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■ KVĚTEN – ČERVEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Veřejné osvětlení – hlášení poruch

Často se nám stává, že naši obyvatelé stále nevědí, kam hlásit
poruchu na veřejném osvětlení a jak správně poruchu nahlásit.
V našem městě je přes 350 světelných bodů, tedy míst, kde najdeme
stožár veřejného osvětlení se svítidlem. Tudíž není v našich silách
vědět o každé nefunkční lampě VO. Zvlášť v letních měsících (tedy
v nadcházejícím období) je složité každou poruchu včas odhalit.
Když se tedy stane, že začne blikat nebo přestane svítit úplně lampa
v lokalitě, kde se pohybujete nebo nesvítí celá ulice, neváhejte to
nahlásit telefonicky každý všední den na podatelnu městského
úřadu na číslo 770 12 10 10, nebo kdykoliv na e-mail
podatelna@rudolfov.cz.
Důležité je nahlásit, kde se lampa nachází, tedy vědět název ulice a
nejlépe číslo lampy – každá lampa má na sobě hliníkový
štítek s nezaměnitelným číselným kódem, který je při hlášení
poruchy ideální vědět. Už se nám totiž stalo, že servisní firma
v domnění, že opravuje nahlášenou poruchu, spravila jinou poruchu
v téže ulici a na nahlášenou poruchu se vůbec nedostalo, přes naše
ujištění, že je závada odstraněna.
Stav veřejného osvětlení se stále zlepšuje. I poruch už není tolik.
Postupně měníme vypálené svorkovnice pod kryty lamp a další
komponenty, na které jsme upozorňováni servisní firmou. Dokonce
i jeden rozvaděč – tedy napájecí zdroj pro mnohdy desítek lamp již
musel být vyměněn. Pokud měníme stará světla za nová, tak
vždy s úsporným LED zdrojem. Snad i naši obyvatelé tuto změnu
postupně pocítí. Kvalita se ale může zlepšit i správně nahlášenou
poruchou.
Vít Kavalír, starosta města

Nové telefonní číslo funguje jako spojovatelka

Na nové telefonní číslo 770 12 10 10, které je funkční od 1. dubna
2017, si i díky naší informační kampani, obyvatelé rychle zvykli.
Naši obyvatelé mívají nyní pocit, že se dovolají na mobilní přístroj
do jedné kanceláře bez možnosti přepojení. Chci tímto napsat, že
nové číslo funguje úplně ve stejném režimu jako původní pevná
linka. Tedy univerzálně zavoláte na městský úřad a se spojovatelkou
začnete řešit konkrétní problém a ona Vás přepojí na kompetentního
úředníka, který, pokud to bude v jeho silách, Vám pomůže. Pokud
tedy neznáte mobilní číslo na konkrétního pracovníka nebo nevíte,
na koho konkrétně se máte s Vaším problémem obrátit, využijte
nové číslo na spojovatelku a ona Vám poradí.
Vít Kavalír, starosta města

Přístavba šaten a modernizace sportovní haly –
pokračujeme dál

V minulém čísle jsem informoval o naší významné investiční akci
v podobě modernizace naší sportovní haly a přístavby šaten. Tato
celková modernizace bude určena především pro základní školu,
SK Rudolfov, další sportovní organizace i pro veřejnost.
U SK Rudolfov si slibujeme, že zmizí nevzhledné a zastaralé
buňkoviště v jejich areálu, což je také vizitkou města.

Od posledního článku na toto téma jsme pokročili dále. Je vydané
stavební povolení, proběhlo výběrové řízení, s vybraným
zhotovitelem stavby je uzavřena smlouva o dílo a během měsíce
června by měla začít samotná realizace díla.
Počítáme, že během letních prázdnin budou probíhat především
práce na modernizaci stávající haly, které by se neslučovaly
s běžným provozem v hale, tj. nový hlavní vstup, modernizace
stávajících dvou šaten a především stávajících sociálů. Tyto práce by
měly skončit tak, aby od 1. září 2017 bylo vše připraveno na školní
výuku v hale a také na aktivity dalších sportovních organizací.
Je velmi pravděpodobné, že tyto práce nezačnou až 1. července, ale
budou muset začít o něco dříve, abychom neměli v září problémy.
Po dohodě se zhotovitelem budeme vše konzultovat s vedením školy
a dalšími. Rekonstrukce sportovní haly se v žádném případě
nedotkne provozu ordinace dětské lékařky.
Celkové dokončení této investiční akce za více než 20 miliónů
korun včetně nové přístavby šaten je naplánováno na květen 2018.
Vít Kavalír, starosta města

Veřejné setkání v Hlinsku – zaslepení krčku

Moc rád bych na těchto stránkách napsal, že se nám podařilo získat
veškerá povolení k zaslepení krčku v Hlinsku. Ale i přes
několikaleté úsilí se nám to zatím nepovedlo a je jasné, že se
intenzita dopravy v této lokalitě zvyšuje.
Nechci ale rozhodně napsat, že přes prozatímní neúspěch, jsme stále
na začátku. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci
k zaslepení, která je odsouhlasena dopravní policií a odborem
dopravy magistrátu města. Na konci dubna byla podána žádost
o stavební povolení k zaslepení.
Chybí ovšem ještě jeden poslední zásadní dokument „Souhlas města
České Budějovice k zaslepení“, který bude již jako jediný blokovat
realizaci.
Je potřeba napsat, že to byla od začátku podmínka vedení města
Českých Budějovic na všech jednáních, kdy souhlas dají až po
vybudování náhradní komunikace mezi Suchým Vrbným a Novým
Vrátem. Jelikož se v budování náhradní komunikace, pokud vím,
mnoho neděje, tak jsem si dovolil svolat veřejné jednání ve věci
tohoto problému za účasti náměstka primátora Ing. Konečného,
který má resort dopravy v Českých Budějovicích na starosti.
Jednání se bude konat ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 17.00 hodin
ve vzdělávacím institutu v Hlinsku.
Jednání je veřejné a zvu na ně všechny, komu není osud dopravy
v krčku lhostejný! Bude představen projekt zaslepení, budeme již
znát přibližný termín vydání stavebního povolení k zaslepení a snad
se dozvíme i více ohledně souhlasu města České Budějovice
k realizaci zaslepení.
Vít Kavalír, starosta města

Co nového ohledně křižovatky Na Rozcestí?

Část dešťové vody z komunikací Kodetky III poteče
do Královského rybníku

V zimním čísle RL jsem již opakovaně informoval, jak pokračují
přípravné fáze ke zřízení nové křižovatky Na Rozcestí, jejíž vznik
iniciovalo vedení města na odboru dopravy Jihočeského kraje.
Neutěšený stav této křižovatky je každému řidiči v Rudolfově znám.
Je to křižovatka, kde si tak trochu každý, kdo opouští hlavní silnici,
jezdí po svém a při neustálém nárůstu dopravy, by to mohla být
časovaná bomba v podobě vážné dopravní nehody a to nikdo nechce
dopustit.
Od posledního článku se podařilo dotáhnout územní rozhodnutí pro
umístění této stavby. Ve spolupráci s Jihočeským krajem jsme
dotáhli souhlasy všech vlastníků pozemků, kteří budou dotčeni
stavbou nové křižovatky. Nyní je pořizována dokumentace pro
stavební povolení, kde přichází jedna z nejdůležitějších fází, kdy
bude nutné vykoupit veškeré pozemky nutné pro stavbu.
V současné době krajský úřad připravuje znalecký posudek, na
základě kterého bude možné určit cenu výkupu. Je jasné, že pokud
nebude vykoupen poslední metr čtvereční pozemku určeného pro
stavbu, tak nelze získat stavební povolení. Celá investiční akce bude
financovaná Jihočeským krajem včetně zmiňovaných výkupů.
Samotné jednání s majiteli pozemků si beru osobně na starost
z důvodu snazšího jednání se všemi majiteli, na které máme již
v drtivé většině případů i telefonní spojení.
Pro představu čtenářů chci zmínit, že výkupy pozemků budou
potřeba výhradně na katastrálním území Vráta u Českých Budějovic,
kde se v současné době nachází pole. Nebude potřeba bourat žádné
ploty u stávajících zahrad nebo jiné stavební objekty.
Na nový tvar křižovatky a systém dopravy si řidiči budou muset
trochu zvykat. Bude se jednat o takzvanou stykovou křižovatku, kdy
řidič přijíždějící z Lipové ulice bude muset dát přednost dopravě na
Hlincohorské ulici a po té z Hlincohorské teprve bude dávat
přednost dopravě na Třeboňké ulici. Takhle se to může zdát
čtenářům trochu nepřehledné, ale naopak se vše zjednoduší. Celá
křižovatka bude rozhodně přehlednější, navíc doplněná o nové
přechody pro chodce, vodorovné značení a veřejné osvětlení.
Na krajském úřadě máme předběžně domluveno, že pokud se podaří
získat stavební povolení před definitivním sestavením krajského
rozpočtu na rok 2018, tak by se mohla tato investiční akce realizovat
v příštím roce a to je náš cíl.
Vít Kavalír, starosta města

V letošním roce začala výstavba Kodetky III o rozloze
5,5 ha s předpokládaným počtem 56 rodinných domů a proto jsem
se zajímal, jakým způsobem bude řešeno odkanalizování dešťových
vod z veřejných komunikací a jestli to nemůže ovlivnit níže
situované Město Rudolfov. Zjistil jsem, že část dešťové vody bude

svedena do retenční nádrže „DZ2“ o kapacitě 66,8 m3 , která je
řešena jako zasakovací do půdy a část bude svedena do retenční
nádrže „DZ1“ o kapacitě 32,6 m3 s řízeným odtokem
(o rychlosti až 10 l/s) a potrubím svedena do Rudolfovského
potoka nad Královským rybníkem (viz obrázek). V Královském
rybníku již končí dešťové vody z Kodetky I a II, takže dojde
k dalšímu navýšení.

Na posledním zasedání Zastupitelstva Města Rudolfov konaném dne
27. 3. 2017 jsem položil na vedení města dotaz ohledně dešťové
vody z komunikací Kodetky III, která bude svedena do Královského
rybníka – Existují nějaká preventivní / systémová opatření a

zabývalo se Město Rudolfov tím, aby nedošlo k tomu, že se
olejové látky (nebo ropné produkty) především z aut
komunikací dostanou do Královského rybníka a tak by
negativně ovlivnily faunu a floru?
Setkal jsem se např. s odpovědí, jež je uvedena v zápisu ze
zasedání zastupitelstva:

Pan starosta: reaguje na tento dotaz spolu s panem Kolaříkem a paní
Švejdovou ve smyslu, že pokud je to havárie, volají se k tomu
záchranné složky, jinak neví, že by tato opatření nějaké obce měly.
Asi měsíc po zastupitelstvu jsem byl na odboru ochrany životního
prostředí Magistrátu města České Budějovice, oddělení vodního
hospodářství ohledně tohoto obecného dotazu, protože tato
problematika se týká i dalších rozvojových ploch našeho města.
Pracovnice magistrátu mi sdělily, že existují tzv. lapoly pro ropné
a olejové látky, které by měly být umístěny před retenční nádrží.
Retenční nádrže nejsou schopny nijak zachytit tyto látky,
protože jsou na povrchu a tak se dostávají s dešťovou vodou do
vodního recipientu. Protože v té době nebyla přítomna vedoucí

oddělení, položil jsem stejný dotaz následně i jí ve vztahu ke
Kodetce III. Přestože stavbu nepovolovala, tak obecně doporučila
jednání s obcí Hlincová Hora nebo s investorem za účelem možností
realizace potřebných opatření. Ze své praxe ví, že např. před
vypouštěním do rybníka ve Srubci – Pohůrka byla vybudována
sedimentační nádrž na základě doporučení ČEVAK a provozovatel

Návrh zadání Změny č. 4 územního plánu Rudolfov
je na úřední desce!

Městský úřad Rudolfov oznamuje na úřední desce veřejné pak také má tento objekt na starosti. Ropné látky by neměly unikat
projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu ze silnic, neboť auta mají technické kontroly (vyloučit to nelze).
Dne 3. 5. 2017 jsem tedy písemně položil na vedení města opět
dotaz, když Město Rudolfov souhlasilo s napojením dešťové
vody z komunikací Kodetky III do Královského rybníku, zda se
zabývalo preventivními a systémovými opatřeními, aby nedošlo
k tomu, že se olejové nebo ropné produkty především z aut
dostanou do tohoto vodního recipientu? Kdo by eventuelně
hradil odstraňování těchto škod – Město Rudolfov nebo
Hlincová Hora?
Do uzávěrky Rudolfovských listů nebyla poskytnuta žádná
odpověď.
Jaroslav Valevský ml.

Rudolfov, který je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 5. 5. do
5. 6. 2017 na Městském úřadu. Podle stavebního zákona může
každý uplatnit své připomínky a k později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží!
V současné době platí ÚP Rudolfov ve znění změny č. 2. Změna

č. 1 týkající se regulativů staveb nebyla schválena zastupitelstvem.

U změny č. 3 zatím nedošlo k veřejnému projednávání návrhu
územního plánu z důvodu úrazu Ing. Pfauserové. Proto jsem na

posledním zasedání zastupitelstva Města Rudolfov prosazovala
zařazení zpřesnění podmínek způsobu využití zastavitelných

ploch – tzv. regulativů ještě do této změny č. 3, aby začaly platit
dříve. Můj návrh nebyl přijat. Zpřesnění podmínek způsobu
využití zastavitelných ploch je, mimo jiné, v návrhu zadání
změny č. 4. Na základě výsledků projednávání (včetně
vypořádání se s podanými připomínkami) zadání této změny
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem (starostou
města Vítem Kavalírem), upraví návrh zadání a předloží jej
ke schválení zastupitelstvu města. Po schválení zadání bude

následovat vlastní zpracování návrhu změny, veřejné projednávání
návrhu a předložení ke schválení zastupitelstvu.

Věnujte, prosím, v rámci svých možností odborných i časových,
pozornost všem fázím změn Územního plánu města Rudolfov, ať
je výsledné řešení v souladu s veřejným zájmem celého města,
nástrojem pro trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení
vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství
a pro společenství lidí obývající toto území i s ohledem na další
generace.

Zdeňka Sobíšková
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Co je nového Na Sekeře?

• Již dne 15. 12. 2016 je sepsán a podepsán zápis o předání a
převzetí dokončené stavby. Vlastní realizace změny, tj. vybudování
36 parkovacích míst, trvalo tedy 24 hodin! To je rychlost! Zde
je s podivem, že tento dokument podepsal starosta města pan
Kavalír za město Rudolfov a pan Bicek za Městský úřad Rudolfov.
S podivem proto, z jakého důvodu starosta podepisuje dokument,
který je vztahem mezi dodavatelem stavby a developerem
(investorem) s vědomím, že z předcházejících jednání s občany
vyplynulo, že způsob povolení ve shora uvedeném časovém
horizontu je velmi podivný.
• Dne 13. 1. 2017 byla vypsána výzva MGM ČB ODaSH
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
• Dne 24. 1. 2017 byl sepsán MGM ČB ODaSH kolaudační protokol.
• Dne 3. 5. 2017 Ing. Sobíšková a MUDr. Valevský podali na
Magistrát města České Budějovice, Odbor kanceláře primátora –
právní oddělení odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.
týkajícího se kolaudačního souhlasu ZTV Na Sekeře, který vydal
MGM ČB ODaSH z důvodu neposkytnutí základních informací, na
které se kolaudační souhlas odvolává.

V článku uveřejněném v posledním vydání Rudolfovských listů pod
názvem „Jaké domy budou postaveny Na Sekeře? Rodinné nebo
bytové?“ jsme konstatovali, že:
1. bylo vydáno a je platné územní rozhodnutí z roku 2013 pro
umístění 14 rodinných domů vč. garáží. V tomto územním
rozhodnutí jsou parkovací místa na soukromých pozemcích a na
sjezdové části, kde je 5 parkovacích míst u komunikace. Toto
územní rozhodnutí bylo s obyvateli řádně projednáno.
2. V polovině roku 2016 byla Na Sekeře zahájena stavba ZTV –
investorem je společnost Geodézie Reality s. r. o., se sídlem
Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2, s jednatelem panem Bočkem.
K našemu údivu jsme zjistili, že stavba i kolaudační souhlas vydané
Magistrátem města České Budějovice, odborem dopravy a
silničního hospodářství, což je speciální stavební úřad, není
v souladu s územním rozhodnutím z roku 2013, neboť bylo
vybudováno celkem 41 parkovacích míst, což je v přímém
rozporu s platným územním rozhodnutím, kde bylo povoleno pouze
5 parkovacích míst u komunikace.
Proběhla celá řada schůzek, jejichž výsledkem bylo:
a. pověření starostou města panem Vítem Kavalírem pro paní
Ing. Zdenu Sobíškovou a pana Ing. Jana Peterku k nahlédnutí do
příslušných spisů vedených Magistrátem města České Budějovice,
odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jako MGM ČB
ODaSH), týkajících se stavebního povolení, změn, kolaudace a atp.
Jaké překvapení nás čekalo na MGM ČB ODaSH u referenta pana
Talafouse, kde jsme museli podat písemnou žádost o předání kopií a
pověření pana starosty nechat ověřit. Žádali jsme o:
• kopii stavebního povolení
• kopii žádosti o změnu stavebního povolení – parkoviště
• sdělení toho, kdo a kdy podal žádost o změnu
• kopii dokumentu s podpisy a souhlasy sousedů vč. zástupců Města
Rudolfov a Městského úřadu Rufolfov
• zápis o předání převzetí stavby
• grafickou přílohu kolaudačního souhlasu.
Žádost jsme sepsali na místě a dne 10. 4. 2017 jsme ji podali na
podatelnu MGM. Odpověď jsme obdrželi 10. 5. 2017, ale kopie
stavebního povolení, kopie dokumentu s podpisy a souhlasy
sousedů, grafická příloha kolaudačního souhlasu v ní nebyla.
Nedostali jsme tudíž základní dokumenty, které jsou uvedeny
v kolaudačním souhlasu.
b. Sepsání podnětu k zahájení přezkumného řízení ke kolaudačnímu
souhlasu na stavbu ZTV Rudolfov Na Sekeře, který vydal MGM ČB
ODaSH pod č.j.: ODaSH/498/2017Tal dne 6. 2. 2017. Tento podnět
podepsalo více než 20 obyvatel ulic Jivenská, Karafiátová a okolí.
Podnět k přezkumu byl podán dne 30. 3. 2017 na MGM ČB a do
doby psaní tohoto článku jsme nebyli vyrozuměni o žádných
krocích.
c. Na XIV. zasedání zastupitelstva města Rudolfov dne 27. 3. 2017
předkládala bod do programu Ing. Sobíšková, aby se město
Rudolfov připojilo k obyvatelům Jivenské a Karafiátové ulice
k podání žádosti o přezkum kolaudačního souhlasu ZTV Na Sekeře.
Bod nebyl na program tohoto zastupitelstva zařazen s odůvodněním,
že byl podán 2,5 hod. před začátkem. Na základě podnětu obyvatel
nakonec souhlasila se zahájením přezkumného řízení Rada města
Rudolfov.
d. Naštěstí zastupitelé města Rudolfov paní Ing. Zdena Sobíšková a
pan MUDr. Jaroslav Valevský podali na MGM ČB žádost
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a ejhle!
Z poskytnutých dokumentů vyplývá:
• Policie ČR již dne 9. 9. 2016 sděluje v dokumentu nazvaném
Změna projektové dokumentace – stanovisko: „Vzhledem k tomu,
že část rodinných domků nahradilo 6 bytových domů...“ – to je však
v rozporu s územním rozhodnutím!
• Dne 9. 12. 2016 podal investor – developer pan Boček „žádost“ na
MGM ČB ODaSH o stanovisko ke změně ZTV Na Sekeře ve věci
„rozšíření parkovacích míst o 36 z důvodu zajištění parkování pro
rodinné domy“. Grafická část, tedy projektová dokumentace, dle
žádosti nebyla přiložena. To v rozporu s územním rozhodnutím!
• Za pět dnů, tj. dne 14. 12. 2016 (vč. soboty a neděle) vydal MGM
ČB ODaSH rozhodnutí, že nemá námitek a souhlasí se změnou
rozšíření parkovacích míst. Zda rozhodnutí nabylo právní moci, či
nikoliv, není patrné.

Z platných dokumentů si můžeme udělat závěr sami a položit si
otázky:

1. Jak je možné, že MGM ČB ODaSH, resp. jeho pracovník, může
nedodržovat a svévolně měnit platný dokument, kterým je územní
rozhodnutí? Proč je územní rozhodnutí zpracováváno a
projednáváno, když jej MGM ČB ODaSH na základě prosté žádosti
developera z Prahy za 5 dnů zcela změní? Je k tomu oprávněn? Kdo
mu k tomu dal pravomoc?
2. Proč nebylo celý čas jednáno se sousedy (např. s pány Houskou a
Hlídkem, kteří jsou přímými sousedy stavby)?
3. Proč, když umí MGM ČB ODaSH vyvíjet tak horečnou aktivitu
(viz výše popsané termíny), se nedostavil žádný jeho zástupce na
schůzku zainteresovaných občanů na Městský úřad Rudolfov
k podání vysvětlení, ač byl rudolfovským stavebním úřadem řádně
pozván?
4. Proč když žádá zastupitel města pověřený starostou pracovníka
MGM ČB ODaSH o možnost nahlédnout do spisu týkajícího se
ZTV Na Sekeře a pořídit kopie, musí podat písemnou žádost a čekat
30 dnů na odpověď? Proč nemá tak jako developer – investor
takový „servis“ pracovníka MGM ČB ODaSH, který rozhodne za
5 dnů dle našeho názoru zcela v rozporu s územním rozhodnutím?
5. Proč Město Rudolfov ani Městský úřad Rudolfov nic nenamítal,
když byl účastníkem řízení a mohl podávat námitky?
6. Proč musí za městský aparát jednat opoziční zastupitel?

Očekáváme, že po obdržení stanovisek MGM ČB OdaSH
k podnětu občanů k zahájení přezkumného řízení, jak je shora
uvedeno a po dodání chybějících dokumentů k žádosti o předání
kopií ze dne 10. 4. 2017, budou dosud nezodpovězené otázky
vyjasněny vč. přijetí příslušných závěrů.
Samostatnou kapitolou je provedení dešťové a splaškové kanalizace
v této lokalitě.
V případě, že Vám není jedno, co se tady děje a budete se k nám
chtít připojit, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu
jivenskakarafiatova@seznam.cz. V tomto případě vnímáme jako
důležité, že čím více nás bude, tím máme větší šanci uhájit zájmy
nás občanů a ne ty developerské.
V příštím čísle Vás budeme opět informovat o dalším vývoji situace.
Sepsáno z pověření občanů ulic Jivenská a Karafiátová
Ing. Jan Peterka a Zdeněk Jakeš

Problematika ZTV Rudolfov Na Sekeře

Jelikož v poslední době pociťuji snahu udělat z výstavby ZTV
Rudolfov Na Sekeře významné (ne-li nejvýznamnější) politické
téma našeho města, považuji za nutné se k němu krátce vyjádřit,
aniž bych chtěl jakkoli závažnost tématu ZTV Rudolfov Na Sekeře
snižovat.
Předně musím uvést, že prozatím nebylo vůbec rozhodnuto o tom,
jaké konkrétní stavby budou v této lokalitě vybudovány, neboť
nebylo vydáno žádné stavební povolení na výstavbu jakýchkoliv
domů, když žádné takové stavební řízení dosud neproběhlo. Proto
považuji polemiku o výstavbě rodinných domů, či bytových domů
v této fázi za poněkud předčasnou. Nyní se totiž nacházíme ve fázi,
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kdy byla provedena stavba komunikací a jednotlivých sítí. Rovněž
podotýkám, že bude nutné, aby při výstavbě jednotlivých domů byly
respektovány pravomocné územní rozhodnutí a územní plán.
Samostatnou kapitolou, která nás aktuálně všechny trápí, je výstavba
komunikací a jednotlivých sítí. Jak rada města již několikrát veřejně
deklarovala na několika uskutečněných jednáních, či při
neformálních rozhovorech s jednotlivými občany dané lokality, má
vedení města zájem na tom, aby byla stavba ZTV Rudolfov Na
Sekeře postavena v souladu s právními předpisy a rozhodnutími
jednotlivých orgánů státní správy, a proto do řádného provedení
stavby ZTV Rudolfov Na Sekeře odmítá stavbu komunikací, která
navíc nebyla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě
budoucí darovací, převzít do užívání.
Neboť změna, týkající se komunikací a parkovacích stání v ZTV
Rudolfov Na Sekeře, nebyla s nikým předem konzultována a včas
oznámena Městu Rudolfov, smlouva o smlouvě budoucí darovací
zanikla. Z tohoto důvodu iniciovala jednání ve věci výstavby ZTV
Rudolfov Na Sekeře, aby byla změna ZTV Rudolfov Na Sekeře
řádně vysvětlena investorem stavby – společností Geodézie
Reality s. r. o.
Z jednotlivých jednání jsem si proto osobně udělal tyto závěry:
1. Investor ZTV Rudolfov Na Sekeře změnu stavby řádně
nevysvětlil, naopak nadále činí jednání vedoucí k legalizaci stavby,
aniž bych viděl alespoň minimální snahu investora, pokusit se řešit
vzniklý problém ku prospěchu všech zúčastněných a
zainteresovaných osob. Takový způsob jednání vedení města
důrazně odmítá.
2. Žádný z účastníků řízení (včetně Města Rudolfov a včetně
jednotlivých občanů, kteří jsou účastníky řízení) i přes probíhající
diskuze a uskutečněná jednání nepodal odvolání proti kolaudačnímu
souhlasu na stavbu ZTV Rudolfov Na Sekeře vydaného
Magistrátem města České Budějovice, odborem dopravy a
silničního hospodářství (dále jen „MM ČB, Odbor dopravy“) dne
6. 2. 2017, pod č. j.: ODaSH/498/2017Tal (dále jen „Rozhodnutí“),
které se týká výhradně vybudovaných komunikací a parkovacích
stání, což osobně přikládám tomu, že nebyl ve lhůtě pro podání
odvolání nikomu znám konkrétní důvod pro jeho podání, a pokud by
znám byl, tak jej v této lhůtě oficiálně nesdělil.
3. Všichni zastupitelé podporují snahu občanů Jivenské a
Karafiátové ulice, která se týká podnětu k zahájení přezkumného
řízení k Rozhodnutí, a z tohoto důvodu rada města odsouhlasila
připojení se k tomuto podnětu, o němž nebylo dosud nijak
rozhodnuto. V návaznosti na výsledek podnětu pak zcela jistě budou
podniknuty další kroky.
4. Město Rudolfov zmocnilo, mimo jiné, Ing. Zdeňku Sobíškovou,
aby jako pověřená zastupitelka za Město Rudolfov ve věci ZTV
Rudolfov Na Sekeře komunikovala s Krajským úřadem Jihočeského
kraje, odborem regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, a dále aby nahlížela do příslušného spisu
MM ČB, Odboru dopravy. Není tak pravdou, že by Ing. Zdeňka
Sobíšková „musela jednat za městský aparát jako opoziční
zastupitel“, neboť ve věci ZTV Rudolfov Na Sekeře se k takovému
jednání dobrovolně přihlásila a nebyl důvod jí jednání v zájmu
města a jeho občanů odepírat.
Závěrem si dovolím pouze poznámku ke způsobu komunikace
některých zastupitelů. Pokud rada města (nebo zastupitelstvo
města), pověří jednotlivé zastupitele k jednání jménem Města
Rudolfov, bylo by přinejmenším vhodné a korektní, aby byla rada
města o výsledcích jednání, či jednotlivých úkonů informována
jinak než prostřednictvím Rudolfovských listů, nebo při veřejných
jednáních, aby včas mohla reagovat na případné problémy a tyto ve
spolupráci s pověřenými zastupiteli bezodkladně řešit. Bohužel za
mnou kritizovaným způsobem jednání nemohu nevidět snahu
o zviditelnění se, případně snahu politizaci celého tématu. Takové
snahy pak považuji na obecní úrovni za zcela nesmyslné, neboť
bychom všichni (zastupitelé) měli táhnout za jeden provaz, abychom
každý přispěli k rozvoji našeho města a nesnažili se pouze
poukazovat na chyby druhých. Přece se nechceme inspirovat
kohouty na krajských a republikových politických kolbištích. Úloha
obecních a městských zastupitelů je přeci jiná.
Mgr. Martin Kolařík, místostarosta

Farská louka

Dále na adresu Rudolfovských listů došel příspěvek paní Buriánové,
který byl poskytnut všem zastupitelům k vyjádření. Odpovědi
zastupitelů, kteří se vyjádřili otiskujeme spolu se zaslaným
příspěvkem.
Redakce RL

Rudolfovské listy se dlouhodobě věnují situaci kolem Farské louky
a bylo tomu tak i v posledním vydání prostřednictvím příspěvku
paní Šofránkové s reakcí zastupitelů města.
Farskou louku vnímám shodně se zastupiteli města jako možné
přirozené centrum Rudolfova a fandím všem snahám o jeho co
nejlepší využití v tomto směru. Neznám všechny historické návrhy
na úpravy této lokality, ale účastnila jsem se prezentace posledního
návrhu, který se mi opravdu líbil.
Samozřejmě předpokládám, že veškeré podstatné aspekty každého
rozhodnutí zastupitelé města předem zodpovědně hodnotí. Jistě
tomu tak bylo i v případě otázky vlastnictví Farské louky před
zahájením tohoto projektu. Stejně tak ale předpokládám, že kroky,
které v dané věci učinilo českobudějovické biskupství, a které jsou
nyní opakovaně komentovány v RL, musí mít nějakou právní
relevanci. Jistě i církev musí postupovat v souladu s právním řádem
tohoto státu. Jsem proto na rozpacích z emotivního odsouzení
předmětného postupu ze strany některých občanů a zastupitelů
města. Na čí straně je právo, to bohužel nedokážu posoudit, mám
totiž pouze jednostranné informace prezentované články pana
starosty. Každé jednání má však dvě strany, proto by mne zajímal
také názor českobudějovického biskupství na celou situaci.
Zaráží mne také výtky vůči zastupitelům města, kteří podle paní
Šofránkové „s církví úzce spolupracují“ a „snad nevěděli, že
představitelé farnosti budou podávat žalobu“… Nikdo soudný
se zřejmě nedomnívá, že např. v Budvaru konzultuje ředitel své
plány s každým zaměstnancem podniku. A tak i bez znalosti
organizační struktury českobudějovického biskupství pochybuji
o tom, že všichni jeho zaměstnanci jsou informováni o práci
právního oddělení. Pokud však zde nějaké vazby tohoto typu jsou,
očekávala bych, že je město využije a logicky dotyčné pověří
jednáním v této věci, to však, pokud vím, nenastalo.
Snaha představitelů Rudolfova o urbanistické vyřešení centra města
si jednoznačně zaslouží naše ocenění. Logicky se proto musíme ptát
i na to, jaké záměry s Farskou loukou má církev – což by jistě
nejlépe dokázal zodpovědět přímo její pověřený představitel. Jako
občan Rudolfova se proto touto cestou obracím na zvolené
zastupitele města se žádostí, aby si stanovisko církevních
představitelů k otázce spolupráce s městem ohledně dalšího osudu
Farské louky vyžádali a ve vazbě na dosavadní medializaci celého
případu Farské louky v Rudolfovských listech také s tímto
stanoviskem v rámci poskytnutí objektivních informací v tomto
periodiku seznámili občanskou veřejnost města.
E. Burianová
Jednání s církví ohledně Farské louky opět
na „mrtvém bodě“?
V několika předešlých číslech Rudolfovských listů se objevil článek
či názor na dění okolo sporu církve a města na určení vlastnictví na
pozemek v centrální části Rudolfova nazývaný Farská louka.
Nebudu zde nyní opakovat mnohá zveřejňovaná tvrzení ohledně
tohoto sporu, ale dovolím si připojit svůj názor na tato jednání.
Před třemi měsíci, 15. února 2017, jsem se spolu s panem starostou
města Vítem Kavalírem zúčastnil jednání na Biskupství
českobudějovickém přímo s panem biskupem Vlastimilem Kročilem
a generálním vikářem panem Davidem Henzlem.
Přestože církevní žaloba se týká určení vlastnictví k tomuto majetku,
obě jednající strany si řekly i představy o využití Farské louky.
Zejména ze strany města Rudolfova byla představitelům biskupství
představena architektonická studie na přeměnu Farské louky na
park, tak jak byla představena i občanům Rudolfova a zastupitelům
v říjnu 2015. Zástupci biskupství si vyžádali zaslání všech plánů a
detailů této studie s tím, že budou mimo jiné hledat i své možnosti
na využití tohoto prostoru ve shodě s představami města a že své
návrhy do dvou měsíců od tohoto jednání sdělí i vedení města
Rudolfova.
Do této doby, kdy píšu svůj příspěvek, se i přes přímý dotaz pana
starosty vůbec nic nestalo, čas plyne a nic se neděje. V katastru
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doklady k odkladu povinné školní docházky – ušetřili nám hodně
administrativní práce. Pro nás je ale nejpodstatnější, že pro
vzdělávání svého dítěte zvolili právě naši školu. Uděláme vše pro to,
abychom jejich důvěru nezklamali. Děkujeme a již teď se těšíme na
září, na nové prvňáčky.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

nemovitostí je stále výlučným vlastníkem pozemku č. 25/1, tedy
Farské louky, město Rudolfov, záměry církve jsou zřejmě velmi
nejasné a já jako zvolený zastupitel a radní města stále na stanovisko
církve netrpělivě čekám, od posledního jednání už přes tři měsíce.
Podle mého názoru církev podala v nejzazším možném termínu
určovací žalobu o určení vlastnictví Farské louky. Předžalobní
výzva o mimosoudní dohodu podaná pouze dva dny před žalobou
byla pouze formálním aktem, což i únorové jednání potvrdilo. Takto
církev podala celou řadu žalob a velké množství jich opět stáhla,
pouze v případech, kdy by se mohly žaloby pro žalobce kladně
vyřídit, žaloby nestáhla – a to je i případ Farské louky.
Skutečně na toto téma již byla napsána celá řada článků, všechny
články v minulých Rudolfovských listech vyjadřovaly pouze věcné
shrnutí faktů celé kauzy. Ostatně v oficiálním periodiku územního
samosprávného celku, kterým Rudolfovské listy jsou, je povinností
vedení města a jeho představitelů informovat občany i o těchto
skutečnostech, což se skutečně objektivně stalo, i když s tím mohou
někteří čtenáři polemizovat.
Já osobně si kladu otázku, jak získat nějaké stanovisko církve pro
občany, když ho biskupství nesděluje ani vedení města. Prostě
z pohledu žalobce byla podána žaloba, o tom na čí straně je právo
může rozhodnout jedině nezávislý soud a tím to končí. Čas není
proti žalobci, ale naopak, ten kdo celou kauzou dále trpí je žalovaná
strana – tedy město samé i jeho občané.
PaedDr. Ondřej Švejda, radní města

Zápis do Mateřské školy Rudolfov
na školní rok 2017 – 2018

Zápis do Mateřské školy Rudolfov na školní rok 2017 – 2018 se
uskutečnil ve čtvrtek 11. a v pátek 12. května. Ředitelé mateřských
škol museli stanovit termín konání zápisu na období od 2. května do
16. května (novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Školský
zákon“ – provedena zákonem č. 178/2016 Sb.).
V době uzávěrky Rudolfovských listů mohu o výsledku zápisu
podat pouze stručnou informaci – do MŠ Rudolfov bylo na školní
rok 2017 – 2018 zapsáno 68 dětí. Podle předem stanovených kritérií
bude přijato 30 – 31 dětí.
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní
rok 2017 – 2018 bude vyvěšen na vstupních dveřích budovy MŠ
Rudolfov a zveřejněn na webových stránkách školy
www.zsrudolfov.cz nejpozději 25. 5. 2017 (budou uvedena pouze
přidělená registrační čísla).
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Sbírka „Srdíčkové dny 2017“

Už jsem k tomuto tématu napsal hodně a přiznám se, že už mi to
trochu bere sílu. Proto svoji dnešní reakci shrnu jen do několika
podstatných bodů:
1. Je úplně tristní, že ve věci Farské louky ještě nezasedl relevantní
soud po více než 16-ti měsících od podání žaloby!
2. Biskupství neví, zdali je právo na jejich straně. Dle jejich
vyjádření na posledním jednání pouze vyjadřují žalobou dotaz
soudům na X různých pozemcích po celé ČR, zdali by nemohlo být
zpochybněno jejich vlastnictví. A už nikdo z nich neřeší, zdali se
jedná třeba o nevýznamný pozemek na okraji katastrálního území
obce, který dneska funguje jako biokoridor nebo pozemek
v centrální části města, kdy žalobou zastaví reálný rozvoj města.
3. I samo biskupství si neví rady, jak uchopit tlak města
k mimosoudní dohodě. Svědčí o tom fakt, že ze dvou schůzek není
žádný závěr a pomyslný míč je neustále na straně biskupství.
4. Srovnávat farnost Rudolfov (organizaci, která podala žalobu na
pozemek Farské louky) se státním podnikem se 600-ti zaměstnanci
je absurdní.
5. Je pravda, že jsme se ze začátku bránili dát protistraně žaloby
mediální prostor v RL. Po těch průtazích na všech stranách, kdy
jenom běží čas a v podstatě se nic neděje, už se ničemu nebráním.
Na příští schůzce na biskupství, pokud nějaká ještě bude, se budu
ptát, zdali se nám nechtějí nějak vyjádřit do našich listů. Třeba,
i když tomu moc nevěřím, to něčemu pomůže.
Vít Kavalír, starosta města

Tento certifikát mi přišel
spolu s poděkováním za
organizaci sbírky v naší ZŠ a
MŠ Rudolfov od MgA. Marie
Křepelkové, ředitelky obecně
prospěšné společnosti Život
dětem. Tato společnost
pomáhá od roku 2000
nemocným, handicapovaným
a opuštěným dětem v rámci
České republiky, které se
ocitnou v obtížné životní
situaci a potřebují odbornou
pomoc a podporu svého okolí.
Letos jsem o organizování
prodejní sbírky drobných
předmětů s logem „Život dětem“ informovala žákyně
8. ročníku při vyučovací hodině „Výchovy ke zdraví“.
Dobrovolně a s nadšením se ke mně ihned přidaly Hana
Hodonská, Kristýna Hušková, Nikola Hušková, Karolína
Korbelová, Eliška Koubová, Iveta Měšťanová, Tereza
Ottová a Kristýna Pantoflíčková. V rámci tématu
„Prosociální a pomáhající chování“ tak zároveň propojily
teorii s praxí. Děvčata, byla jste aktivní a šikovná, děkuji
Vám ☺ !
Do sbírky se zapojili žáci (samozřejmě tím i jejich rodiče,
prarodiče aj.) a všichni zaměstnanci školy a školky. Díky
jejich solidaritě byla shromážděna naše dosud rekordní
finanční částka, kterou jsem vložila na účet společnosti –
6 075 Kč. O tom, že peníze jdou na správnou věc, se můžete
přesvědčit na webu http://www.zivotdetem.cz/c/projekty, kde
najdete videa z konkrétní pomoci vážně nemocným dětem.
Podívejte se, prosím, alespoň na jednu z posledních reportáží:
http://www.shot.la/tS3Nb.
Nechci se opakovat jako v loňském článku, ale jiná slova
asi volit nelze. Opravdu si všichni zasloužíte co
nejupřímnější poděkování, a to i za přispění tou nejmenší
částkou, protože i tak jste vyjádřili, že nejste lhostejní a
máte srdce na pravém místě.

Zápis do 1. tříd ZŠ Rudolfov
na školní rok 2017 – 2018

V letošním roce došlo při zápisu do prvních tříd k podstatným
změnám. Ředitelé základních škol museli stanovit termín konání
zápisu na období od 1. dubna do 30. dubna (novela zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání „Školský zákon“ – provedena
zákonem č. 178/2016 Sb.).
V ZŠ Rudolfov se zápis uskutečnil ve čtvrtek 6. a v pátek 7. dubna.
V průběhu těchto dvou dnů jsme zapsali celkem 59 dětí. Zákonní
zástupci osmi dětí zažádali pro své dítě o odklad povinné školní
docházky a rodiče čtyř dětí mi v zákonném termínu do 30. dubna
oznámili, že jejich dítě, vzhledem k přijetí na jinou základní školu,
do 1. třídy nenastoupí. K dnešnímu dni, kdy je zápis definitivně
uzavřen, víme, že od 1. září 2017 přivítáme ve dvou 1. třídách
47 nových kamarádů – 23 dívek a 24 chlapců.
Děkuji touto cestou všem zaměstnancům za přípravu a realizaci
zápisu, který z mého pohledu a podle vyjádření rodičů i jejich dětí,
proběhl v klidné, příjemné a přátelské atmosféře. Poděkování patří
i rodičům, kteří měli s předstihem vzorně vyplněné „Žádosti o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání“, případně všechny potřebné

Mgr. Jana Vašková
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Noc muzeí 2017

Jaro v kultuře

Fenomén muzejních nocí patří již řadu let ke stálým prezentacím
kulturního dědictví nejen ve velkých evropských metropolí, ale od
roku 2004 můžete navštívit muzeum v netradičním čase i v České
republice a třetím rokem i na Rudolfově. Tentokrát jsme Noc muzeí
zaměřili zejména na ženy a děti, vzhledem k březnovému MDŽ,
květnovému Dni matek a červnovému Dni dětí. Téměř divadelní
společnost k nám přijela zahrát pohádku Čaroděj a pyšná princezna.
Poté si děti mohly projít stezku muzeem, kde nejen tvořily, ale také
hádaly, zkoušely chemický pokus nebo hasily požár v dolu. Ženské
oko pak potěšila přehlídka modelů na sezónu jaro léto 2017 butiku
Gerry Weber pod taktovkou Daniely Čechové, která přehlídku nejen
komentovala, ale radila přítomným dámám jakou barvu či střih
správně zvolit a takzvaně vynosit. Příjemným zakončením večera se
stalo hudební vystoupení dua Nepila, které se skládá z absolventů
českobudějovické konzervatoře a na violoncello a housle nám
zahráli známé melodie. Děkujeme, že jste přišli a skvěle se s námi
bavili.

Naposledy jsme se společně rozloučili po představení Naši Furianti
ochotnického divadla z Voselna. Poté jsme se za zamračeného rána
vypravili na vycházku na vrch Vávra v cyklu Poznej svoji rodnou
hroudu. Hned druhý den jste mohli vyslechnout přednášku
irisdiagnostičky Jitky Hanzalové na téma vliv psychiky na zdraví
člověka. Než přednášku však večer připomínal přátelské posezení a
povídání o životních strastech a jak se jich vyvarovat. Folková
skupina Thomband nám krásně zahrála a zazpívala na vernisáži
prodejní výstavy STD klientů Domova Libníč. A pak už přišel velký
den, na který jsme se připravovali téměř celou zimu – otevírání
turistické sezóny v Hornickém muzeu a Tradiční velikonoce na
Farské louce ve spolupráci se spolkem Rudolfovský UM. Mohli jste
dorazit na pohádky, soutěže i jen tak cournout po trhu, anebo si
zaskočit k nám do muzea na kostýmovanou komentovanou
prohlídku, tvořivé dílničky nebo velikonoční představení sdružení
La Volta. I přes částečnou nepřízeň počasí (sice zima, ale hlavně, že
nepršelo) si myslím, že se nám celý den vydařil a turistická sezóna
byla zahájena, jak se patří. Na přednášce PhDr. Jiřího Cukra nás sice
pozlobila technika, když nám nešlo spustit promítací plátno, ale
nakonec se vše umoudřilo a mohli jsme si vychutnat procházku po
zříceninách jihočeských hradů. Po celý duben jste mohli obdivovat
již druhou autorskou výstavu fotografií cestovatelky Věrky Ottové
pořádané Spolkem Pro Rudolfov. Fotografie pak vystřídala výstava
z projektu otevřená věda Čeští vědci a jejich vynálezy. Country
večer skupiny Classic country collegium byl sice nazván jako
předmájový, ale aprílové počasí se předvedlo v celé své kráse, když
poslední dubnový pátek celý den sněžilo jako v únoru. I přesto však
milovníci country dorazili v hojném počtu a za doprovodu kapely si
zanotovali známé melodie. Noc muzeí jsme tentokrát zaměřili
zejména na ženy a děti. Poslední akcí, na které jsme se mohli potkat,
byla přednáška naší oblíbenkyně Heleny Stejskalové Marie Terezie
vážně nevážně, o pikantnostech ze života jediné české panovnice.
Jaro bylo kulturními akcemi nabité, s přicházejícím létem jich bude
sice méně, protože budeme všichni venku na zahrádkách, ale přesto
doufám, že se při letních, slunečných večerech potkáme v muzeu na
milých koncertech.

Poznej svoji rodnou hroudu

Jaro jsme společně přivítali na již 13. společné vlastivědnohistorické vycházce Poznej svoji rodnou hroudu, kterou pořádáme
společně s městskou knihovnou a muzeem v Lišově. Jelikož na
podzim nám počasí nepřálo a sešlo se nás jen málo, zopakovali jsme
na jaře cíl vycházky. Jednalo se o zaniklou vesnici Příhořany a
mohylové pohřebiště na vrchu Vávra v okolí Lišova, kde nám
odborný výklad podal PhDr. Daniel Kovář, jak už se stalo tradicí.
Kdo měl zájem, mohl se vydat ještě dál, do Domova Libníč, kde
jsme si prohlédli dílny, ve kterých nám klienti připravují výrobky na
oblíbené prodejní výstavy. Pak jsme se občerstvili v místní kavárně,
která funguje také jako terapeutické pracoviště. Pak už jsme se
rozešli na opačné strany, jedni k Rudolfovu, druzí lesem zpět do
Lišova. Jelikož pořádáme tyto vycházky už sedmým rokem a z toho
třetí rok my dvě (já a Anička z lišovské knihovny) nové duše
kultury, stane se, že se cíl vycházky opakuje. Nejsme si jisté, jaká
zajímavá místa jste již s doktorem Kovářem prošli, proto Vás
prosím, máte nějaký tip na zajímavou vycházku v okolí Lišova nebo
Rudolfova, kam lze pohodlně dojít pěšky a ještě jste ji nenavštívili?
Nebo byl některý z těchto „Hroudových“ cílů natolik zajímavý, že
stojí za to navštívit jej podruhé? Své tipy mi můžete říct v muzeu na
nějaké kulturní akci, nebo zaslat emailem na muzeum@rudolfov.cz.
Budu za Vaše názory a připomínky velice vděčná!

DOVOLENÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
17. – 28. července 2017

Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská
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Program Hornických slavností 3. 6. 2017
9. 00 – 9. 45
9. 45 – 10. 15
10. 15 – 11. 00
11. 00 – 11. 45
12. 00 – 12. 30
12. 30 – 13. 00
13. 00 – 13. 30
13. 30 – 14. 00
14. 00 – 14. 30
14. 30 – 15. 15
15. 15 – 15. 45
15. 45 – 16. 15
16. 15 – 16. 45
16. 45 – 17. 15
17. 30 – 18. 30
17. 00 – 18. 00
19. 00 – 24. 00
22. 00

ČD Band
Campanello – historické tance
Tanec permoníků
Slavnostní zahájení slavností
Průvod městem se zastavením u Hornického muzea –
Rudolfovský orloj
Kejklíř Slávek
Dáma v sedle – ukázka jízdy v dámském sedle
SDŠ Sígři
Campanello – historické tance
Modern magic - fakír
Divadlo Kejklíře Slávka
ČD Band
SDŠ Sígři
Kejklíř Slávek
Modern magic – fakír
Harmonikář
Třeboňští pištci (kostel sv. Víta)
Bryčka
Ohňostroj

Doprovodné akce

● agentura Kultur Kontakt - řemeslný trh
● rýžování zlata
● ražba památeční mince
● malování na obličej
● SDŠ Sígři:
○ historický dobový stan – ukázky zbraní
○ historické ležení – vaření v kotli na ohni
○ hry pro děti
● Divadélko máma a táta – praková střelnice
● 10. 00 – 17. 00 ○ Ukázková přírodní zahrada Anastazie
○ Vílí stezka pro děti, meditační kaple, šungitové ťapkoviště,
léčebná pyramida… (vstupné dobrovolné)
○ Piknik v nebi – kávička, limonády, různé dobroty
● 10. 00 – 18. 00 Štola sv. Eliáše v Úsilném,
prohlídka začíná každou celou hodinu
● 10. 30 – 15. 30 ČSZ Rudolfov – prohlídka palírny, ochutnání slivovice
● 11. 30 – 17. 00 Hornické muzeum – prohlídka expozice
● 14. 00 – 17. 00 Výstava prací žáků ZŠ (spojovací chodba ZŠ)
● 16. 00
Komentovaná prohlídka Hornického muzea (Vratislav Klabouch)
● Individuální prohlídka naučných stezek
Cesta kolem hornického města a Člověk a krajina
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foto Jaroslav Kindl

Hornické konzilium v Rudolfově

Stalo se tradicí, že Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
pořádá v našem muzeu Hornické konzilium, na kterém se rozhoduje
o udělení mezinárodní ceny Český Permon na základě navržených
nominací. Letos bylo sezení naplánováno na 21. dubna a zúčastnilo
se ho 30 zástupců jednotlivých spolků z České republiky.
Den před zasedáním byla připravena exkurze do Ortů na Borku za
účasti speleologa a jeskyňáře, která byla velice zajímavá. Společnost
přátel Rudolfova připravila poté večerní posezení s občerstvením a
možností neformální diskuse.
Výsledkem jednání je rozhodnutí o udělení ceny, která bude předána
na 21. setkání hornických a hutnických spolků ČR v červnu
v Chomutově, kde nebudeme chybět spolu se zástupci Města
Rudolfov.
Za Společnost přátel Rudolfova Hana Kuboušková

ocenili zejména účastníci ze vzdálených
koutů země, Ostravy a severních Čech.
Letošního rokování se zúčastnilo na
třicet delegátů z dvaadvaceti sdružení
z celkových dvaceti osmi členů SHHS.
Mezi účastníky nechyběla „rarita“
původní Rudolfovák, člen jednoho
z ostravských hornických spolků pan
František Zeman, který do svého rodiště
při této příležitosti zavítal již podruhé.
Za organizátory bych chtěl vyjádřit
velkou spokojenost s dalším ročníkem
této akce a zároveň poděkovat všem
kolegům a kamarádům, kteří ke
Cena Český permon zdárnému průběhu přispěli. V dnešní
Z dílny rudolfovského časově i ekonomicky vypjaté době
keramika Jiřího Raindla ml. s převisem nabídky nejrůznějších
atraktivit všude, není vůbec samozřejmé,
že se 28 subjektů z celé země shodne a stále podporuje konání
konzilia v Rudolfově. Po letošním úspěšném ročníku, již třetím
v řadě a čtvrtém celkově, si však můžeme být jisti, že tradice
hornických setkání v Rudolfově nejen pokračuje, ale trvá.
Vratislav Klabouch

„Však mame propozice“

foto Jaroslav Kindl

Hornické konzilium mělo vysokou úroveň

Ve čtvrtek a pátek 20. a 21. dubna se v Rudolfově uskutečnilo
prestižní setkání zástupců hornických spolků z celé ČR, většinou již
bývalých horníků a příznivců hornického řemesla či historického
podzemí. Takzvané hornické konzilium Sdružení hornických a
hutnických spolků České republiky je jednou ze dvou pravidelných
ročních zasedání této stavovské organizace, které se uskutečňuje již
poněkolikáté v Rudolfově za účelem volby ocenění nejlepších
projektů záchrany hornických památek a tradic. Cena Český permon
vznikla v roce 2004 v Rudolfově a od té doby je vyvrcholením
programů každoročních Setkání hornických měst a obcí ČR – letos
16. až 18. června v Chomutově.
Pro zástupce spolků a institucí byl v Rudolfově připraven dvoudenní
program. Ve čtvrtek se uskutečnila návštěva ojedinělého důlního
díla Orty u obce Hosín na Českobudějovicku, které se zúčastnilo
nebývalých 27 osob v doprovodu geologa a jeskyňáře. Následovalo
večerní neformální jednání v konferenčním sále hornického muzea
o nominacích permona v pěti kategoriích a páteční oficiální jednání
„tajná volba“ po přivítání účastníků starostou města. Celou akci
organizovala Společnost přátel Rudolfova, jeden ze
zakládajících členů zastřešujícího sdružení hornických spolků.
Konzilium mělo vysokou úroveň a i díky čtvrtečním obhajobám
jednotlivých nominovaných rychlý profesionální průběh. Nejen to

Při podobných akcích člověk zažije stres, obavy i odlehčující
okamžiky, na které rád později vzpomene. Není nic dokonalejšího
než srážka s ostravským humorem, v patřičném nářečí.
Ostravaci se poctivě hlásili už od „rana“, bylo to více skupin, které
na sebe nenavazovaly, ale člověk měl přehled, kterým městem právě
projíždí. Bylo také jasné, že „profesora baňske postihla nenadala
rana, strašne střevni potiže, takže mu tu jizdu rozmluvily“.
Připomněl jsem jim odpolední návštěvu kaolinového dolu a
vzhledem k jejich věku přes sedmdesát let jsem si byl jist, že mají
náhradní program. Odpověď mne šokovala: „Dem farat, my zme
připraveni“. Možná jsi jim dost nezdůraznil ty opravdu partyzánské
podmínky v Ortech, přemýšlel jsem a jemně naznačoval: „Je tam
plazivka asi deset metrů, jinak to nejde“. Sluchátko odpovědělo
skálopevným: „My to vime, šak si poslal propozice, všechno
mame“, následovalo několik výrazů, které jasně naznačovaly
znepokojení nad tím, jak jen je mohu podceňovat. Přijal jsem
telefonát z druhé skupiny a po prvním zážitku nepředloženě rovnou
doplnil pár informací k odpolednímu fárání. Hlas ve sluchátku mne
uzemnil: „Vraťo co tě vede, dyť ja už chodim jak rozhykany
klaničak (kolejový vůz na přepravu kulatiny, dřeva
apod. s typickými rameny – klanicemi), my na vas počkame“.
„Budu se na vás těšit, Zdař bůh“, odvětil jsem s úlevou.
Před Orty se nás sešlo 27 včetně jednoho nerozumějícího
Američana, kterého si přivedl moc dobrý kamarád horník
z Krumlova. Ostraváci byli oblečeni v nových džínách, mikině a
velmi slušných sportovních botách. Očekával jsem nejhorší. Při
pohledu na jejich tělesnou konstituci a uvědomění si profilu
plazivky vysoké 50 cm, jsem vše bezelstně vložil do rukou božích.
Když jsem se převlékal do domácích montérek od barvy, navíc jsem
si připadal jako, s prominutím, jediný pitomec. Průchod
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sedmadvaceti lidí plazivkou trval dlouho, předlouho. Oba
sedmdesátiletí kamarádi harcovníci z Ostravy šli příkladem –
okamžitě se hrnuli do předních linií, na má jemná doporučení, aby
se neumazali, vůbec nedbali. Když jsme po třech hodinách
prohlídek vyfárali, hned jsem je vyhledal. Byli nadšeni a kupodivu
se od kaolinu příliš neumazali. Na mou omluvu, že jsem podmínky
špatně vysvětlil opět odvětili: „Šak my zme zvyklí, šedesát metrů do
porubu a nohama napřed, tohle nic neni“, následovalo velmi dlouhé
vyprávění o fárání v ostravských slojích. Když jsme seděli v autě a
já je odvážel zpátky na Rudolfov, ze všech už to napětí spadlo a
převládala úlevná euforie. V Adamově nás křižovalo malé krásné
autíčko značky Mercedes. „Hele nakupni taška“, přerušil náhle tok
své řeči jeden z ostravských kamarádů. „Hm, ale nesmiš mit velky
nakup“, děl ten druhý. Pak nemějte rádi Ostraváky.
Vratislav Klabouch

Rády bychom dále poděkovaly panu řediteli za poskytnutí
jídelny, všem nakupujícím i prodávajícím za jejich přízeň.
Bazar se již podruhé konal ve stejný den jako Rudolfovy trhy
na Farské louce což se velmi osvědčilo a tudíž budeme
podzimní bazar pořádat opět stejnou sobotu a to 9. 9. 2017,
tímto organizátorkám trhu děkujeme a po prázdninách
všechny srdečně zveme.
Jitka Míčková, Adéla Čechová

Rudolfovská hasičská soutěž

V pondělí 8. května se na hřišti SK Rudolfov konala tradiční
soutěž hasičských družstev Memoriál Josefa Novotného
O putovní pohár města Rudolfova. Letošního 38. ročníku
hasičského klání v požárním útoku se zúčastnilo celkem
28 družstev, která soutěžila ve čtyřech kategoriích: muži bez
omezení, ženy bez omezení, muži nad 35 let a ženy nad
30 let. Na nástupu hasičských družstev přivítal všechny
soutěžící a diváky zástupce města PaedDr. Ondřej Švejda,
který popřál všem soutěžním týmům, aby se jim podařilo
předvést co nejlepší sportovní výkon. Jeho slova vyslyšela
především domácí soutěžní družstva, neboť předvedla
nejlepší výkony v kategorii muži bez omezení a ženy bez
omezení. Rudolfovští muži nad 35 let obsadili 3. místo. Na
závěr soutěže ukázala svou hasičskou dovednost také
družstva mladých hasičů a přípravky SDH Rudolfov.
JosefTisoň

Noc s Andersenem 2017 v rudolfovské škole

Již po deváté se Rudolfov připojil k mezinárodní akci
Noc s Andersenem. Již jsme spali v knihovně, ve školce,
v muzeu. Tento rok jsme nocovali ve škole, protože se k této
akci připojila školní knihovna s paní učitelkou
Goldfingerovou.
Pro děti byl připraven bohatý program. Nejprve všem
představily svoji oblíbenou knihu, některé děti přečetly
i zajímavý úryvek. Protože letošní téma společného nocování
byl Čtyřlístek, děti po společném čtení vymýšlely vlastní text
do zmiňovaného komiksu. Zjistily, že je to velmi náročná
práce! Poté se rozdělily do skupin a postupně navštívily
výtvarný ateliér, kde si vytvořily masku např. Bobíka či
Fifinky, alchymistickou dílnu, kde vyráběly podle receptu
elixíry pro Rudolfa II. Přemýšlely také o tom, co by k večeři
naservírovaly císaři a samozřejmě nechyběla návštěva
knihovny, kde hledaly skřítkem ukrytá písmenka.
Po setmění jsme se vydali do Hornického muzea, kde na nás
čekal Rudolf II., permoníci, Sirael či alchymista Kelley. Po
prohlídce muzea na děti čekala bohatá hostina, nechyběla ani
živá hudba. Na závěr nás pozval císař do sklepa do
alchymistické laboratoře, v které se děti podívaly na pokusy.
Před spaním jsme se ještě prošli po nočním Rudolfově, kde
se objevil sám pan Andersen, který měl pro děti nachystané
malé překvapení. Ve škole někteří usnuli téměř okamžitě, jiní
Ohlédnutí za Bazarem
plni zážitků si povídali ještě dlouho po půlnoci.
V sobotu 8. 4. 2017 se ve školní jídelně ZŠ Rudolfov konal
Mgr. Petra Kuboušková
již tradiční 13. bazar dětského oblečení a potřeb. Bazaru se
zúčastnil rekordní počet prodávajících a to 36! (např. v roce
2012 to bylo 15). Kapacita jídelny téměř nestačila a obsazeny
byly opravdu všechny stolečky. Nakupující mohli vybírat
kromě sezonního oblečení a bot i z řady hraček a knížek,
objevilo se např. i chodítko, hrací autíčko, dětská sedačka a
helmy na kolo i jízdní kolo, nabídka byla opravdu pestrá.
Součástí bazaru byla i sbírka nepotřebného oblečení, které
tentokrát putovalo do Slavonic na Charitativní bazar Kapička
p. Cigaleové (veškerý zisk je věnován k zakoupení hraček
pro děti léčené na leukemii na dětské hematologii v pražském
Motole a Českých Budějovicích). Všem, kteří oblečení
darovali, srdečně děkujeme.
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S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY
Jaro jsme ve školní družině přivítali vynášením Morany, kterou jsme vydali do tělocvičny, kde malí čarodějové předvedli své pohybové
vytvořili netradičně ze starého pečiva. Před vhozením do rybníka dovednosti při různých soutěžích. Na konci nechyběla odměna za
krásně připravené kostýmy a snahu v soutěžích.
jsme si vyprávěli o této tradici, říkali jarní básničky.

Hezké počasí jsme trávili také procházkami, vydali jsme se
k rybníku Mrhal. První a druhé třídy se část cesty svezly autobusem
do Jivna, odkud se vydaly k rybníku, kde se nejvíce těšily na nákup
zmrzliny a různých pochutin.
Druhé třídy šly také na vycházku
do Adamova k Fiedlerům,
prohlídnout
si
jejich
hospodářství. Děti si užily
zvířátka a přátelskou atmosféru
v bydlišti jejich kamarádky.
Děkujeme
Fiedlerům
za
umožnění prohlídky.
Neopomněli jsme Den Země.
Povídání a tvoření o Zemi,
přírodě, třídění odpadu jsme
doplnili ekologickým úklidem
okolí školy, školky a tělocvičny.
Děti vybaveny rukavicemi a pytli
nadšeně hledaly odpadky,
předháněly se, kdo nasbíral více.
Bohužel pytle měly nasbírané skoro hned, až byly překvapené, kolik
odpadků se všude povaluje. Nyní při procházce samy ukazují na
nepořádek a chtějí ho uklízet.

Začátkem května přijeli do školní družiny z Jihočeské univerzity
z Vodňan, aby všem oddělením ukázali různé druhy ryb a raků. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavých informací z jejich života. Všechna
zvířátka si mohly dopodrobna prozkoumat, šáhnout si na ně.

V květnu také první třídy jely utužit své zdraví do solné jeskyně do
Šikulky, druhé třídy pro změnu upevňovaly své vědomosti
o vesmíru ve hvězdárně v Českých Budějovicích.
Mgr. Petra Kuboušková

Soutěž Mladý záchranář v akci

Na konci dubna v deštivém odpoledni jsme přivítali v družině
Divadlo Z Bedny, kdy nám pan Pohoda se Soničkou zahráli krásnou
pohádku o vodníkovi. Děti radostně spolupracovaly a smály se od
začátku do konce.
28. 4. ve školní družině místo dětí poletovali čarodějnice,
čarodějové, kouzelníci. Tento den se totiž konal tradiční
čarodějnický rej. Po pečlivé přípravě, úpravách zevnějšku, jsme se

V rámci školní dužiny se děti z první, druhé a z čtvrté třídy
zúčastnily soutěže Mladý záchranář v akci, kterou pořádal Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje společně s Krajským ředitelstvím
policie Jihočeského kraje.
V prvním kole jsme se umístili na 9. místě z třiceti přihlášených
škol. O dva body nám utekl postup do druhého kola soutěže, kdy
bychom jeli soutěžit přímo do Českých Budějovic.
V průběhu celé soutěže, kdy nám postupně chodily jednotlivé úkoly,
se dívky velmi snažily. Se zaujetím se doptávaly, leckdy i doma
vypracovávaly úkoly, zejména výtvarné. Dozvěděly se, co dělat při
bouřce, nebo když je osloví neznámý člověk na ulici. Vyprávěly
jsme si o povinné výbavě kola, dopravních značkách. Malovaly
policejní auta, či přímo policisty v uniformě. Společně jsme si také
vytvořili hasičskou zbrojnici podle naší fantazie, kde by nechyběla
například kavárna. Vyrazili jsme také do ulic, do knihovny hledat
knihu o hasičích, či na radnici, jakožto náhradu za policejní stanici,
která nám v Rudolfově chybí.
Pro většinu děvčat to byla první zkušenost s reprezentací školy při
soutěži, přesto myslím, že úspěšná.
Gratuluji vám!
Mgr. Petra Kuboušková
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... A C O N A Š I N E J M E N Š Í ?

SVĚTOVÝ DEN AUTISMU
Jako již každoročně se celá mateřská škola zapojila do
celosvětové kampaně ,,Light it up blue“ = ,,Rozsviťme se
modře“. Modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření,
což je oblast, kde mají lidé s autismem největší potíže, proto
jsme se všichni oblékli do modrého oblečení nebo jsme měli
na sobě nějaký modrý prvek a tím jsme podpořili světový den
autismu.

PROGRAM ŠKOLNÍ PREVENCE-DOPRAVA
Vzhledem k tomu, že je duben již řadu let tradován jako
měsíc bezpečnosti, tak i u nás v mateřské škole jsme se drželi
tohoto hesla a pro děti byl připraven program školní
prevence, který byl zaměřený na dopravu a bezpečnost při
silničním provozu. Formou divadelního představení byly
dětem ukázány různé situace, se kterými se mohou setkat
v běžném životě. Prostřednictvím her si děti mohly vyzkoušet
bezpečné a správné chování na ulici, silnici a mimo svůj
domov.

EXKURZE V TROLEJBUSOVÉM DEPU
V měsíci dubnu jsme také zavítali na exkurzi do
trolejbusového depa, kde si děti měly možnost prohlédnout
dispečink dopravního podniku, ze kterého se všechno řídí a
dostaly jsme i krátkou přednášku o historii podniku, o práci
dispečerů a další informace třeba o tom, kolik kilometrů
trolejbusy najezdí a kolik asi denně svezou pasažérů. Poté
jsme zajeli do myčky umýt trolejbusový vůz, což byl pro děti
velký zážitek. Dále jsme si prohlédli historický vůz, do
kterého jsme se mohli posadit, a nakonec čekala děti ta
největší zábava, kdy si mohly sednout na místo řidiče a
kroutit volantem. Kdo ví, třeba i z těchto chlapců jednou
vyroste profesionální řidič trolejbusu ☺ .
,,OBJEVÁRIUM“ – ,,Třídní dóm pro školy a školky“
Na konci dubna byl přichystán výukový program z Objevária,
jehož téma neslo název ,,Třídní dóm pro školy a školky“. Na
začátku programu se děti dozvěděly základy o tom, jak se
staví dům, z jakých materiálů se může stavět a do jakých
tvarů. Poté si podle plánku vytvořily z novinového papíru
svůj vlastní domek. Celá akce se dětem líbila. Vyrobený
domek dětem ve třídě zůstal a tak si s ním mohly nadále hrát.

ŠKOLNÍ VÝLETYA KULTURNÍAKCE
V průběhu měsíců května a června děti čekají různé akce a
výlety. Prvním z nich bude návštěva ,,Ekospolku
Kamínky“ s programem ,,Ze života včel“. Koncem května
některé třídy mateřské školy navštíví zábavný ,,Funpark
Panda“, kde děti čeká odpoledne plné her a zábavy. Den dětí
oslavíme na školní zahradě, kde bude pro děti zajištěn
skákací hrad a různé soutěže. Na konci celého dne děti
dostanou medaile a sladké odměny. Začátkem června
zavítáme do českobudějovického Planetária. Významným
dnem pro budoucí školáky bude úterý 6. 6. 2017, kdy od
15:00 hodin proběhne slavnostní šerpování v Hornickém
muzeu. V polovině června se podíváme do hasičského
záchranného sboru v Českých Budějovicích. Školní rok
mateřské školy zakončíme výlety na různá místa jižních
Čech, jako například Pohádková kovárna Selibov, ZOO
Dvorec, Borovanský mlýn, Podmořský svět Frymburk a
další…
Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová, Marie Kolářová
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Vzdělávání pro dospělé a seniory na počátku 20. století
Lidová škola v Českých Budějovicích

Profesní – oborové vzdělávání je pro mnohé nutností či
samozřejmostí. Zároveň nechceme stárnout, chceme si udržet
přehled a splnit si sny o vlastním vzdělání, nebo jen toužíme udržet
si mozek v kondici. V seniorském věku je možné studovat různé
U3V – univerzity třetího věku. Jihočeská univerzita nabízí na
různých fakultách řadu studijních programů i pro seniory. Jaké však
měli možnosti naši předkové?
Už před první světovou válkou krátce působila v Českých
Budějovicích lidová škola. Od roku 1913 nabízela vzdělávání
dospělým a organizovala vzdělávací přednášky. V roce 1913 trvala
pouhé dva semestry. V jarním i podzimním období roku 1913 byly
pořádány naučné přednášky z různých oborů. Rozsah přednášek byl
dvanáct hodin. Koncepce lidové školy se blížila univerzitním
extenzím hned v několika aspektech. Zváni byli odborníci
především z místního českobudějovického prostředí. Obsah byl tedy
ovlivněn přednášejícími a jejich profesním zaměřením či tématy,
která vyvěrala z jejich badatelské práce. Velmi ilustrativní je
podzimní cyklus, do něhož byly zařazeny také jazykové kurzy.
Podzimní kurz začínal až 18. listopadu 1918. Zájemci
o přednáškové kurzy se mohli zapsat hned na několika místech.
Uchazeči byli zapisováni v redakcích novin Jihočeský dělník a Stráž
lidu a také v knihkupectvích u Stieglmaiera a u Svátka.
Do podzimního cyklu Lidové školy v roce 1913 byly překvapivě
zařazeny přednášky o astronomii, fyzice a ekonomice. Konkrétně se
jednalo o přednášku O. Seydla na téma Vybrané partie z astronomie.
Tato přednáška byla v rozsahu čtyř hodin. Středoškolský profesor
K. Vodička přednášel na téma O základních vlastnostech
elektrického proudu. Tato fyzikální přednáška měla celkovou
hodinovou dotaci čtyři vyučovací hodiny a lekce byly doprovázeny
fyzikálními pokusy. Poněkud překvapivé se jeví zařazení přednášky
na téma Umění čísti. S dvouhodinovou přednáškou předstoupil před
posluchače František Husák. Prokurista Pozemkové banky J. Černý
si na dvě hodiny připravil téma Rozvrstvení peněžních ústavů.
Zapsaní posluchači měli předkládat své legitimace. Účastnický
příspěvek, kurzovné, činilo 30 haléřů. Kurz lidové školy našel
útočiště v sále české obchodní školy. Vyučovací dny byly úterý a
čtvrtek. Jelikož se jednalo o přednášky pro dospělé posluchače, tak
začínaly v půl osmé večer a končily v půl desáté! Vezmeme-li

v úvahu, že se konaly v podzimních dnech, tak je obdivuhodná
výdrž posluchačů v onen večerní čas.
Z rozboru témat přednášek pro dospělé vyplývá ještě několik
zajímavých skutečností. Přednášky byly zaměřeny na zájmové
vzdělávání dospělých. Astronomie ani fyzika nepřekvapují tolik,
jako přednáška o umění číst. Pokud se jednalo o výklad s cílem
naučit posluchače rychle a efektivně číst velké množství textů, pak
by možná předčila prvního zahraničního autora o rychlém čtení
W. Pitkina.
Pro podzimní kurz lidové školy byly připraveny také jazykové
kurzy. Dosud bylo možné studovat cizí jazyky v privátních
jazykových školách. V budějovickém česko-německém prostředí,
bylo v té době možné studovat italštinu, francouzštinu, angličtinu a
hlavně populární esperanto.
Užitečné a patrně potřebné bylo zařazení kurzu pravopisu českého
ve 30 hodinách ve skupině, kde by počet žáků nepřevýšil počet
35 posluchačů. Českému jazyku se mělo vyučovat pod vedením
učitele V. Adámka. Kurzovné bylo stanoveno na 5 korun. V nabídce
jazykového kurzu byla také ruština. Rusky se mohli dospělí studenti
naučit ve 40 hodinách a kapacita třídy byla stanovena na
25 posluchačů. Ruštinu vyučoval také František Husák. Zájemce
o kurz ruštiny si musel připravit částku 8 korun, stejně jako
v případě, že si vybral kurz němčiny. Kurz němčiny pro začátečníky
vedl profesor Štěpánek a pro pokročilé němčináře byl připraven jako
vyučující středoškolský profesor J. Dítě. Německý jazyk měl
stanovenou hodinou dotaci ve výši 40 hodin s maximálním počtem
25 studentů v kruhu. Jazykové kurzy se konaly v úterý a čtvrtek od
půl osmé do půl deváté večer. Večerní výuka jazyků pro dospělé
trvala hodinu. Lekce cizích jazyků se konaly v prostorách
měšťanské školy v Jírovcově ulici.
Na základě uvedených skutečností je možné konstatovat, že
českobudějovická Lidová škola před první světovou válkou byla
připravována nadšenými pracovníky z Národní jednoty pošumavské
a spolku Osvěta, který byl založen díky iniciativě NJP. Významný
podíl na pořádání Lidové školy na počátku 20. století měli rovněž
lektoři z Literárního kroužku Besedy. I z jednoho příkladu je zřejmé,
že naši předkové měli možnosti a hlavně zájem o další vzdělávání,
ačkoliv jejich maturitní vysvědčení již dávno zaschlo, a rádi se do
školních tříd vraceli pro nové a užitečné poznatky.
Mgr. Helena Stejskalová
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ŠTAFETOVÝ POHÁR 2017
Okresní kolo pro 3. až 5. ročník ZŠ

Ve středu 3. 5. 2017 se 18-ti členná skupinka žáků naší školy,
ZŠ Rudolfov, vypravila na atletický stadion T. J. Sokol České
Budějovice bojovat ve štafetovém běhu.
V letošním okresním kole naši žáci dosáhli celkově na 4. místo
v disciplínách 8x100m a 8x200m.
Ve volných chvílích si děti vyzkoušely další atletickou disciplínu –
skok daleký a atmosféru závodů.
Ve skoku dalekém se v soutěži jednotlivců umístil na 3. místě
Tadeáš Bína ze 3. A.
Díky úspěšnosti našich sportovců jsme se nominovali do krajského
kola, které se koná 18. 5. 2017.
Všem soutěžícím gratuluji za skvělé výkony a maximální nasazení.
Petra Kadlecová

Okresní kolo ve vybíjené pro 4. a 5. ročník ZŠ

Vídně. Celkem se ve třech kategoriích U13, U14 a U16 zúčastnilo
54 družstev. Již od slavnostního zahájení, které se konalo na náměstí
města za účasti vystoupení mladých umělců a představení družstev,
byla turnaji věnována velká pozornost. Italové volejbal milují a také
mu rozumí. Závěrečný finálový zápas turnaje sledovalo z tribun
sportovní haly přes dva tisíce diváků. Zápas i závěrečné
vyhodnocení, za účasti čelních představitelů města Pordenone a
volejbalového svazu, bylo přenášeno místní televizí a na internetu.
Naše dvě družstva v kategoriích U13 a U14, ve velice silné
konkurenci, neuspěla tak, jak jsme si představovali. A to i přesto, že
předváděla bojovný a líbivý volejbal. Ten se však hraje na body.
Především v kategorii U 14 byla hra v poli oceňována diváky
častým potleskem. V konečném účtování družstvo U 13 obsadilo
předposlední 17 příčku a družstvo U 14 bylo osmé. Na tento
výsledek mělo vliv, že jsme cele věkově nevyužili kategorii a hráli
jsme s mladšími hráčkami, především v kategorii U 13. V Itálii jsme
prožili krásné tři dny plné sportu a dalších společných zážitků.
Poznali přátelskou atmosféru velkého turnaje, poznali nové
kamarády. My trenéři jsme diskutovali o hře soupeřů především
v kategorii U 16. Shodli jsme se na tom, že nejvíce družstva
dosahovala bodů z podání a razantním tvrdým smečem po nahrávce
z normálu. Jednička, trojka, čtyřka, pětka, a handa byly hrány
sporadicky. Nezaznamenali jsme jednonožku ze zóny II.
Rozhodující pro vývoj setů byl dokonale zvládnutý a
nekompromisní útok ze zóny IV. Z volejbalu této kategorie se
vytratil větší počet výměn. Po podání, jako prvním útoku,
rozhodoval zvládnutý příjem a zpětný útok.
Do republiky jsme se vrátili plni dojmů. V italských divácích naše
výprava zanechala hlubší vzpomínku, nejen proto, že byla na
slavnostním ukončení oceněna, jako jediná, mimo soutěž, plaketou
za předvedený výkon, sympatické vystupování hráček a účast na
tomto turnaji.
Jan Havelka

Ve středu 5. 4. 2017 se vybraní žáci ze 4. a 5. ročníků naší školy
zúčastnili soutěže ve vybíjené.
V tomto okresním kole naši žáci dosáhli na krásné 5. místo
v družstvu dívek a 5. místo ve smíšeném – kombinovaném družstvu.
Sportovci bojovali ze všech sil a sportovní soutěž si užili ve výborné
náladě.
Děkuji všem za krásné výkony.
Petra Kadelcová

Naši v Itálii

Shodou náhod a na doporučení jednoho pracovníka z Českého
volejbalového svazu by náš oddíl pozván na turnaj do země
volejbalu zaslíbené, do Itálie, do města Pordenone. Jen v oblasti
Pardenone na 38 km2 je více oddílů zabývajících se výchovou
volejbalové mládeže, než v celém Jihočeském kraji. Ze
zahraničních oddílů se této cti dostalo také družstvům z Ljublaně a
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B la h o p řán í

Dne 27. dubna 2017 oslavili manželé Růžena a Miloslav Hanusovi
diamantovou svatbu.
Do dalších společných let mnoho zdraví, štěstí a tolerance přejí
syn Pavel a dcera Růžena s rodinami.

Koupím pole, louky, zahrady do 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474
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