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Vážení spoluobčané,
i posedmé k Vám předstupuji s tímto bilančním článkem, kde
si mohu dovolit a poodkrýt něco ze svých osobních pocitů.
Pocitů, jak jsem ze své práce pro toto město nadšený či
naopak. Co mě opravdu trápí a co mi naopak udělalo radost.
Při bilancování loňského roku nemůžu v jedné kauze
konstatovat pachuť hořkosti. Žaloba farnosti Rudolfov zhatila
definitivní rozvoj Farské louky. V říjnu 2015 jsme při
veřejném projednání představili studii parku a volnočasových
ploch v té nejcennější lokalitě Rudolfova. Na sklonku roku
2015 přišla žaloba od právního zástupce farnosti. V září 2016
jsme se konečně mohli potkat s někým, kdo se s vedením
města dokázal z protistrany sporu posadit ke stolu a aspoň si
říct svá stanoviska. Paralelně s tím probíhá nebo spíše
neprobíhá soudní řízení (po jednom odročení nic nového).
S panem generálním vikářem Davidem Henzlem jsme si na
jednání v září slíbili, že se biskupství, které zastupuje v těchto
záležitostech Farnost Rudolfov, pokusí naformulovat návrh
na mimosoudní dohodu. Zatím jsme žádný návrh neobdrželi.
Nezbývá než čekat, snad přijde brzy. A tak jsme ztratili rok,
kdy se mohla vyřešit dokumentace a stavební povolení.
Uvidíme, kolik času ve výsledku ztratíme. Je to ale velmi
nepříjemné.
Nechci být jenom negativní. V roce 2016 jsme konečně
dokázali vykázat řidiče z plochy před školou. Rekonstrukce
této plochy dala škole bezpečnost při vstupu hlavním
vchodem. Nová zádlažba, nová výsadba stromů, výškově
nepřekonatelný obrubník, to vše dalo zcela nový ráz této
významné ploše v centru města.
Také probíhaly další investiční akce. Z těch
nejvýznamnějších chci zmínit rekonstrukci budovy jídelny
základní školy, proběhly tradiční opravy části nejvíce
poničených komunikací, vzniklo nové parkoviště před
sportovní halou, proběhla rekonstrukce topení v hale, nový
chodník a přechod pro chodce včetně osvětlení Na Americe,
v Hlinsku mají obyvatelé nové LEDkové veřejné osvětlení.
V roce 2017 to bez nových investic také nebude. Velkým
tématem bude sportovní hala – přístavba šaten, hala se dočká
možná již letos nové palubovky. Je nutné se zamyslet i nad
venkovním sportovním areálem v těsné blízkosti právě
sportovní haly, který by umožnil z části kvalitní zázemí pro
školu a především kvalitní sportoviště pro veřejnost a místní
sportovní organizace.

Určitě vznikne nová studie celkové revitalizace hřbitova,
budeme renovovat vozový park hasičů. Uvidíme, jak bude
vypadat příprava pro realizaci haly pro pracovní údržbu
města… Jako vždy toho bude mnoho.
Nejvíce frustrujícím faktem je, že nikdy nebude mít město
dostatek vlastních peněz na nejnutnější investice. Aspoň,
kdybychom měli dané prostředky na prostou obnovu
stávajícího majetku. Město spravuje majetek za cca
215 miliónů korun a na účtu města se objeví jen několik málo
miliónů korun ročně, které můžeme použít na jeho rozvoj.
Smysluplné dotační možnosti jsou velmi omezené. Navíc
celý systém přerozdělování veřejných peněz je zcela
nesystémový. Není jednoduché s těmito fakty pracovat a
přitom se neustále snažit tohle naše krásné město rozvíjet.
Vážení přátelé, při řízení tohoto města je to stejné jako
v životě. Někdy se zdá, že je ta práce plná byrokratických
překážek skoro nesnesitelná. Většinou mi ale přináší radost a
já si jen přeji, aby takových dnů bylo co nejvíc.
Do nového roku Vám všem přeji to samé. Hodně zdraví,
lásky, osobního růstu a co nejvíc takových dnů, které Vám,
stejně jako mně, budou přinášet radost a pozitivní myšlení.
Vít Kavalír, starosta města

Kontrola z Evropského účetního dvora

Kontrola kotlů v domácnosti
Od 1. 1. 2017 platí povinnost provádět kontrolu technického
stavu kotle a úředník může v domácnostech provést jeho
kontrolu. Poslední dobou se čím dál více setkávám s občany,

1. března 2016 nás navštívila delegace z Evropského účetního
dvora, který sídlí v Lucembursku a kontrolovala průběh
čerpání dotace z regionálního operačního programu (ROP
NUTS II Jihozápad), kterou město čerpalo na vybudování
Hornického muzea.

které trápí u nás na Rudolfově kvalita ovzduší
způsobená nadměrnou produkcí kotlíkových spalin v topné
sezoně a také dotazem, jak zabránit bezohledným občanům
v opakovanému pálení odpadků a vypouštění rakovinotvorných
látek do ovzduší. Dlouhodobý vliv škodlivých látek v ovzduší
může u některých osob se zvýšenou vnímavostí mít závažné
důsledky na zdravotní stav. Obce dostaly od nového roku

nástroj, jak pálení odpadů monitorovat prostřednictvím
domácích kontrol kotlů a tím zabránit pálení zdraví
nebezpečných odpadů v domácnostech. Ten někteří využívají
jako zdroj paliva díky menším nákladům na jeho pořízení a také
např. z důvodu likvidace směsného komunálního odpadu a tím
ušetření financí za jeho svoz. Proto bych rád připomněl

v rámci ochrany veřejného zdraví dvě klíčové změny ohledně
novely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
Povinnost provádět kontrolu technického stavu kotle
Každý provozovatel kotle na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je
povinen provádět jednou za dva roky kontrolu jeho
technického stavu a provozu. Kontrolu provede proškolená

osoba s oprávněním k instalaci, provozu a údržbě spalovacího
stacionárního zdroje. Provozovatel kotle je na vyžádání povinen

předložit doklad o kontrole obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, tj. Magistrátu města České
Budějovice.
Doklad o kontrole nemusí provozovatel nikam odevzdávat,
ale má povinnost jej na vyžádání předložit. Pokud

Že to je kontrola neobvyklá, ba přímo velmi vzácná, jsme se
dozvěděli již v průběhu příprav na tuto kontrolu. Byli jsme
pozváni na jednání s ředitelem úřadu ROP Jihozápad a
dále s manažerem, který má náš projekt přímo na starosti. Na
jednání jsme se dozvěděli, že za celých 7 let programovacího
období plus další dva roky následující žádnou takovou
kontrolu neměli. Teď hodlali přijet na jeden týden a za tu
dobu zkontrolovat 5 projektů. Tři investice Jihočeského kraje
a krom Rudolfova měli v plánu kontrolu projektu v Blatné na
Strakonicku. Jenom je zarážející, že z těch stovek nebo spíše
tisíců projektů, které se uskutečnily za celé programovací
období v Plzeňském a Jihočeském kraji, si zrovna vybrali
nás. A také je zajímavé, že na namátkovou kontrolu projektů
Plzeňského kraje vůbec nedošlo. Zkrátka jsme měli „štěstí“.
Samotná kontrola probíhala ve dvou částech. Nejprve
kontrola různých dokumentů k projektu, která se odehrála
v zasedací místnosti městského úřadu. Ve druhé části
proběhla kontrola přímo v muzeu. V ranních hodinách přijeli
tři kontroloři – dva Češi, jeden Kypřan, spolu s nimi
pracovník úřadu ROP Jihozápad. Vše probíhalo standardně a
snad vše v pořádku dopadlo.
Kontrola to však standardní rozhodně nebyla. Hned na
začátku kontroly nám sdělili, že pokud kontrola proběhne
k jejich spokojenosti a projekt bude v pořádku, tak už o nich
neuslyšíme. Nepošlou žádný výsledek, nebude nikde popsán
průběh kontroly, ani žádný závěr, hodnocení, nic. Pokud
ovšem najdou pochybení, tak opět nebudou jednat s námi, ale
pošlou podnět na NKÚ (nejvyšší kontrolní úřad) a ten s námi
zahájí tradiční kontrolní proces, případně správní řízení.
Když jsou pochybení velká, tak mohou odebrat i celou dotaci,
udělit pokuty atd… Pokud by NKÚ mělo přijít, tak prý
nejdříve za tři měsíce, tedy v červnu 2016.
Je více jak 9 měsíců po kontrole. Z pověrčivosti jsem čekal
raději déle, než jsem musel, abych náhodou něco nezakřikl.
Dnes už snad s jistotou můžu prohlásit – PROŠLI JSME!
Nejen, že nám Hornické muzeum skvěle slouží, ale můžeme
ho hodnotit i jako prověřený projekt a to není málo!
Za to patří dík úplně všem, kdo se na tomto úspěšném
projektu podíleli.
Vít Kavalír, starosta města

provozovatel zákonem vyžadovanou kontrolu jednou za dva
kalendářní roky neprovede, nebo nepředloží na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o jejím
provedení, vystavuje se riziku uložení pokuty 20 – 50 tisíc Kč.
Provozovatel kotle je povinen zajistit provedení první kontroly
technického stavu a provozu zdroje do 31. prosince 2016.

Pokud kotel nevyhovuje požadavkům zákona o ochraně ovzduší,
bude nutné ho nejpozději do 1. září 2022 vyměnit nebo učinit
taková opatření, která zajistí dodržení zákona. Od roku 2022 je
zákonem přímo zakázáno provozovat kotle s nejhoršími
emisními parametry (1. a 2. emisní třídy).

Kontrola kotlů v domácnostech
Ke kontrole kotle bude moci dojít jen na základě důvodného
opakovaného podezření na tepelné zpracování odpadu jinde
než ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování
odpadu povoleno. Spalovat lze pouze paliva, která splňují
požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje
k spalování v něm. Podnět může přijít od občana či firmy, nebo

kontrolu může při důvodném podezření iniciovat samotný úřad.
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Úřad s rozšířenou působností se pak rozhodne, jak zareaguje.
Rudolfovské listy barevně i v tiskové podobě
Buď důkazy neposoudí jako důvodné a případ odloží nebo si
opatří další důkazy. V případě důvodného podezření na Vážení čtenáři Rudolfovských listů, právě máte před
porušení

zákona

bude

maj itel

kotle

písemně

sebou první číslo dalšího ročníku Rudolfovských listů. Co
je s novým rokem 2017 nového jste asi poznali na první
pohled – Rudolfovské listy jsou barevné. Od roku 2017
budou listy vycházet i v tištěné verzi barevně. Kromě
barevné elektronické verze, která je na webových
stránkách města umístěna od roku 2015, dochází od tohoto
čísla k zásadní změně, kterou jsem si přála již od té doby,
kdy jsme začali barevnou verzi Rudolfovkých listů
připravovat. Doufám, že barevné výtisky přispějí k oblibě
Rudolfovských listů mezi vámi, pro které tyto listy
prvořadě připravujeme.
Závěrem bych vám chtěla ještě popřát do celého nového
roku 2017 hodně zdraví a spokojenosti. Pro mne i celou
redakční radu začíná sedmý rok, co se společně
prostřednictvím Rudolfovských listů setkáváme. Doufám,
že i nadále bude spolupráce s přispěvateli tak dobrá jako
v letech minulých a vy, čtenáři, že budete netrpělivě
očekávat ve své schránce každé dva měsíce další nové
číslo tištěných barevných Rudolfovských listů.
Zdeňka Švejdová, vedoucí redaktorka RL

vyzván

(s upozorněním na povinnosti plynoucí z platné legislativy),
aby zj ednal nápravu.

Když tak zj evně neučiní,

mohou

Lidem, kteří by
úředníky domů nepustili, hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
V rámci podnětů může být jako důkaz porušení zákona použita
např. fotodokumentace produkovaného kouře nebo výpovědi
svědků. Pokud by důkazem byla videonahrávka, bude muset být
alespoň třicetiminutová, aby bylo jasné, že se nejednalo o fázi
roztápění.
oprávnění

úředníci

přij ít

na

kontrolu.

Při kontrole kotle se úředníci nemohou pohybovat po domě
libovolně,

musí

mít

umožněn

pouze

přístup

ke

kotli,

Samotný průběh
kontroly je popsán v zákoně o kontrole. Sankce za „nelegální
topení“ je stanovena až na 50 tisíc Kč.
Jaroslav Valevský ml.
případně ke skladu paliva. Nikam j inam.

Konzultováno s Českou inspekcí životního prostředí – odborným
oddělením oblastního inspektorátu České Budějovice
Nové telefonní číslo na městský úřad

Možná po několika desetiletích jsme se rozhodli zrušit poslední
pevnou linku na městský úřad. Rozhodnutí to není jednoduché,
ale vlastně nás k tomu donutila společnost O2 svojí cenovou
politikou.
V roce 2010, když tato rada města převzala vedení nad městem,
platil městský úřad cca 18 tisíc Kč měsíčně za několik pevných
linek a služebních mobilů. Pevnou linku jsme zredukovali pouze
na jednu pro spojovatelku a zachovali také jednu pro
knihovnu s tím, že všichni zaměstnanci dostanou služební
mobily a budou odchozí hovory vyřizovat pouze z nich.
Z částky 18 tisíc Kč měsíčně jsme se ještě po zrušení pevné
linky do knihovny dostali na částku necelých 3,5 tisíce korun za
celý úřad, pracovníky údržby města, knihovny a muzea.
Po nějakých tahanicích se společností O2 jsme se dostali na
částku 504 Kč za měsíc za poslední pevnou linku, kterou na
úřadě máme. A to podotýkám, že to byla částka za měsíční
paušál, bez jediné provolané minuty odchozího hovoru. To byla
taková maximální hranice, kterou jsme ještě dokázali unést.
Poslední pevnou linku jsme zachovávali z důvodu jakési tradice
a zvyklosti, ale už tak činit nebudeme.
Faktura od O2 za září ještě dorazila v pořádku, v těch intencích,
jak jsem naznačil. Ovšem faktura za říjen 2016 dle stejných
podmínek přišla již na částku 569,20 Kč a faktura za listopad
2016 přišla na částku 840,95 Kč! Podotýkám za stejnou službu,
bez jediné provolané minuty odchozího hovoru.
Když jsme se dotazovali ve společnosti O2 na důvody, tak nám
bylo řečeno, že měsíční paušál, byl fakturován ve slevě, která již
skončila a nikdo nám jí nedokáže prodloužit. Skoro se bojím,
jaká výše faktury přijde za prosinec!
V tu chvíli nám došla trpělivost a pořídíme do stávající telefonní
ústředny GSM bránu a novou SIM kartu od stávajícího
operátora.
Nové telefonní číslo již známe. Bude to 770 1 21 01 0 a bude
poskytovat od 1. 2. 2017 stejný komfort jako stávající
387 228 050, tedy přepojí hovor na přítomného úředníka
městského úřadu a přitom nebude stát ani korunu navíc.
Po dobu dvou měsíců necháme v provozu obě telefonní čísla
současně. Od soboty 1. dubna 2017 již bude stávající pevná
linka definitivně zrušena.
Samozřejmě využijeme všechny místní informační zdroje (RL,
městský web, rozhlas…), abychom s touto informací seznámili
naše obyvatele. Kdyby snad někdo na změnu pozapomněl, tak se
předem omlouváme za komplikace.
Vít Kavalír, starosta města

Inzerce v Rudolfovských listech

Pro podávání inzerce jsou stanovena následující pravidla:
1) Podání inzerce je možné:
a) poštou na adresu městské knihovny.
b) osobně v městské knihovně
c) zaslání e-mailem na adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz
2) Zasláním nebo předáním inzerátu vyjadřuje inzerent svůj
souhlas s jeho publikováním a souhlas s těmito pravidly.
3) Platba za zveřejnění inzerátu musí být uhrazena nejpozději v den
uzávěrky čísla, ve kterém má být inzerát vytištěn.
4) Vydavatel RL neodpovídá za správnost údajů, věcnou ani
gramatickou stránku zveřejněných inzerátů. Za uvedené skutečnosti
ručí inzerent.
5) Veškeré inzeráty nesmějí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasistická a
vulgární hesla. Nerespektování tohoto bodu bude znamenat
odmítnutí inzerátu.
6) Jako doklad o otištění inzerátu se inzerentovi zašle výtisk
RL s otištěným inzerátem.
7) V případě pochybností, zda konkrétní inzerát otisknout, rozhodne
o otištění inzerátu redakční rada.
Výše úhrady za inzerci

1) Řádková inzerce
Cena je stanovena za jeden řádek (max. 50 znaků) 50 Kč. Počet
řádků je limitován počtem 5 řádků na jeden inzerát.
2) Plošná inzerce
Rozměry inzerátu: Cena inzerátu:
90 x 50 mm
cena 450 Kč
180 x 25 mm
cena 450 Kč
50 x 90 mm
cena 450 Kč
90 x 100 mm
cena 900 Kč
90 x 125 mm
cena 1100 Kč
Další větší velikosti inzerátů jsou stanoveny následovně:
Inzerát uveřejněný na polovině stránky RL (na šířku i na výšku),
cena tohoto inzerátu je stanovena na 3 000 Kč.
Inzerát uveřejněný na celou stránku RL, cena inzerátu otištěného na
celou stránku RL je stanovena na 6 000 Kč.
Ceny inzerce jsou konečné (město není plátcem DPH).
3) Slevy a úlevy
Inzeráty nabízející bezplatnou, nezištnou službu nebo činnost
mohou být uveřejněny v rozsahu jednoho pole 90 x 50 mm zdarma.
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Ani kapka deště do kanálu

z nás. Zodpovím Vám tedy v krátkosti hlavně to, co některé
z vás zajímalo nejvíce.
Kanalizace:
Jedním z důvodu pořízení těchto parcel od města Rudolfov
bylo předešlé stanovisko (viz příloha) města Rudolfov. Tento
souhlas jednoznačně hovoří o napojení dešťových vod do
jednotné kanalizace. Tuto skutečnost (po provedených
propočtech) současně potvrdil i správce kanalizační sítě,
společnost ČEVAK a. s. Proto jsme ani nikdy neuvažovali
o oddělené kanalizaci.
Dešťové vody:
Odvodnění vody z komunikací jsme (oproti původní
projektové dokumentaci) zajistili jak přidáním kanalizačních
vpustí, tak v místě napojení na Jivenskou ulici jsme po celé
šíři vozovky zrealizovali nové liniové odvodnění v šíři
250 mm, doplněné dvoulinkou z kamenných kostek, mírně
nakloněnou proti spádu vozovky. Před tímto liniovým
odvodněním jsme navíc vybudovali samostatnou uliční vpusť
napojenou přímo do kanalizační šachty. Zde se také rozhodně
nešetřilo. Jsem osobně přesvědčen, že jsme udělali vše
potřebné a nejlepší pro bezproblémový a hlavně bezpečný
provoz celého ZTV.
Parkovací plochy:
Je zcela logické, že žádný investor si jen tak nevymýšlí
zbytečné vícenáklady. Rozšíření parkovacích stání má
nesporný přínos pro všechny obyvatele Jivenské ulice, nebot'
bez této realizace by naopak další auta (a rozhodně také
veškeré návštěvy) parkovala právě v ulici Jivenské. Dále by
se tak jednalo o neúnosné narůstající množství aut, která by
tak bránila průjezdu, plynulosti a hlavně bezpečnosti dopravy.
Osobně jsem i zde přesvědčen, že toto jsme zrealizovali pro
dobro celé lokality.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů mne může kdokoliv
z Vás kontaktovat na e-mail: info@premiumhouse.cz
Přeji Vám všem ještě jednou krásný a pohodový rok 2017.
Jiří Boček – jednatel společnosti

V našem městě jako v naprosté většině ostatních měst v České
republice vtéká dešťová voda ze zpevněných ploch, jako jsou
střechy, nepropustná dlažba, chodníky a silnice do splaškové
kanalizace. Tím se smísí se škodlivými látkami splašků, a
protože čističky odpadních vod nezvládnou mnohonásobně větší
přítok splaškové vody, musí být odvedeny pomocí tzv.
odlehčovacích komor do vodních toků. Tento jev má významný
vliv na kvalitu povrchové i spodní vody na většině toku potoků,
řek a vodních nádrží včetně Vltavské kaskády. Její hospodářské
využití je pak velmi omezené včetně rekreačního potenciálu. Na
jednom z kongresů o vodě vědecký pracovník z ČVÚT Brno
řekl, že obsah škodlivin z odlehčovacích komor je přibližně 4x
větší než znečištění z čističek odpadních vod. Jak to efektivně
změnit? Dobrovolné zapojení většiny obyvatel ČR. Nejsnadnější
se ukazuje svést okapové žlaby ze střech a zpevněných ploch do
retenčních zdrží. Vybudování takového zařízení pod zemí má svá
pravidla. Retenční nádrž má velmi odlišné náklady. V Rudolfově
je všestranně nejschůdnější použít starý septik, jež se již
nepoužívá a je obvykle součástí staveb starších než rok 2000. Je
vhodné jej pořádně vyčistit a poškozené stěny vyspravit.
Nejdražší nádrže jsou plastové ale i ty levnější z různých forem
betonu jako prefabrikáty nebo litý železobeton s izolací by měly
vydržet 50let a s řádnou údržbou i více. Čím větší je objem
nádrže, tím širší je rozsah použití. Variant je nepřeberné
množství. Celoročně lze vodu využívat ke splachování záchodů
odděleným rozvodem vody pomocí domácí vodárny včetně
zalévání zeleně a zvodnění propustné horniny s nízkou hladinou
spodní vody. Zpevněné střechy z většiny domů a různých
přístavků mají rozlohu 100 a více m2 z jedné nemovitosti. Ze
100 m2 lze průměrně očekávat 42 m3 vody ročně. Daleko
nákladnější a technicky náročnější je oddělit vodu z městských
ulic. V každém případě by mělo platit, že nová nebo
rekonstruovaná komunikace bude mít zabudovanou samostatnou
dešťovou kanalizaci i pro případ, že není sama o sobě
připojitelná na odtok do retenční zdrže, ale až po dalším
propojení. Nová zástavba Na Sekyře má předpoklady pro
okamžité chytré oddělení dešťové vody do přilehlého potoka. Co
se stalo? Investoři zapojili splaškovou vodu do stejného potrubí
jako dešťovou. Každý takový krok ještě více zhorší odtok již tak
přetížené kanalizační sítě, aby dešťová voda naředěná splašky
zničila život v potoce, kterému se vyhnul masový úhyn raků, a
ústí do Královského rybníka. Navíc zbytečně zatěžuje již tak
přetížený kanalizační sběrač. Jediné, komu to může vyhovovat,
jsou zvýšené zisky investorů na úkor životního prostředí, ve
kterém žijeme všichni. Možná všichni nevíte, že každý odpařený
litr vody z vegetace odebere ze slunce 0,7 KWh tepelné energie
a v chladném období dne opět blíže zkondenzuje pokud má
v okolí dostatek živých vzrostlých stromů a další vegetace.
Odborníci píší, že jeden vzrostlý strom odpaří denně až 300 l
vody, má-li kde brát. Proto ani kapka deště do kanálu. Je to
nejdokonalejší klimatizace, jakou svět stvořil. Nebyl to člověk,
kdo to vymyslel, ale příroda. Tím udržuje příjemné mírné klima.
Menší výkyv denních teplot. Tak zvaný krátký vodní okruh
způsobující rosu zabraňuje postupné změně klimatu na stepní.
Prudké lijáky, dlouhá doba sucha a výrazné výkyvy teplot.
J. Valevský starší

Realizace ZTV Na Sekeře

Vážení obyvatelé města Rudolfov,
rád bych Vás tímto krátkým článkem informoval o některých
skutečnostech týkajících se realizace ZTV Na Sekeře.
Z průběhu našich veřejných jednání (a poté také osobně) bylo
zcela zřejmé, že většina zúčastněných nemá správné
informace nebo dokonce žádné, o detailech nemluvě. Někteří
se i po druhém veřejném jednání domnívali, že jdou
schvalovat změnu územního plánu, přestože to bylo
zastupiteli předem vysvětleno. Vše co se na těchto schůzích
řešilo, nebylo vůbec předmětem svolání těchto jednání. Nyní
i já uznávám, že na tato jednání mohla být větší připravenost
i z naší strany. Bohužel tento vývoj událostí neočekával nikdo
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Odstavená auta v ulicích města
při zimní údržbě

Tříkrálová sbírka 2017 – Děkujeme

Letos se podařilo vybrat celkem 70 920 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 nákup kompenzačních
pomůcek pro handicapované v denním centru Nazaret
■ 25% z výnosu půjde na pomoc rodinám s dětmi s Downovým
syndromem v centru Ovečka
■ 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 v mrazivém dni 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.
Milan Třebín

Zákon hovoří jasně. Každý je zodpovědný za své vozidlo a
každý si musí své vozidlo parkovat na svém pozemku či
v garáži. O tom, že se tohle pravidlo nedodržuje, svědčí plné
ulice aut. Tolerovat se to dá za určitých podmínek, když není
zasněženo nebo není náledí. Zkrátka, když pracovníci
technické údržby města nemusí uklízet silnice, chodníky a
ošetřovat je posypem.
Ovšem pokud chybně zaparkovaná auta blokují průjezdnost
technikou s radlicí, tak je to víc než nezodpovědnost. Naši
pracovníci se snaží uklidit ulice téměř za každou cenu.
Mnohdy projíždějí radlicí pár centimetrů od vozidel, které
tam nemají co dělat, navíc v kluzkém prostředí. Bohužel
z toho pramení i poměrně časté škrábance na karoserii, někdy
i vážnější nehody. Za poslední období jich registruji bohužel
několik, které musí po té likvidovat pojišťovna.
Apeluji na všechny řidiče a majitele vozidel! Odklízejte si při
nutnosti zimní údržby svá vozidla mimo silnice a chodníky,
nejlépe na své pozemky za plot. Nebudete riskovat poškození
svého auta a při tom budete mít v maximální míře uklizenou
ulici.
Vít Kavalír, starosta města

Pasování na čtenáře

S výchovou ke čtenářství je důležité začít co nejdříve. Dítě je
zpočátku pozorným a vděčným posluchačem, během školní
docházky se pak pozvolna stane aktivním čtenářem.
Doporučuje se střídání ve čtení s dospělým, aby se z četby
pro dítě nestala pouze povinnost.
V počátcích dětského čtenářství má velký význam čtení
nahlas, které později vystřídá čtení potichu – dítě si čte ve
škole, doma a začíná se čtením v knihovně. Důležité je číst
dětem pravidelně a nepřestávat ani ve chvíli, kdy se dítě
naučí „technicky“ samo číst. Pro dítě je vlastní čtení dlouho
jen práce a povinnost, poslech s předčítáním ale radost a
zábava.
Děkujeme paní Janě Malšovské a panu Josefu Burdovi, kteří
pro naše druháky připravili v místní knihovně zajímavou
akci s názvem „Pasování na čtenáře“. Děti určovaly názvy
nejznámějších pohádek, poznávaly jejich autory, přiřazovaly
dané ilustrace a ještě si zazpívaly známé písničky
z filmových pohádek.
Jako mikulášskou odměnu si všechny děti odnesly nové
knížky, které ve škole využijí k mimočítankové četbě.
K. Žemličková, M. Hotová
učitelky 2. tříd ZŠ

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, místní základní školou, Rodinným centrem
Rudolfov a Sborem smíření CČSH v Rudolfově.
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Muzejní Vánoce

ZTRACENÁ PÍSEŇ

V minulém, adventním čísle Rudolfovských listů jsme se rozloučili
po prvním díle přednášky Hornictví, alchymie a první kapitalisté…
naší oblíbené přednášející Heleny Stejskalové a doktora Aleše
Stejskala. I druhý díl byl velmi zábavný, ale i poučný. Na další
přednášce Karel IV. vážně nevážně se návštěvníci mohli přesvědčit,
že Helenka je opravdový profík, který umí podat mnoho informací
tak zábavnou formou, že si ani nepřipadáte jako na odborné
přednášce. Všechny návštěvníky potěšila vernisáž vánoční výstavy
STD klientů Domova Libníč, kterou doprovodil sbor Zpívání pro
radost. Myslím, že nikdo neodcházel s prázdnou a drobné dárečky
potěšily pod stromečkem spoustu přátel a příbuzných. Na
předvánoční dílničce jsme si plstěním pod vedením Věrky Sosnové
vytvořili několik typických postaviček z betlémského příběhu nebo
originální panenku. V letošním roce chceme určitě s výrobou
betléma pokračovat, aby se nám náš originální rudolfovský betlém
rozrůstal. Zasloužený potlesk ve stoje sklidila od plného sálu
oblíbená skupina Four Brothers, která nás svými saxofonovými
skladbami a koledami báječně adventně naladila. Nejinak tomu bylo
i na následujícím večeru, kde nám své dovednosti předvedli šikovní
žáci z kytarového kurzu Vladimíra Jandy a hosté z Jihočeského
Klubu Obce spisovatelské. Již tradiční první kulturní akcí roku bývá
Novoroční koncert. Z nadšených tváří se dalo vyčíst nadšení, jakým
ohromující výkon vystupujících muzikantů a nově i zpěváka naplnil
všechny posluchače.
Doufám, že jste si užili klidné, pohodou a láskou naplněné vánoční
svátky a do nového roku jste vstoupili pravou nohou, plni zdraví
a s úsměvem na rtech. Děkujeme za Váš zájem o kulturu na
Rudolfově a slibujeme, že se vynasnažíme, aby si každý našel to
své. Bohatou programovou nabídku pro rok 2017 právě
dokončujeme.

„Od dětství hledáme pravdu, cesta k ní je klikatá a těžká a člověk
snadno podlehne pokušení lákavých světel světa bez zábran. Čistá
duše je jako moře, které čeká na řeku poznání, aby její moudrost
uložilo“
Toto je motto pořadu a v tomto duchu se ponese náš večer plný
laskavých slov a písní.
Srdečně zve sdružení SKORODIVADLO.

Připravujeme pro Vás

26. 1. od 18 hodin Cestovatelský čtvrtek:
Zimní kolopouť Rosti Gregora
8. 2. od 18 hodin Ztracená píseň: hudebně literární večer
sdružení Skorodivadlo
15. 2. od 18 hodin Poetikum 1: doteky poezie všedního dne
23. 2. od 18 hodin Milan Koželuh:
přednáška z cyklu Genius loci Novohradských hor
28. 2. od 9 hodin Masopustní průvod městem
16. 3. od 17 hodin Korálkování: jarní tvořivá dílnička
17. 3. od 19 hodin Sousedské divadlo z Voselna: Naši furianti
Sledujte vývěsní plochy, web a facebook Hornického muzea.
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POETIKUM 1

k tomu, abychom prožívali, hledali a nacházeli očistnou energii
každého dne – každé chvilky, kdy může vstoupit do života krásno,
radost, láska, moudrost, hloubka sdělení či humor, který pohladí…

Dobrý den, vážení přátelé divadla, mluveného slova, divadelní
písně, poezie, dovoluji si vás pozvat na ochutnávku doteků poezie
všedního dne.
Poezie či poetika komunikace mezi lidmi je v dnešní hektické době
v útlumu, až se nám poněkud vytrácí. Naštěstí je nás pořád dost

Rád vás přivítám a provedu představením POETIKUM 1 dne
15. 2. 2017 v 18.00 hod v Hornickém muzeu Rudolfov.

Zdeněk Zahradníček

Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

Zápis do Mateřské školy Rudolfov
Zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018
na školní rok 2017/2018
V souvislosti s poslední novelou školského zákona (zákon
V
souvislosti
s
poslední novelou školského zákona (zákon
č. 178/2016 Sb.) dochází ke změně doby, ve které musí
č.
178/2016
Sb.)
dochází ke změně doby, ve které musí
základní školy realizovat zápis do
mateřské školy realizovat zápis do
prvních tříd, na období
mateřské školy, na období
od 1. dubna do 30. dubna.

V Základní škole Rudolfov se
zápis do prvních tříd uskuteční:

od 2. května do 16. května.

• ve čtvrtek 6. dubna 2017
od 13:30 do 17:30 hodin
• v pátek 7. dubna 2017 od 13:30
do 17:30 hodin

Další informace k zápisu do 1. tříd
(kritéria pro přijetí, počet
přijímaných žáků, spádový obvod
školy atd.) budou včas zveřejněny
na webových stránkách školy.
Mgr. Ludvík Mühlstein
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

• ve čtvrtek 11. května 2017
od 9:00 do 16:00 hodin
• v pátek 12. května 2017 od 9:00
do 15:00 hodin

Další informace k zápisu do
Mateřské školy Rudolfov (kritéria
pro přijetí, počet přijímaných dětí,
spádový obvod mateřské školy
atd.) budou včas zveřejněny na
webových stránkách školy.
Mgr. Ludvík Mühlstein
ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

V Mateřské škole Rudolfov se
zápis uskuteční:
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KULTURNĚ ŠKOLSKÁ KOMISE
Kultura na Rudolfově
Kulturní život na Rudolfově
je bohatý, aktivní je muzeum,
knihovna, spolky a komise.
Budu se krátce věnovat
činnosti
kulturně-školské
komise.
Podíleli jsme se na organizaci
rozsvěcování
vánočního
stromu, děti ze školní družiny
zabalily balíčky na ozdobu
stromu. Jak jste si mohli
všimnout, nově Rudolfov
ozdobily tři malé stromečky
(Farská louka, Královský
rybník a knihovna), které
nastrojily děti z MŠ a školní
družiny. Byl to experiment,
myslím, že pro děti měl velký
význam, v letošním roce
doladíme detaily a možná
jinou lokaci. Obávali jsme se vandalismu a jsem velice ráda,
že stromečky vydržely. Děti z MŠ dostaly čertovské
čokoládové figurky a v rámci tvořivých dílniček proběhlo
v muzeu Vánoční tvoření s Tvorem. V závěru loňského roku
jste mohli shlédnout divadelní představení pro děti v podání
Divadélka Máma a Táta.

Pekařka 2016
Závěrem loňského roku uspořádal Spolek Pro Rudolfov
v prostorách Hornického muzea charitativní soutěž
„O nejlepší pekařku“. Motivem bylo jako v roce 2015
vánoční cukroví. Obdrželi jsme mnoho krásných i velmi
chutných druhů. Všechny dámy byly odměněny malým
dárkem a poděkováním. Poté byla celá kolekce předána ve
spolupráci s paní Bíňovcovou jako malá pozornost
spoluobčanům v Domě s pečovatelskou službou v Rudolfově
při vánočním posezení pořádaném Městem Rudolfov. Všem,
kdo se na akci podíleli, velmi děkujeme a jak se říká
zdar“.
Může nás mrzet malý zájem návštěvníků o většinu akcí, ale „Pekáčkům
Za
Spolek
Pro Rudolfov Tonda Vítovec a Svatopluk Ott
přesto připravujeme a plánujeme dál.
Rok 2017 jsme přivítali scénickým čtením Straka v říši
Entropie v rámci projektu Listování, bylo to vtipné a veselé
nedělní odpoledne.
A na únor je připraven maškarní karneval pro děti (více
plakát).
Dále ve spolupráci se ZŠ oceníme jménem pana starosty
šikovné děti, odměnami přispějeme k oslavám MDD a
následovat bude zase advent.
Kulturní dění na Rudolfově můžete pravidelně sledovat i na
FB Kultura Rudolfov.
Za Kulturně školskou komisi předsedkyně Hana Kuboušková
foto J. Kindl
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S O C I Á LN Ě Z D RAV O T N Í KO M I S E I N F O RM U J E
dodané dobroty a restauraci U štítu za velmi dobrý dort.
Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova plánuje v prostorách
multifunkčního sálu Hornického muzea tyto akce – v únoru
přednášku o čajích a v dubnu šikovné ruce s velikonoční tématikou.
Tradiční koupání v Bad Fussingu je naplánováno 25. 3. 2017.
Jarmila Bíňovcová

Na konci roku 2016 proběhlo v Domě s pečovatelskou službou jako
každý rok vánoční posezení s občerstvením a hudbou. K vánoční
pohodě přispělo dodané cukroví ze soutěže konané Spolkem Pro
Rudolfov v Hornickém muzeu. Jménem obyvatel Domu
s pečovatelskou službou děkujeme všem, co se soutěže zúčastnily za
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Rozloučíme se s naší hasičskou Avií?

Odpověď už je pár týdnů celkem jednoduchá. Ano, naše hasičská
Avie nám slouží bez přestávky 30 let a její provozuschopnost je
každým rokem stále větší oříšek. Ale není to důvod jediný.
V loňském roce byl vládou ČR vyhlášen dotační program na
podporu dobrovolných hasičských jednotek, ze kterého je možné
čerpat peníze na nákup nových hasičských aut do hmotnosti 3,5 tuny
pro přepravu osob. I když Město Rudolfov okamžitě zareagovalo a
podalo žádost o tuto dotaci, skončili jsme těsně za posledními
vybranými obcemi. To nás však neodradilo a ve spolupráci s městem
jsme podali žádost na letošní rok a byli jsme úspěšní! Téměř
současně s žádostí o dotaci na nové auto byla na Krajský úřad
Jihočeského kraje podána další žádost, tentokrát na dotaci k pořízení
nové požární stříkačky. A to se povedlo také, takže po několika
komplikacích s výběrovým řízením, jsme se nové požární stříkačky
od předního světového výrobce hasičské techniky, rakouské firmy
Rosenbauer, dočkali. Po seznámení s novou technikou jsme
naplánovali i praktickou zkoušku – taktické cvičení, kdy členové
zásahové jednotky v neděli 20. listopadu vyzkoušeli dopravu vody
hadicemi z Královského rybníka až na křižovatku ulic Děkanská a
Na Výsluní. S dodávkou vody na vzdálenost cca 320 metrů
a s převýšením asi 22 metrů si nová stříkačka poradila bez
jakéhokoliv zaváhání. Jenže stále nás trápila otázka jak
plnohodnotně nahradit stařičkou Avii. Návrh přišel z Rady města.
Koupíme další větší auto, které nahradí Avii, protože v současné
době zásahová jednotka SDH Rudolfov má celkem 17 členů a tak se
v žádném případě do jednoho auta nevejde. A základ výbavy tohoto
auta, novou požární stříkačku, už máme. V současné době
připravujeme technickou specifikaci obou hasičských aut, bude
následovat výběrové řízení na dodavatele a pak realizace. Starostí a
práce určitě dost na celý letošní rok. Když všechno půjde podle
předpokladů, věřím, že na konci letošního roku bude zásahová
jednotka dobrovolných hasičů Města Rudolfov vybavena zcela
novou technikou pro pomoc našim spoluobčanům nebo pro činnost
při krizových událostech v rámci fungování integrovaného
záchranného systému.
Rudolfovští hasiči
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Pravidla soutěže
Rudolfovská pálenka 2016

Informace z palírny v Mlýnském údolí

Letošní sezóna pálení ovocného kvasu v naší palírně
se řadí k průměrným sezónám, což je způsobeno
především nedostatkem ovocného kvasu našich
zákazníků, který byl způsoben neúrodou některých
druhů ovoce v minulém roce. K letošnímu 15. lednu
jsme v palírně vypálili ovocný kvas od
300 zákazníků. I v současné době se ještě někteří
zákazníci přihlašují k pálení. Přesto ukončení letošní
sezóny plánujeme na polovinu února 2017. Po jejím
ukončení bude opět probíhat v průběhu března a
dubna 2017 degustační odborná soutěž o titul
„Rudolfovská pálenka“ a po jejím vyhodnocení
veřejné vyhlášení „Pálenky Rudolfovských“, na
kterou vás všechny již nyní co nejsrdečněji zveme.
Přesný termín bude oznámen v dalším čísle RL, na
webu města a v místním rozhlase.
Pokud budete chtít svou pálenku přihlásit do této
soutěže, pak můžete využít připojenou přihlášku.
Dovolte mi, abych jménem výboru ZO Českého
zahrádkářského svazu i jménem svým popřál členům
místní organizace zahrádkářského svazu i všem
našim občanům do nového roku 2017 mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů.
Jiří Merle, předseda ZO ČZS v Rudolfově

Přihlásit se může každý, kdo v rudolfovské palírně
v sezonách 2014/2015 a 2015/2016 vypálil alespoň
5 litrů ovocné pálenky s obsahem minimálně
52% alkoholu.
Podmínky soutěže:
● Soutěžící je osoba starší 18 let
● Poskytne pro hodnotící komisi alespoň 0,2 litru
pálenky, kterou si přeje hodnotit, zdarma
Hodnotící komise vybere z předložených vzorků
10 vzorků, jejichž majitelé získávají cenu hodnotící
komise – dárkovou poukázku na 300 Kč.
Soutěžící, jehož vzorek získá od hodnotící komise
nejvíce bodů, získá:
● dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
● právo označovat svoji pálenku titulem
„Rudolfovská pálenka 2016“
● certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov
Vítězní soutěžící se přihlášením do soutěže zavazují
předat proti dárkovému poukazu do palírny láhev
o objemu alespoň 1 litru pálenky přihlášené do
soutěže.
Tyto vzorky budou hodnoceny při Veřejné
ochutnávce, která proběhne na jaře 2017
v Hornickém muzeu v Rudolfově.
Na Veřejné ochutnávce proběhne:
● zveřejnění pořadí, které určila hodnotící komise
● soutěžící, kteří se probojovali do finále,
převezmou diplom
● hlasováním z publika bude vyhlášena „Pálenka
Rudolfovských roku 2016“
Soutěžící, jehož vzorek získá od publika nejvíce
bodů, získá:
● dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
● právo označovat svoji pálenku titulem „Pálenka
Rudolfovských roku 2016“
● certifikát o udělení titulu, který bude zveřejněn na
webových stránkách města Rudolfov

Český zahrádkářský svaz, Místní organizace Rudolfov
Mlýnské údolí 1, 373 71 Rudolfov

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Rudolfovská pálenka 2016

Jméno a příjmení: ................................................. .................
Adresa: .....................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................. ................
Souhlasím s podmínkami soutěže, předám 0,2 litru
mojí pálenky k hodnocení, v případě výběru komisí
předám 1 litr pálenky pro veřejnou degustaci.
Datum: ............................ Podpis: ........................................
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY

Před Vánoci jsme se pobavili v tělocvičně, kde na nás čekala
pohádka od Divadélka Máma a Táta. Děti se krásně do
pohádky zapojily, objevily se dokonce v roli Tří králů,
všichni jsme pomáhali například řezat stromy. Pohádka nám
Adventní doba byla ve školní družině pestrá. Zahájili jsme ji
výrobou balíčků a ozdob na vánoční stromečky. Jak na veliký
rudolfovský stromek, tak na dva malé stromečky, které byly
letošní rudolfovskou novinkou. Zdobili jsme ještě jeden
stromeček a to dokonce soutěžní – zúčastnili jsme se soutěže,
kterou vyhlásilo Pozemské nebe při příležitosti slavností
světla a naděje. Při zdobení stromečku v Ukázkové zahradě
Anastazie děti dostaly jako poděkování malé občerstvení,
bábovku a teplý čaj. Náš stromeček sice nezvítězil, ale
důležitější je, že děti si ho hrdě nazdobily a i samotné
zdobení si užily.
pomohla naladit se na Vánoce, děti už netrpělivě očekávaly
Ježíška a prázdniny.
V novém roce nám největší radost udělala sněhová nadílka.
Stavíme sněhuláky, bobujeme, sáňkujeme, kloužeme se po
ledě. Užíváme si sněhu co nejvíce to jde, děti jsou z něho

K Vánocům patří vánoční cukroví, proto jsme i my opět
navštívili školní kuchyňku, kde jsme pekli perníčky. Děti
válely těsto, s pečlivostí vykrajovaly nejrůznější tvary a
čekaly, až se dozlatova upečou. Některá oddělení vydržela je
ihned nesníst, druhý den je tak mohla s velikou fantazií
nazdobit.
Druháčci se vydali podívat na vánoční trhy do Českých
Budějovic, kde pokoupili malé dárečky a nesměl chybět
trdelník a dětský punč. Výlet si oživili návštěvou kostela na
Piaristickém náměstí, kde na ně čekal vzdělávací program
Cesta za hvězdou s výstavou betlémů. I přes deštivý návrat
zpět do školy si všichni výlet užili a i se něco nového
zábavnou formou dozvěděli.

nadšené, po několika letech se mohou pořádně vydovádět. Ve
volných chvílích nezapomínáme ani na ptáčky, které krmíme,
vyrábíme sněhuláky, krmítka a procvičujeme si prstíky při
výrobě bambulek z vlny.
Mgr. Petra Kuboušková
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... A C O N A Š I N E J M E N Š Í ?
vyrobili si koruny a dokonce se třída Dráčků za ně převlékla
Zdobení venkovního stromečku
Letos poprvé jsme měli a obešla celou mateřskou školu, kde si nejenom vykoledovala
možnost ozdobit vánoční spoustu sladkých dobrot, ale každé třídě na dveře napsala
stromeček před knihovnou. Na tříkrálové přání, které symbolizuje zdraví a štěstí.
výzdobě vánočního stromečku
se podílela celá mateřská škola.
Děti velice bavila výroba
venkovních vánočních ozdob a
ještě více si užily následné
zdobení
stromu.
Velké
poděkování
patří
panu
Antonínu Vítovcovi
za
zprostředkování a zasazení
vánočního stromu před
knihovnou. Doufáme, že se tato
činnost stane naší tradicí.

Vánoční besídky

Před Vánocemi již tradičně proběhly ve všech třídách
mateřské školy vánoční besídky. Nejprve proběhla besídka ve
třídě Dráčků, kde si děti společně s paní učitelkami připravily
Zimní radovánky
krátký taneček a básně a písně s vánoční tématikou. Poté
Začátkem
ledna
k
nám
na Rudolfov zavítala ta pravá zima a
proběhla besídka ve třídě Žabiček, kde si předškoláci pro své
rodiče a blízké připravili pásmo vánočních básní a písní a děti si tak konečně mohou užít zimních radovánek se vším
překvapením večera byl taneček, ve kterém se představili všudy.
Markéta Kopfová
jako sněhuláci. Dále následovaly besídky ve třídách Broučků
a Včeliček, tedy našimi nejmladšími, kde děti byly moc pilné
a secvičily si pro rodiče soubor básní a písní, které se
doposud naučily. Závěrem týdne proběhla besídka ve třídě
Sluníček, kde v první části děti předvedly čertovský taneček a
druhá část byla věnována vánočním koledám, písním a
básním. Po skončení představení proběhlo posezení s rodiči,
kde jsme si společně užívali nastávající vánoční čas. Vánoční
atmosféru nám navodilo i přichystané pohoštění v podobě
vánočního cukroví, slaných pochutin a teplého vánočního
punče. Na závěr bychom chtěly poděkovat rodičům za ochotu
a vstřícnost při tvorbě kostýmů a pečení vánočního cukroví.

Tři králové v MŠ

Povánoční týden jsme s dětmi prožili s legendou Tří králů.
O mudrcích jsme si povídali, malovali si je, hráli o nich hry,
Samkové Vejdové a lednový pořad Pošta pro tebe se tomuto tématu
Rudolfov a UNICEF
V závěru loňského roku jsme si připomněli 70 let od vzniku také věnoval.
Dětského fondu UNICEF (6. 12. 1946). Fondu, který pomáhá. Už https://www. seznam. cz/zpravy/clanek/nejslavnejsi-detska-pohlednicejeho předchůdkyně UNRA pomáhala po 2. světové válce. I u nás na vznikla-v-cesku-slava-o-tu-autorka-nestoji-7890
Jan Řehovský
Rudolfově, výživovými dávkami dětem, konkrétně mlékem.
Ve 40. letech učil na rudolfovské škole pan učitel Josef Bartuška,
mimo jiné i básník a malíř. Věnoval se především mladším dětem,
učil je malovat různými technikami, známé jsou podmalby na sklo.
Neměl za cíl vychovat ze svých žáků malíře, ale lidi s kladným
vnímáním umění. Obrázky dětí zasílal na různé soutěže a instituce.
Jeden z nich zaujal na právě vznikajícím Dětském fondu UNICEF a
tak vznikl plakát „Děti pod májkou“ a následně i novoročenka na
rok 1949. Autorka Paní Jitka Samková, dnes Vejdová, byla a je
velice skromným člověkem, a proto svůj dětský úspěch nikdy
nestavěla nad svůj osobní život a všechny pocty spojené se svým
prvenstvím odmítala se slovy „Mohl to být kdokoliv jiný“. NEBYL!
Vydávání novoročních pohlednic UNICEF pokračuje, stejně jako
další projekty, mimo jiné i výroba panenek pro UNICEF, z prodeje
financuje fond výživu a zdravotní péči dětí, podporu vzdělání
v afrických zemích zasažených válkou či chudobou.
V prosinci 2016 natočila internetová televize Stream v Hornickém
muzeu krátký pořad o panu učiteli Josefu Bartuškovi a obrázku Jitky
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V Rudolfově a okolí je zaváděn
nový model pečovatelské služby

Komunitní centrum Petrklíč, z. s. realizuje v deseti regionech
České republiky s podporou Evropského sociálního fondu
sociální inovaci 3S, která představuje nový model
poskytování pečovatelské služby. Území města Rudolfov
bylo do tohoto inovačního programu rovněž zařazeno a
zájemci o pečovatelskou službu tak mají na výběr mezi
tradičním a inovativním modelem.
Model Pečovatelská služba 3S byl vyvinut s ohledem na
skutečné potřeby uživatelů služby a využívá moderní
německý model práce s uživatelem. Služba je poskytována ve
standardní kvalitě a je ze stejných podmínek dostupná nejen
ve městech, nýbrž i na venkově. Řízení a organizace služby
je zaměřeno na efektivitu ve vztahu k veřejným rozpočtům,
služba má být pro veřejnou správu výrazně levnější než
tradiční model. Uživatel přitom hradí stejnou částku, jako
v tradičním modelu a úspor je dosahováno přesným
plánováním a efektivní organizací práce.
O pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S lze požádat
na telefonním čísle 733 697 269. Koordinátor služby si se
zájemcem o službu nebo jeho rodinnými příslušníky sjedná
bezplatnou schůzku přímo v Rudolfově a podrobně vysvětlí
způsob poskytování služby. V případě zájmu pak bude
provedeno bezplatné sociální šetření v domácnosti budoucího
uživatele služby. V případě vzájemné dohody bude následně
sepsána smlouva o poskytování služby a nejpozději do dvou
týdnů bude poskytování služby zahájeno. Uživatel hradí
službu jednou měsíčně na základě jím potvrzeného výkazu
provedené péče. Cena služby je nastavena
v souladu s platnou legislativou a nepřevyšuje cenu služby
poskytované v tradičním modelu. Město Rudolfov bude mít
ze strany poskytovatele dlouhodobě garantováno, že dotační
spoluúčast města Rudolfov na provedené službě bude o 50%
nižší, než dotační spoluúčast poskytovaná službě v tradičním
modelu, která již na území města Rudolfov působí. Tato
úspora byla v roce 2015 prokázána pilotním provozem a
nezávisle ověřena experty Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky.
Potřebujete pečovatelskou službu? Vyzkoušejte její moderní
model!
Zavolejte na 733 697 269 nebo navštivte www.petrklice.cz.
Karolina Musilová, regionální koordinátor, České Budějovice

Budějovicích a budou poskytnuty také okolním obcím, aby
mohly propagovat krásnou přírodu v okolí. Takových míst
jako je údolí Rudolfovského potoka je v krajině kolem
krajské metropole díky masivní zástavbě čím dál méně a
pokud je ztratíme, těžko se je podaří v původní kráse obnovit.
Pokud se nám podaří zachovat údolí v současném stavu,
příští generace to jistě v budoucnu ocení. Krajinu našeho
domova je třeba chránit, protože příroda se sama neubrání.
Snad i toto je jedna z cest, jak si uvědomit hodnoty, které zde
máme. Jde o naši krajinu, náš domov, naši vlast, kterou máme
rádi.
Jihočeská centrála cestovního ruchu zajistí prezentaci
propagačního materiálu „Údolí Rudolfovského potoka“ na
významných mezinárodních i regionálních veletrzích
cestovního ruchu (např. REGIONTOUR Brno, HOLIDAY
WORLD Praha, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava,
INFOTOUR&CYKLOTURISTIKA Hradec Králové).
Na konci brožurky a na informační tabuli lze také nalézt
znaky většiny okolních obcí a měst sousedících s údolím a
dalších subjektů, kteřé podpořily zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu a registraci VKP
Rudolfovský lom.
Za zapsaný spolek Náš domov Jaroslav Valevský ml.

Vychází brožura o přírodních hodnotách
údolí Rudolfovského potoka

V nejbližší době vyjde pro širokou veřejnost brožurka
o přírodních hodnotách v údolí Rudolfovského potoka
zpracovaná zapsaným spolkem Náš domov, která
vychází s podporou Jihočeského kraje prostřednictvím
Jihočeské centrály cestovního ruchu a také je připravována
informační tabule.
Brožura v počtu výtisků 3 tisíce kusů v mnoha ohledech
navazuje na biologický průzkum této lokality, do kterého se
z velké části zapojili také místní obyvatelé. Seznámí zájemce
se stručnou historií území ohledně těžby stříbrné rudy a
úpravnictví, geologickou stavbou, faunou, flórou a
přírodními zajímavostmi údolí. Text doprovázejí desítky
fotografií, včetně unikátních záběrů z dronu. Autoři textů a
fotografií je z velké většiny poskytli zdarma, za což jim patří
velké poděkování. Totéž platí i pro připravovanou informační
tabuli, pro kterou poskytlo pozemek před vstupem do údolí
Děkanství u kostela sv. Mikuláše České Budějovice. Osazení
tabule se plánuje na jaře roku 2017.
Brožury budou zdarma k dispozici např. v Hornickém muzeu
v Rudolfově, Turistickém informačním centru v Českých
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SK Rudolfov
odbor České asociace sportu pro všechny

Dne 13. 12. 2016 náš oddíl předškolních dětí uspořádal
Vánoční besídku. Děti nejprve rodičům předvedly zkrácenou
cvičební hodinu, potom nám Ježíšek přinesl do tělocvičny
rozsvícený vánoční stromeček, pod kterým byl betlém
i drobné dárky pro děti. Dětem a rodičům tentokrát zahráli na
housle a zazpívali Pavla a Ondra Fojtíkovi. Touto cestou jim
ještě jednou moc děkuji za krásný hudební zážitek.
Další týden, 20. 12. 2016, byla Vánoční besídka oddílu
Rodičů a dětí. Cvičili jsme s pohádkou a na konci cvičební
hodiny opět dětem přinesl Ježíšek osvětlený
stromeček s dárečky. Společně jsme si zazpívali koledy.
Přeji dětem a rodičům našich oddílů a všem lidem
z Rudolfova hodně zdraví, štěstí a hodně pohodových dní
v roce 2017. Chtěla bych také poděkovat cvičitelkám Zdeňce
Moravcové, Renatě Márovcové, Veronice Márovcové,
Ing. Hance Dufkové a Pavle Fojtíkové za obětavou pomoc se
cvičením dětí a popřát jim hodně zdraví a štěstí a radosti ze
života v celém roce 2017.
Ladislava Skalová – předseda ČASPV SK Rudolfova

V loňské sezóně na pátém místě. Za druhé: získali jsme Český pohár
v kategorii starších žákyň. Český pohár v jeho historii družstvo
žákyň z Jihočeského kraje do té doby nezískalo. Za třetí: v kategorii
mladších žákyň jsme se stali Mistrem ČR. A rok předtím vybojovala
děvčata místo druhé. To je také jihočeský primát. Za čtvrté:
v minulých letech byly z klubu vybrány čtyři hráčky do
reprezentačních výběrů mládeže. Na tento úspěch nyní dále
navazujeme. Letos se mezi dvanáct reprezentantek ČR v kategorii
kadetek prosadily dvě hráčky, s naším rukopisem, z našeho klubu.
Pro volejbalovou veřejnost bylo příjemným zjištěním, že se družstvo
reprezentace kvalifikovalo na Mistrovství Evropy.
Co je za úspěchem našich hráček? Opomeneme-li mnohaletou
zkušenost ve volejbalové výchově hlavních trenérů, tak středem naší
pozornosti budou hráčky samotné a jejich vybavení. Nejen po
stránce tělesných předpokladů, ale také vlastností silné vůle. Jako
například překonat vůlí nechuť k nepříjemným tréninkovým
cvičením, k určitému drilu. Volně být trpělivý. Ve volejbalu není nic
hned, vše má svůj čas, a to i roky. Naučit se přemýšlet o vlastním
pohybu, naučit se předvídat soupeře. Pracovat na sobě a nenacházet
laciné výmluvy, když se nechce nebo něco nejde. Chci-li hrát
volejbal naplno, musím si něco odříct, něco obětovat. V tomto
ohledu je volejbal velká zátěž a dřina. Ten to však vrací v kráse
tohoto sportu a v úžasných zážitcích ze hry.
Jsme hrdi na to, že máme opět dvě hráčky se lvíčkem na prsou.
A není vždy potřebné hledat příklady sportovců v médiích. Někdy se
stačí ohlédnout ve svém okolí.
Jan Havelka

Michaela Brichtová, v reprezentaci hraje na smeči

Z Hlincovky do reprezentace ČR

Oddíl volejbalu ženské složky sportovního klubu dlouhodobě
dosahuje ve volejbalové výchově velmi dobrých výsledků.
Pravidelně o tom informujeme. Sdělujeme výsledky dětí, mládeže a
žen v okresních, krajských, oblastních a republikových soutěžích.
Pokud si uvědomíme předcházející články v RL, tak na jejich
základě můžeme konstatovat. Za prvé: ustanovení na základě
dosahovaných výsledků Českým volejbalovým svazem SK
Hlincovka jako Sportovního střediska. V ročním hodnocení se
umisťujeme v lepší polovině z dvacítky středisek v republice.

Kristýna Hušková, v reprezentaci hraje na postu účka
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Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474.
Tradiční Velikonoce

Těší nás zájem o akce na Rudolfově a jsem rádi, že můžeme
připravit další řemeslný trh se spoustou zábavy pro děti
i dospělé. Společně se můžeme naladit na velikonoce
8. 4. 2017 na Farské louce.
Lenka Šindelářová
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