko do historie PhDr. Karla Krejči
Při prvním večeru nás přednášející zavedl
do méně známé historie Rudolfova.
V únoru se můžete těšit na povídání
o spravedlnosti v průběhu času.

MALUJEME PRO UNICEF

Obrázky dětí ze ZŠ Rudolfov
Výstava je slavnostně zahájena v Hornickém muzeu 15. ledna
2019. Do konce měsíce budou vystaveny práce žáků
z 2. stupně ZŠ Rudolfov. Po jarních prázdninách, v úterý
12. února 2019 v 17 hodin slavnostně zahájíme její druhou
část, obrázky dětí z 1. stupně naší školy. Výstava potrvá do
22. února 2019. Jste srdečně zváni!
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V únorové Živé paměti zavzpomínáme na roky II. světové
války. Pozvání přijal pan Bruno Grötschel, který tento čas
prožil jako malý chlapec. Jeho poutavé vyprávění si určitě
nenechte ujít.

V naší další přednášce z cyklu Živá paměť bude představen
František Jan Kroiher (1871–1948). PhDr. Jiří Cukr ze
Státního okresního archivu v Českých Budějovicích ve své
knize Bílá vrána v černém šatě mapuje životní pouť
výjimečného člověka, kněze, reformátora římskokatolické
církve, národohospodáře, politika, mecenáše a řečníka.
Přijďte se seznámit s osudy téměř zapomenutého člověka,
který však v meziválečné době patřil k nejznámějším a
nejvlivnějším jihočechům a který byl blízkým přítelem řady
osobností, včetně Vojtěcha Krže spojeného s Rudolfovem.

Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská
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Potřebuje město Rudolfov koncepci svého rozvoje?
1. část
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla diskutována otázka
potřebnosti nového výboru, který by se mohl zabývat koncepčními
souvislostmi účelného využití území v katastru města a
dlouhodobou strategií jeho rozvoje, včetně dopadů možné výstavby
na životní prostředí.
Plán rozvoje města, který stále visí na stránkách města, byl sestaven
na období 2007 – 2013 a je již překonaný, a žádný novější
rozvojový dokument naše město bohužel nemá. Jednotlivé záměry
se řeší tak, jak je život přináší, od voleb k novým volbám. To
však s sebou může nést i řadu chybných kroků a nedorozumění,
které se mohou negativně projevit ne–li hned, tak někdy
v budoucnosti. Prostě mít dlouhodobější plán, vizi, koncepci, se
vždy vyplatí. Město, které je často atakováno většími investičními
záměry a kde se stále něco staví, se bez strategického plánu asi
neobejde.
Iniciativu v investování však nelze přenechat pouze soukromým
investorům, protože ti vidí jako kritérium úspěšnosti pouze svůj
zisk. Proto role radnice, městské samosprávy, je zde nezastupitelná.
Zákon o obcích svěřuje v této oblasti obcím velké pravomoci, a to
i v otázkách rozvoje městské infrastruktury, vybavenosti i ochrany
zdravého životního prostředí a vzhledu města. Kvantitativní rozvoj
sídel nesmí být nikdy na úkor kvality prostředí pro život současných
obyvatel.

Lidé touží být blíže přírodě, v klidu a mít pohodlí. Nechtějí se dívat
na chátrající fasády, nechtějí zbytečně utrácet za drahou vodu a
energie. Před městy stojí nové výzvy, a je na vedení každého města,
jak se s nimi vypořádá. Obecně se tomu říká zajištění „trvale
udržitelného rozvoje“. Zdravá města mají vytvořenou koncepci, jak
o městské prostředí dlouhodobě pečovat, jak řešit dopravu,
energetiku i vodní hospodářství. Jak zavádět chytré řízení a správu
města, blížit se požadavkům na „Smart City“.
Může se i v Rudolfově také stát, že bude sucho a nepoteče voda,
nebo nepůjde elektřina, nebo přívalový déšť vypláchne a poničí
komunikace i domy. Jsme na takové události alespoň trochu
připraveni? Co děláme pro to, aby k nim nedošlo, nebo aby byly
alespoň minimalizovány? Jaká jsou rizika, jaký je potenciál města?
Na toto všechno může odpovědět SWOT analýza a následný
strategický plán rozvoje města.
Přestavby měst byly v minulosti celkem běžné (zejména po velkých
požárech a válkách) a stojí i před námi. Každý výrobek, stroj, stavba
či zařízení jednou fyzicky či morálně zestárne a musí se opravit,
přestavět nebo vyměnit. Ne jinak je tomu i s budovami a městy.
Technické systémy zastarávají, fyzické struktury již nevyhovují
novým nárokům a požadavkům. Navíc nás pravděpodobně
postihnou i globální změny klimatu, zejména oteplení a sucha.
Tomu všemu budeme muset přizpůsobit chod města a jeho strukturu.
Musíme se naučit jinak myslet, plánovat a projektovat. Po roce 2020
bychom měli již stavět jen budovy s téměř nulovou spotřebou

energie a vody. Musíme se naučit využívat obnovitelné zdroje,
akumulovat energii a recyklovat. Dešťovou vodu budeme muset
maximálně zadržovat a účelně opět využívat. Odpady již nebudou
určeny k likvidaci, ale přednostně k separaci a dalšímu využití.
Veřejná hromadná doprava bude sloužit bezpečně, pružně a
spolehlivě všem. Z pohledu udržitelné sanitace budou voda, živiny
i energie v odpadních vodách obsažené úsporně recyklovány.
V každé místnosti i na veřejných prostranstvích bude okamžitý
přístup na internet a k aktuálním datům. Objevují se již i nové
dopravní systémy čisté mobility, elektrická kola a
vozidla s hybridním pohonem. Využíváme nové technologie,
citlivou elektroniku a nové stavební hmoty.
Máme větší možnosti volby mezi alternativami a učíme se chovat se
zodpovědně a úsporně. Pokud bude inteligentně regulovatelný každý
dílčí systém, lze spravovat i celé město jako chytré město. Díky
inteligentním technologiím pro pokročilé ovládání zásobování,
topení, větrání, osvětlení, stínění, klimatizaci, zavlažování i dopravu
lze výrazně snížit spotřeby zdrojů i provozní náklady.
Měli bychom požadovat nízkoenergetická řešení budov, důkladné
izolace a nové technologie výstavby. Rozeznávat různé druhy
energií a vody a nakládat s nimi podle toho – energie máme
primární, obnovitelné a neobnovitelné, druhotné a zbytné… a vody
pitné, upravené, dešťové, šedé odpadní a splaškové… Čím lépe
bude dnešní město umět hospodařit s vodou a energiemi, tím má
větší šanci, že se v případě nějaké poruchy nebo větší havárie
dokáže s tímto nedostatkem vypořádat. Budovy a celé areály by
měly být co nejvíce soběstačné, úsporné a využívat možnosti
recyklace a rekuperace. Zatím se tak ale neděje: dešťová voda mizí
v kanálech a teplo v atmosféře. Chytře a úsporně postavených
objektů je zatím velmi málo, a to i objektů veřejné správy.
Každá plocha na Zemi, na kterou dopadá sluneční svit, je
potenciálním zdrojem užitečné energie i vody: svahy, střechy,
balkony, stroje, přístřešky aj. Fotovoltaika slaví úspěchy. První
křemíkové články měly účinnost okolo 5%, dnes je již běžně 15% a
objevují se i panely s účinností přes 20% a brzy se dočkáme
účinnosti přes 30%. Rovněž vývoj akumulátorů, střídačů a
regulátorů jde rychle kupředu. Ceny solární energie proto rychle
klesají a již dnes si ji může dovolit téměř každý. A budou klesat
i nadále. Po roce 2020 má být solární elektřina levnější než elektřina
z jaderných i uhelných elektráren. Co je ale nejdůležitější, že tuto
decentrálně vyrobenou, čistou energii, můžeme také decentrálně
skladovat a přímo využívat.

Vše jde dopředu tak rychle, že se jistě i my dožijeme doby, kdy bude
malá solární elektrárna běžnou součástí každého domu nebo stroje.
Solární elektřinou budeme nejen topit, ale i větrat a chladit, budeme
na ni i jezdit. Solární elektřinou budeme čistit odpadní vodu hned
u zdroje znečištění a dešťovou vodu budeme moci čerpat tam, kde
tuto vláhu budeme právě potřebovat. Tímto řešením budeme moci
zastavit rostoucí produkci skleníkových plynů, překonat
energetickou krizi a výrazně zpomalit globální klimatické změny.
Napomůžeme tomuto vývoji i my tady, v našem městě,
v Rudolfově?
Ing.arch. Stanislav Kovář, zastupitel
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Bude Pohádkový les v Rudolfově i v roce 2019?

V loňském roce se konal jubilejní 20. ročník Pohádkového lesa
v Rudolfově. Klubu českých turistů pod vedením Ing. Jiřího Finka
se podařilo dvacetkrát uspořádat tuhle ojedinělou akci pro děti
v prostředí krásné přírody.
Tato akce je velmi hojně navštěvována. Pokaždé je připraveno
1 200 vstupenek pro děti, a pokud není vyprodáno, tak je prodána
každoročně drtivá většina vstupenek. Prodejních míst je několik.
Největší porce vstupenek se prodává v sousedních Českých
Budějovicích, ale také v Týně nad Vltavou, v Hlincové Hoře a
pochopitelně i u nás. Každoročně město Rudolfov pořádá prodej
vstupenek vždy v první polovině května. A dokonce asi předloni
jsme museli navýšit počet nabízených vstupenek. Stávající
nabídka vůbec nestačila a půl hodiny po otevření předprodeje bylo
vše vyprodáno.
I tyhle řádky dokládají, jak moc významná akce pro děti se dařila
až do roku 2018 pravidelně uspořádat. Problém je v tom, že hlavní
pořadatelé stárnou a již nemají tu sílu, co před dvaceti lety. Pan
Fink při poslední návštěvě jasně přiznal, že ve čtyřiceti letech,
když začal pořádat první ročník, měl na vše úplně jinou energii.
Vůbec se nedivím jeho rozhodnutí, kdy už před časem vyhlásil, že
v roli hlavního pořadatele bude 20. ročník jeho poslední.
Jenže co bude dál? Dobrovolníků, kteří by za talíř guláše
uvařeného v naší školní jídelně chtěli takovou akci pořádat, shánět
dotaci od Jihočeského kraje, sehnat pořadatele na všechny
stanoviště, zabezpečit tuhle náročnou akci materiálově, dopravně,
opravdu moc není. Naštěstí se jeden našel! Je to náš obyvatel
Tomáš Palkoska, který pracuje stejně jako pan Fink v areálu
Jaderné elektrárny Temelín. Tím, že se oba pracovně znají, tak
mají k sobě blíž a mohla by tradice Pohádkového lesa pokračovat.
I vedení našeho města deklarovalo velký zájem na pokračování.
V rámci jednání rady města jsme se s panem Finkem sešli.
Prvotně je nutné, aby se veškeré rekvizity již nevracely zpátky do
areálu JETE. V areálu elektrárny již být zkrátka nemohou.
Domluvili jsme se, že v rámci budov města tyhle rekvizity jednou
provždy uložíme. Dále bude nutné již na příští ročník sehnat
sponzorsky terénní auto s pohonem 4x4. Na Tomáše Palkosku
bude čekat to nejtěžší. Převzít kompletní pořadatelství a sehnat
nové pořadatele pro jednotlivá stanoviště. Ti stávající ubývají. Při
určení termínu jsme také museli zohlednit půlmaraton v Českých
Budějovicích, který také negativně ovlivňuje jak návštěvníky, tak
i případné pořadatele.
Termín 21. ročníku Pohádkového lesa je tedy určen na sobotu
25. 5. 2019 a je na nás všech, zda se uskuteční. Prosím i spolky
v Rudolfově, aby si tuhle akci vzali za svou a pomohli hlavním
organizátorům. Řekněte svým známým i mimo Rudolfov. Jedině
svojí pomocí můžeme tuhle úžasnou tradici udržet! Je to pro děti!
Vít Kavalír, starosta města

Kulturně školská komise

V prosinci jste si mohli všimnout tří malých stromečků, které
Vám měly zpříjemnit adventní čas. Ozdoby na ně vyrobily
a s nadšením je pověsily děti z MŠ Waldorfské, ze ZŠ
Rudolfov – ze třídy 4. B a ze školní družiny. Stříbrnou
adventní neděli se z Hornického muzea ozýval smích, bavili
jste se u vánoční pohádky v podání divadla Divoloď.
Muzeum ožije dětským smíchem také v sobotu 2. března, kdy
Vás srdečně zveme na Maškarní karneval. Myslím si, že
Rudolfov žije bohatým kulturním životem a tak věřím, že si
každý přijde na své a společně se budeme potkávat při
nejrůznějších akcích.
Mgr. Petra Kuboušková

Pohádkový les – pokračování 2019

Ještě před koncem roku se sešel Ing. Jiří Fink se zástupci města
Rudolfov (s naším panem starostou a radou města), kde byla
vyjádřena jednoznačná podpora pro další pokračování Pohádkového
lesa.
Jako vstřícný krok rozhodně považuji uskladnění nejdůležitějších
rekvizit po úspěšně proběhnuvším Pohádkovém lese 2019 v místě
konání, tj. v přízemí rudolfovské radnice. Tím dojde k významné
úspoře času pro pořadatele zajišťující logistiku.
Dále jsme se dohodli, že Pohádkový les, Hornické slavnosti a
půlmaraton v Českých Budějovicích se již nadále nebudou konat ve
stejný datum. Jako termín konání Pohádkového lesa byl zvolen
25. 5. 2019.

Doufáme, že tímto krokem vyjdeme vstříc především
rodičům s dětmi, kteří si nyní mohou obě akce užít na 100%.
Zároveň věříme, že získáme tolik potřebné pořadatele a to i z řad
místních organizací, tak jako v minulosti např. ZŠ a MŠ Rudolfov,
SDH Rudolfov, Společnost přátel Rudolfova, SK Rudolfov, místní
podnikatele a další, bez nichž to zkrátka nepůjde.
Všem pořadatelům, i budoucím, přeji vše dobré v novém roce.
Bc. Tomáš Palkoska
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Pozvánka na sportovní ples

Dne 26. 1. 2019 pořádá SK Rudolfov 64. ples. Tématem toho letošního jsou sedmdesátá a osmdesátá léta. Vrátíme se do
normalizační doby, kterou mnozí jistě pamatují – avšak pro mladší generace je to již opravdová historie, kterou znají jen
z vyprávění. Nápomocná nám bude dobová konfekce, tematické soutěže a tombola – tím vším si připomeneme, jaké radosti
i strasti s sebou nesla tato léta. Celým večerem nás tehdejšími hity doprovodí živá kapela. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji a na místě.
Všichni čtenáři Rudolfovských listů jste srdečně zváni!
Výkonný výbor SK Rudolfov
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ZE S PORTU
SK Rudolfov odbor ČASPV

Koncem listopadu 2018 se zapojilo sedm předškolních dětí
z našeho oddílu do republikové podzimní soutěže „Zápolení
na dálku“. Soutěžily ve člunkovém běhu, v přeskoku
švihadla, v ručkování kolem lavičky, ve skoku do dálky
z místa a v hodu míčem ze sedu. Do této soutěže bylo
přihlášeno téměř 1000 dětí z celé republiky. Protože jsme se
o této soutěži dozvěděli pozdě, nebylo moc času na přípravu,
trénink a nácvik, přesto patří všem dětem, které soutěžily
poděkování za snahu, aktivitu a za dosažené umístění
v soutěži.
Také jako každý rok jsme pro oddíl R+D připravili dne
18. 12. 2018 vánoční besídku. Děti cvičily jak na nářadí, tak
i s náčiním na motivy pohádek a na závěr hodiny přinesl
dětem Ježíšek stromeček a malé dárečky. Hned další hodinu
byla uspořádána vánoční besídka pro oddíl předškolních dětí.
Děti předvedly cvičení s padákem, jako s vánočním stolem,
cvičily na dvou lavičkách, předvedly i to co se naučily
v akrobacii a předvedly skoky na trampolíně s rozběhem po
lavičce.
V závěru vánoční besídky přinesl Ježíšek dětem stromeček a
dárečky, koledy nám zahráli a zazpívali Pavla, Pavlínka,
Ondra a Šimon Fojtíkovi. Za jejich výkon při vystoupení jim
patří veliké poděkování.
Závěrem mé informace o aktivitách ČASPV v Rudolfově
bych chtěla jak dětem, tak jejich rodičům a prarodičům,
cvičitelkám i všem občanům Rudolfova popřát hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2019.
Ladislava Skalová, cvičitelka

Charakteristika věku 9 – 12 let z pohledu
volejbalového vývoje

Takže, vážení pohybující se okolo volejbalu, věřte, že je potřebná
mnohaletá trpělivost a co nejčastější styk s míčem.
Jan Havelka (podle materiálů metodika ČVS dr. Haníka)
Pár slov k volejbalu pro rodiče dětí v nejdůležitějším období
motorického učení, takzvaného zlatého věku motoriky, které je
charakterizováno „touhou po dovednostech“. My trenéři klademe
důraz na rozvoj základních herních dovedností a činností herní
formou. Hra a soutěžení nejsou cílem, ale prostředkem
individuálnímu zlepšování. V tomto období se dá mnoho
promeškat, pokud si plně neuvědomíme, jak výrazně jsou otevřená
stavidla k ovlivňování motoriky a dovedností. Nově získané
dovednosti a stoupající výkony působí dětem slast, mimo jiné
i proto, že si své pokroky uvědomují. Dalo by se říci, že je to
„dovednostní“ období. Dětem imponuje technika, dovedou se
v tomto období nadchnout pro volejbal, jsou optimistické, mají
zájem o vše konkrétní. Pohyb působí dětem radost, soutěží rády
a s nadšením. Dítě v tomto období přijímá řadu informací či
instrukcí, jejichž smysl či efekt se má prokázat až v budoucnu.
V aktuálním čase je však nejasný, a tedy zatím nebude přinášet
viditelné výsledky.
Dospělí nesmí rezignovat na rozvoj složitých pohybů či pro dítě
těžko vysvětlitelného jednání. Například, že má zaujmout tu či onu
pozici ve hřišti. V tomto ohledu zanechat omezenou spontaneitu.
Musí však poskytnout ventil, jak prostřednictvím hry, tak
i nezávazných aktivit všeho druhu, které jsou jakýmsi „během
naprázdno“. Nezapomeňme, že ještě před krátkým časem se dítě
nemuselo prát s překážkami. Není potřebné mu umetat cestičku,
zasahovat do dlouhodobého vývoje. Najednou se musí
prát s nezdarem a vytrvat. Co si dítě v tomto období neosvojí,
tlačí jako handicap do dalšího období a je otázkou, zda se vůbec
doučí.
Zkušenosti ukazují, že největší bohatství v tomto věku spočívá
v tom, když mladý hráč získá svou herní a dovednostní kompetenci
„svépomocí“, která je proseta modelem pokus – omyl – zpětná
vazba. Ukazuje se, že nám chybí bývalý prostředek vývoje, jako
byla hra na ulici, bez většího zásahu trenéra.
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ANGLIČTINA pro mírně POKROČILÉ
od 1. 2. 2019, v malé skupině, 2 h/týden, 80 Kč/h
Centrum rozvoje Měsíčnice, Rudolfov
telefonní číslo 731 508 814
Oznámení Městského úřadu Rudolfov

Oznamujeme občanům, že ve dnech 4. 3. až 8. 3. 2019 bude
uzavřena kancelář matriky a evidence obyvatel z důvodu
týdenního školení.
V tyto dny nebude možné na Městském úřadě Rudolfov
vyřídit agendu evidence obyvatel, agendu Czech POINT,
ověřování podpisů, listin a agendu matriky.
Pokud plánujete návštěvu na tomto úseku s jakoukoli žádostí,
prosím, využijte jiný termín.
Zuzana Vyžrálková Vegešová, matrika

Palírna v Mlýnském údolí „praská ve švech“

Naše palírna „jede“ na maximum, a přesto nestíhá uspokojit
všechny zákazníky. V místní palírně v Mlýnském údolí do
této doby vypálilo svůj kvas již 520 zákazníků, kteří k pálení
dodali neuvěřitelných 80 000 litrů ovocného kvasu, ze
kterého bylo vypáleno 6 500 litrů 100% alkoholu. O tato
neuvěřitelná čísla může především nadúroda ovoce
v minulém roce. V porovnání s loňským rokem, kdy bylo
pálení ukončeno 13. února, letos zahrádkáři předpokládají
konec sezóny na konec dubna až začátek května. V současné
době je dočasně pozastaveno přijímání přihlášek k pálení,
další přihlášky budou zahrádkáři přijímat pravděpodobně od
konce ledna.
Jiří Merle
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