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Město Rudolfov dostalo
významné stavební ocenění

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

Hledáme fotografa

Najde se ochotný fotograf, který pro dobrý
pocit a za malé občerstvení rád zdokumentuje
Hornické slavnosti 2015? Případně všichni,
kteří budete mít zajímavé fotografie ze
Slavností a chcete se s nimi podělit, zašlete je
prosím na email pratelerudy@seznam.cz.
Všem předem děkuji.
Hana Kuboušková, předsedkyně Společnosti
přátel Rudolfova.

Perkmistrovský dům – vyúčtovali jsme
a splatili úvěr

Stavba Perkmistrovského domu byla velmi finančně náročná.
Nikdy bychom nešli do této investice, pokud bychom neměli
podepsanou smlouvu o spolufinancování tohoto projektu.
Přestože jsme měli příslib spolufinancování, slíbené
prostředky jsou k dispozici až po kolaudaci stavby a
vyúčtování dotace na úřad regionálního operačního
programu. Před zahájením stavebních prací jsme si tudíž
museli vzít úvěr na předfinacování celé akce a z něj platit
celou stavbu. Poté přišla kolaudace a slavnostní otevření,
jenže i když jsme muzeum slavnostně otevřeli, vyhráno jsme
zdaleka neměli. Vyúčtování nás teprve čekalo a ten kdo
někdy zdárně vyúčtoval ROP, tak nám dá za pravdu, že tyto
dotace z ROPu bývají na vyúčtování nejsložitější. Od
prosince 2014 až do března letošního roku jsme neustále
dokládali různé tabulky a další dokumenty. Prošli jsme i
fyzickou kontrolou projektu.

Povedlo se a na konci března 2015 nám „přistálo“ na účtu
více než 12 miliónů korun. Prakticky obratem jsme přidali
naší finanční spoluúčast a celý úvěr u banky doplatili.
Celkové náklady projektu činily cca 15,5 miliónů Kč a město
se podílelo 3,5 milióny Kč z vlastního rozpočtu. Teď teprve
je celá akce za námi a víme definitivně, že skončila úspěšně!
Vít Kavalír, starosta města

Zbudujeme novou výstupní zastávku MHD před školou

Výstupní zastávka MHD, hlavní vstup do školy anebo také,
bohužel, pojízdný chodník pro neukázněné řidiče, i když mají
k dispozici odstavné parkoviště na Farské louce. Toto vše
reprezentuje jedno z nejfrekventovanějších míst Rudolfova.
Přes snahu jednat s dopravní policií o opakovaný monitoring
tohoto prostoru a trestání neukázněných řidičů, nám bylo
doporučeno, abychom tento prostor přebudovali a hlavně
výškově oddělili od okolní vozovky.
Vznikla studie od architekta Kročáka, který, mimo mnoho
dalšího v Rudolfově, řešil projekt Perkmistrovského domu či
fasády prvního stupně ZŠ (obě akce byly realizovány

v loňském roce). V tomto novém prostoru bude umístěno
několik laviček a stromů. Vznikne opravdu moderní zastávka
i vstup do základní školy. Prostor by to měl být natolik
důstojný, aby mohl tvořit i případný základ pro budoucí
náměstí.
Na definitivní rozpočet ještě čekáme, odhad však zní
1,5 miliónu korun. Jako vždy proběhne výběrové řízení a
vítěz by měl plochu zbudovat v prázdninových měsících tak,
aby školáci mohli nejlépe v novém školním roce využít
i nový vstup do školy.
Vít Kavalír, starosta města
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Podněty občanů k umístění košů a sáčků na psí veškeré tyto nevhodné lavičky zmizí z města a budou
exkrementy v konkrétních lokalitách na území postupně nahrazeny novými, napevno přidělanými, které
budou důstojně působit, budou mít jednotný vzhled a budou,
Rudolfova byly předány radě města

V polovině dubna předala komise životního prostředí podněty
občanů k umístění košů a sáčků na psí exkrementy
v konkrétních lokalitách na území Rudolfova a Hlinska Radě
města Rudolfov. Uvedenou problematiku ohledně likvidace a
zkušenosti s ní jsme kontinuálně zjišťovali u těchto institucí:
a) Obecní úřad Hlincová Hora – zkušenosti jsou s tím
zatím dobré a likvidovat budou psí exkrementy formou
směsného odpadu, koše mají od firmy PROFIBA a používají
papírové sáčky na psí exkrementy.
b) Odbor odpadového hospodářství Magistrátu města
České Budějovice s vedoucím Ing. Alešem Mikšátko –
zkušenosti jsou s tím velice dobré. Nejprve umístili koše a
sáčky na několika místech v Českých Budějovicích a občané
žádají o rozmístění košů a sáčků i v dalších lokalitách.
Likvidaci psích exkrementů řeší formou směsného odpadu a
vyváží jim to firma ASA. Koše mají od firmy
MEVA – ČB s. r. o, Hůrská 2635, České Budějovice 3.
Pořizovací cena jednoho koše a stojánku na sáčky se
pohybuje okolo 2700 Kč a využívají papírové sáčky, přičemž
jeden stojí 1,39 Kč.
c) Ekologické sdružení EKODOMOV, s předsedou a
vedoucím kampaně kompostuj.cz Ing. Tomášem Hodkem.
Ten potvrdil, že papírové sáčky s psími exkrementy lze
považovat za bioodpad a ideálně by měly být likvidovány
jako vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské
spotřebě a běžně jsou likvidovány na průmyslových
kompostárnách. Dle svých zkušeností doporučil tyto koše se
sáčky
uvedené
na
tomto
odkazu:
http://www.shop.elkoplast.cz/odpadkovy-kos-classic-50-l-seschrankou-pro-sacky-na-psi-exkrementy. Zmínil se také
o komposterech na psí exkrementy.
Zkušenosti s touto problematikou zjišťoval také zastupitel
Ing. Milan Třebín se starostou Dobré Vody. Mají rozmístěné
koše s igelitovými sáčky a jsou s tím velmi dobré zkušenosti.
Dle starosty Dobré Vody je jediná nevýhoda, že se igelitové
sáčky velice rychle spotřebovávají. Kdyby mohl volit znovu,
vybral by papírové sáčky.
Za komisi životního prostředí
MUDr. Jaroslav Valevský

pokud možno, bezúdržbové a trvanlivé.
Co se týká košů na psí exkrementy, po poměrně bouřlivé
debatě jsme se dopracovali k výsledku, že speciální koše na
psí exkrementy nepotřebujeme a že postačí na psí výkaly
koše na běžný komunální odpad. Poté jsme mohli určit místa,
kde jsou koše opravdu potřeba. Komise životního prostředí
nám dala podnět, kam se mají koše umístit. Jejich názory
jsme vzali v úvahu a doplnili o naše každodenní zkušenosti
z likvidace odpadu po městě. Vznikl ucelený koncept 35-ti
košů, postupně umisťovaných po Rudolfově a Hlinsku.
U každého nově zřizovaného zeleného koše je vždy zezadu
umístěná i hnědá schránka na igelitové pytlíky, které jsou
podle vedení města rozhodně vhodnější než papírové.
Naši pracovníci údržby města nejen pomohli navrhnout
ideální umístění laviček a košů. Vzali si celý projekt za svůj a
postarali se o realizaci celého díla, od betonování základů, po
finální umístění a osazení. Přes velké vytížení s ostatní
údržbou města to zvládli na výbornou a za to jim patří velký
dík.
Věříme, že tento počin naši obyvatelé ocení a časem si osvojí
heslo klasika, že „v Rudolfově by chtěl žít každý“.☺
Vít Kavalír, starosta města

V Rudolfově jsme měli různé druhy laviček, takové ty
tradiční venkovní na zastávkách. Také byly pořízeny
v minulosti modré reklamní
lavičky, o jejichž stav, vzhled
a reklamní výlepy se měla
starat
dle
smluvních
podmínek jistá reklamní
společnost. Skutečnost však
byla jiná. Tyto modré lavičky
nebyly napevno přidělané
k podkladu. Nikdo se ani přes
výzvy nestaral o jejich vzhled
a nezřídka nám neplánovaně
putovaly různě po Rudolfově.
Při deštivém počasí byly
přesunuty třeba do krytých
zastávek, někdy i před vchod
do školy. Úplný extrém byl,
když naše pracovní údržba
lovila jednu tuto lavičku až v Královském rybníce. S tím je
teď konec! Po jednom podzimním excesu jsme rozhodli, že

Po záchraně statiky objektu kapličky v Hlinsku a odvedení
vlhkosti mimo objekt v roce 2011 se podařilo zajistit
vysychání celé stavby. Nyní nastal ten správný čas na
celkovou rekonstrukci této jediné dominanty Hlinska.
Podali jsme žádost do programu obnovy venkova, tedy do
programu, který lze použít u nás pouze v Hlinsku. Výsledek
je takový, že na cca 480 tisíc korun projekční ceny je
přislíbená dotace 180 tisíc korun. Je potřeba napsat, že teprve
proběhne výběrové řízení, které může realizační cenu ještě
snížit.
S realizací počítáme v letních měsících a k celkové
rekonstrukci bude potřeba sanace obvodového zdiva, oprava
omítek, výměna konstrukce podlahy včetně dlažby, nové
nátěry, repase truhlářských výrobků, restaurátorská oprava
dřevěného oltáře a nový okapový chodník.
Jsem si jistý, že po provedení všech těchto prací, bude mít
Hlinsko opravdu důstojnou kapli v centrálním prostoru a
doufáme, že i místní obyvatelé přijmou tento objekt za
vlastní.
Vít Kavalír, starosta města

Lavičky, koše a sáčky na psí exkrementy
nově v Rudolfově

Kaplička v Hlinsku bude definitivně opravena
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do krčku. Rozhodně nechceme, a zaznělo to i na
jednání s ministrem, aby se tato doprava valila přes místní
komunikace Dubičného, Dobré Vody a Rudolfova na další
páteřní komunikace okolo Budějovic. Máme přislíbenou
náhradní komunikaci ve vlastnictví Jihočeského kraje, která
by dopravu z Dubičného převedla podél tělesa dálnice na
Rudolfovskou silnici ve Vrátě. Jasně jsme argumentovali, že
bez této náhradní komunikace NELZE krajskou silnici mezi
Dubičným a Hlinskem přerušit.
Zrušení Hlinského přivaděče má i další nepříjemný aspekt.
Pokud by se nám nepodařil zaslepit krček dřív, tak by ho
budování tohoto přivaděče definitivně jednou pro vždy
přerušilo, takhle musíme bojovat s úřady a politiky až do
konce. Zaslepení není ani s dnešního pohledu ztracené, ale
ještě to bude chtít mnoho a mnoho jednání a úsilí, ale
nevzdáme to.
Vít Kavalír, starosta města

Komunikace Pod Svahem je před rekonstrukcí

Asi se všichni shodneme, že komunikace vedoucí od
Královského rybníka směrem ke konečné zastávce Na
Americe je velmi frekventovaná a zároveň v katastrofickém
stavu. Vedení města má rekonstrukci této ulice zařazenou ve
svých hlavních prioritách. Na její opravu jsme podali žádost
do regionálního operačního programu ROP NUTS II
Jihozápad. V těchto dnech jsme obdrželi dopis od úřadu
ROPu s tím, že jsme se stali náhradníky mezi projekty
doporučenými k financování. V praxi to znamená, že pokud
zrealizujeme tento projekt dle dotačních podmínek
zmiňovaného operačního programu, tak můžeme být ještě
dodatečně vybráni k financování s tím, že 95% uznatelných
nákladů by financovala Evropská unie a zbytek ve výši pouze
5% město. Pravděpodobnost, že budeme dodatečně zařazeni
k financování není velká, ale bereme to pragmaticky.
Komunikaci musíme v nejbližší době stejně rekonstruovat,
tak proč se nepokusit ji zrealizovat dle podmínek dotace a
živit drobnou naději, že to nakonec vyjde. Pokud dá k celé
realizaci souhlas zastupitelstvo i za těchto nových podmínek,
tak může realizace začít téměř okamžitě. Ukončení oprav je
naplánováno přibližně na konec srpna 2015.
I přes složitou komunikaci s některými obyvateli této lokality
vznikla projektová dokumentace s rozpočtem 5,7 miliónů
korun a na základě této dokumentace jsme obdrželi stavební
povolení na celou tuto akci. Výběrové řízení určilo
vítěze s nabídkou 3,8 miliónů korun za realizaci díla.
Výsledkem bude rekonstrukce obousměrné místní
komunikace v celkové délce cca 200 metrů s jednostranným
chodníkem v celkové šířce 7 metrů. Součástí stavby je
odvodnění vozovky pomocí nově navržených uličních vpustí.
V rámci rekonstrukce komunikace dojde i k výměně
vodovodních a kanalizačních přípojek.
Nedokážeme ovlivnit, zdali se nám podaří vyřešit
financování mimo městský rozpočet. I kdybychom stavěli za
vlastní, tak bude vyřešen jeden velký dopravní problém
v centru Rudolfova a to je, myslím, dobrá zpráva pro všechny
rudolfovské řidiče.
Vít Kavalír, starosta města

Rudolfov mít bankomat zatím nebude

Vážení spoluobčané, v předchozím čísle Rudolfovských listů
jsem Vás informoval o tom, že Česká spořitelna a ČSOB již
vydala negativní stanoviska o umístění bankomatu
v Rudolfově. O umístění neuvažují z důvodu, že by pro ně
mohl být provoz bankomatu ztrátový a také považují lokalitu
za pokrytou. Bohužel se stejným výsledkem argumentovala
i GE Money bank, Raiffeisen bank, Equa bank i Komerční
banka.
GE Money Bank prostřednictvím regionálního manažera
přes bankomaty Janu Filipovou poděkovala za nabídku, ale
bohužel v letošním roce neplánují rozšiřování bankomatové
sítě.
Raiffeisen bank prostřednictvím ředitele pobočky Ing. Jiřího
Vlčka sdělila to, že bankomaty zřizují pouze na svých
pobočkách.
Equa bank využívá bankomaty ostatních poboček.
Komerční banka prostřednictvím náměstkyně ředitele
pobočky Zdeňky Kadlecové
reagovala následovně: Velmi
si vážíme Vašeho podnětu na
umístění bankomatu KB na
území města Rudolfov a tipy
na případné prostory.
Náklady spojené s pořízením
bankomatu, jeho umístěním a
obsluhou jsou finančně velmi
náročné. Při rozhodování do
jaké lokality bankomat
umístíme, je nejdůležitější
především
ekonomické
hledisko. Pro návratnost
jednorázových i pravidelných
nákladů je rozhodující počet
transakcí, které denně na bankomatu proběhnou. Z praxe je
ověřené, že denně musí být provedeno minimálně
90 transakcí. Při menším počtu transakcí je bankomat
ztrátový a z příslušné lokality je odstraněn. Musíme přihlížet
i ke skutečnosti, že ne všichni obyvatelé Vámi jmenovaných
obcí mají účet u KB. Vzhledem k výši poplatku za výběr
hotovosti na bankomatu JPÚ klienti často zvažují, kde svoji
hotovost vyberou. Řada Vašich občanů také pravidelně
dojíždí do zaměstnání a škol v Českých Budějovicích a při
této příležitosti své finanční záležitosti a potřeby řeší tam.
Dovolujeme si Vás požádat, o zvážení počtu denních
transakcí na případné umístění bankomatu na Rudolfově.

Setkání s ministrem dopravy
v Českých Budějovicích

Starostové obcí a měst, kteří jsou dotčeni na svém území
stavbou obchvatu dálnice D3 okolo Českých Budějovic,
dostali pozvánku na jednání s ministrem dopravy Danem
Ťokem. Na jednání dorazil též náměstek Jihočeského kraje
zodpovědný za dopravu Antonín Krák, předseda sdružení za
výstavbu D3 a senátor Pavel Eybert, generální ředitel ŘSD
Jan Kroupa a další. Za město České Budějovice se jednání
zúčastnili pan primátor Jiří Svoboda a náměstek pro dopravu
František Konečný.
Od začátku se mluvilo o počtu sjezdů z dálnice v rámci
obchvatu Českých Budějovic. Bohužel naše argumenty
o zachování původních pěti svodů nebyly vyslyšeny. Pan
ministr doslova řekl, že buďto se spokojíme v této etapě se
třemi sjezdy anebo nebude dálnice okolo Budějovic vůbec.
Zdůrazňuji slovní obrat pana ministra „v této etapě“, což pro
většinu z nás znamená totéž „jako již nikdy“. Pan ministr
i přes opakované dotazy na tento obrat, se tvářil, že věří
v dobudování všech pěti sjezdů. Vynechán má být nám
nejbližší sjezd, který se jmenuje Hlinský přivaděč a MUK
Hodějovice.
Zdálo by se, že počet sjezdů není podstatný pro naše
obyvatele, ale opak je pravdou! Přes Hlinský přivaděč měla
být vyřešena tranzitní doprava z Třebotovic a Dubičného,
která teď projíždí Hlinskem dál do Budějovic a částečně míří

pokračování na straně 5
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Pomozte nám zmapovat biologickou
rozmanitost v údolí Rudolfovského potoka

pokračování ze strany 4

V případě, že jste přesvědčení, že počty transakcí určitě
přesáhnou 90 denně, jsme připraveni o umístění jednat.
V opačném případě budeme vést Vaši nabídku v patrnosti pro
příští období.
Na základě vyjádření KB ohledně zřízení bankomatu
proběhla schůzka s náměstkyní ředitele pobočky Zdeňkou
Kadlecovou a položil jsem jí následující dotazy:
a) Město Rudolfov podle mého názoru nemůže garantovat
90 transakcí denně. V případě, že by byl provoz bankomatu
zčásti ztrátový (nelze odhadnout) – kolik by stálo
město dofinancování případného deficitu?
b) Jakou částku stojí samotná instalace bankomatu?
Po několika dnech přišla z KB tato odpověď:
Znovu jsme pečlivě zvážili a prověřili možnost umístění
bankomatu na Rudolfově. Dospěli jsme k závěru, že tato
oblast je v současné době pro umístění bankomatu KB
z ekonomického hlediska nevhodná. Děkujeme za pochopení.
a) Komerční banka neumožňuje vyrovnání případné ztráty
bankomatu obcí ani jinými subjekty.
b) Minimální náklady na instalaci nového bankomatu včetně
jeho ceny jsou okolo 650 tisíc korun.
Děkuji radě města, že mě pověřila k zastupování při
vyjednávání s bankovními ústavy o umístění bankomatu na
Rudolfově. Nedá se sice nic dělat, bankomat nebude. Ale
nevzdáme to a zkusíme oslovit bankovní domy třeba za rok
nebo dva, možná bude situace příznivější. Občané Rudolfova
a okolních obcí by možnost využívat bankomat jistě uvítali a
tato služba městu rozhodně chybí. Jednou z posledních
možností už zbývá oslovit jen UniCredit bank.
MUDr. Jaroslav Valevský

Již několik let se snažíme, aby
údolí Rudolfovského potoka
zůstalo v současné podobě,
tedy bez další zástavby. Aby
bylo zachováno pro budoucí
generace
jako
místo
odpočinku, turistický cíl
i
enkláva
zachovalé
zeleně s výskytem mnoha
druhů rostlin, živočichů i hub.
Díky společnému úsilí
několika
neziskových
organizací a mnoha občanů se
nám tento cíl zatím daří plnit.
V letošním roce jsme se
Rosnička zelená, foto Jiří Řehounek rozhodli, že se pokusíme
zmapovat
biologickou
rozmanitost
v
údolí,
zejména s ohledem na chráněné a ohrožené druhy, abychom
získali další argumenty pro ochranu údolí. Dobrým základem
pro takové mapování je už existující orientační průzkum
Aloise Pavlíčka z loňského roku, který ovšem zahrnul jen
část vegetační sezóny. Proto bychom rádi na tento průzkum
navázali, a to ve spolupráci s širokou veřejností. Opravdu
každý milovník přírody může letos přispět k záchraně a
lepšímu prozkoumání údolí Rudolfovského potoka. Stačí
k tomu fotoaparát (nebo fotografující mobilní telefon) a
trocha štěstí. Fotografujte zajímavé druhy rostlin nebo
živočichů a posílejte nám je e-mailem. Buď zapsanému
spolku Náš domov (JardaValda@seznam.cz) nebo do
ekoporadny Cally (RehounekJ@seznam.cz). Bude-li to podle
fotografie možné, pokusíme se vyfotografované druhy určit.
Fotografujte zejména plazy a obojživelníky, ale i další
Ochrana údolí Rudolfovského potoka
živočišné a rostlinné druhy, které vás zaujmou, nebo se vám
je veřejným zájmem
budou zdát neobvyklé. Přijímáme také pozorování bez
Klub českých turistů – odpověď dne 1. února 2015
Klub českých turistů oblasti Jižní Čechy podporuje vyhlášení a fotografií, jejich relevance je ovšem menší. Za všechny
registraci rVKP /registrovaný významný krajinný prvek/ fotografie a záznamy o zajímavých organismech předem
Rudolfovský lom. Nechceme zde žádné stavební parcely /domy/, děkujeme.
provoz aut.
Jaroslav Valevský ml. (Náš domov) & Jiří Řehounek (Calla)
Je to jedno z mála míst, kam mohou občané Rudolfova, ale též
krajského města České Budějovice na výlet do krásné, neporušené
přírody. Je to z Českých Budějovic dostupné MHD a trasy jsou zde
vhodné pro všechny věkové kategorie – rodiče s dětmi, či seniory.
Zmiňovaným údolím vede ŽTZ KČT a naučná stezka o historii
hornického města Rudolfov. Místo je velmi navštěvované. Klub
českých turistů zde pravidelně pořádá tradiční akci pro děti
Pohádkový les, z toho vyplývá, že danou lokalitu velmi dobře
známe, rodiče a děti jsou nadšeny putováním údolím potoka
k rybníku Mrhal a zpět do Rudolfova. Po celé trase máme vždy
citlivě umístěná stanoviště pro děti. Účast na této akci musí být
limitována na 1 200 dětí. Celkem se podílí na uspořádání 150 – 180
pořadatelů a celkový počet účastníků je společně s rodiči na 3 000.
Obec Hůry – odpověď dne 10. února 2015
Přestože se daná lokalita nenachází v katastrálním území obce Hůry,
obec Hůry plně podporuje úsilí občanského sdružení Náš Domov,
Calla a Jihočeské matky ve věci registrace významného krajinného
prvku Rudolfovský lom za zachování celého údolí Rudolfovského
potoka v současném stavu. Daná lokalita je také hojně využívána
občany Hůr nejen k volnočasovým aktivitám, ale také jako jedna
z posledních přírodních lokalit, které využívají občané jako oázu
klidu. Právě tato přírodně cenná enkláva je také jednou z podmínek,
proč je obec Hůry vyhledávanou lokalitou pro bydlení i turistiku
poblíž krajského města České Budějovice. Zejména nevhodné by
bylo jakékoliv navýšení dopravy do údolí Rudolfovského potoka. Je
důležité zachovat danou lokalitu jako celek a uvědomit si nutnost
chránit podobné krajinné prvky pro budoucí generace. Je velmi

V údolí Rudolfovského potoka proběhne
biologický průzkum

Sdružení Náš domov nepolevuje v úsilí o záchranu údolí
Rudolfovského potoka před další zástavbou. Zatímco
u Krajského soudu v Českých Budějovicích leží stále žaloba
proti potvrzení registrace významného krajinného prvku
Rudolfovský lom, členové Našeho domova chtějí provést
podrobnější biologický průzkum tohoto místa. V údolí je již
dnes znám výskyt mnoha chráněných a ohrožených druhů
živočichů a rostlin, existuje však pouze jeho orientační
biologický průzkum. Ten vloni vypracoval na žádost Našeho
domova Dr. Alois Pavlíčko a potvrdil v něm význam území
pro ochranu přírody. Na tento průzkum letos naváže
dlouhodobější sledování údolí, které umožní i malý grant
Nadace VIA udělený v rámci programu tzv. Rychlých grantů.
V Jivně došlo po loňských komunálních volbách k obměně
zastupitelstva a změně na postu starosty. I díky tomu se letos
na jaře konala naše první společná schůzka. Měli jsme
možnost osobně vysvětlit, proč odmítáme další zástavbu
v údolí. Na přílišný optimismus je ještě brzy. Chápeme ale
jako vstřícný krok obce Jivno i samotnou schůzku, která
odblokovala vzájemnou komunikaci. Oproti éře bývalého
starosty jde o příjemnou změnu a my jen doufáme, že nové
vedení obce bude vstřícnější k ochraně přírody a upřednostní
zájem lidí a některých okolních obcí podporujících zachování
údolí v současném stavu.
Eliška Štěpánová

pokračování na straně 9
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mikroskopování. Závěrečné environmentální aktivity ve
venkovním pavilonu dopomohly skupinám žáků
k poslednímu zisku soutěžních bodů.
No a už zbývalo jen vyhodnocení soutěží, předání
„Certifikátu o absolvování vzdělávacího programu“ a
drobných upomínkových dárků s logem MEVPIS všem
žákům, celkové shrnutí a zhodnocení akce. Troufnu si teď, po
veškeré evaluaci, kterou jsem v závěru od žáků a kolegy
vyslechla, s přihlédnutím k vlastnímu hodnocení, dvoudenní
program ocenit známkou 1–. A s tím musí být organizátoři a
lektoři určitě spokojeni. My spokojeni byli. ☺
Fotografie najdete ve fotogalerii.
Mgr. Jana Vašková, Mgr. Jakub Hřivnáč

Dvoudenní vzdělávací program MEVPIS
Vodňany

V krásné slunné dny 9. a 10. dubna 2015 se 24 žáků ZŠ a MŠ
Rudolfov (6. B a 7. ročník – Seminář z přírodopisu)
zúčastnilo mimoškolní akce, která byla pro ně novinkou.
V rámci grantového projektu Science ZOOM Fakulty
rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity České
Budějovice absolvovali dvoudenní vzdělávací program ve
Středisku MEVPIS (Mezinárodní environmentální
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod)
ve Vodňanech. Skvělé ubytování hotelového typu ve
dvoulůžkových pokojích, vynikající strava a kompletní
program byly pro žáky zdarma. Našimi průvodci byli po oba
dva dny lektoři MEVPIS Ing. Petra Plachtová a
Mgr. Miroslav Boček, kteří si svým přístupem od prvního
okamžiku žáky získali a dokázali je zapojit do zábavných a
interaktivních aktivit. A jaký program byl připraven? Bylo
toho opravdu dost a jedna činnost plynule navazovala na
druhou. V jejich průběhu se žákům představilo několik
lektorů, většinou vyučujících FROV Jihočeské univerzity,
kteří se museli přizpůsobit tomu, že před nimi nesedí
posluchači vysoké školy, ale žáci 6. a 7. ročníku ZŠ. Zahájilo
se motivačním kolečkem a rozdělením do skupin, které
v průběhu dvoudenního programu budou mezi sebou soupeřit
a sbírat body za plnění úkolů. Následovala Roadshow
Fakulty rybářství a ochrany vod, při které si žáci zahráli na
chemika a zemědělce a dozvěděli se, jak může činnost těchto
profesí ovlivňovat čistotu vod a život ryb. Poznávačka ryb a
raků pak propojila teorii s praxí. Velký ohlas měla
předváděčka živých raků, kdy si je žáci mohli vzít do ruky a
někteří si i dobrovolně vyzkoušeli račí štípnutí ☺ . Venku pak
byla k vidění ukázka házení vrhacích sítí na cíl a žáci měli
možnost se tuto rybářskou dovednost naučit. Ve vzdělávacím
modulu s názvem „Jak funguje říční niva“ se teoreticky a pak
i s pomocí atraktivní výukové pomůcky
seznámili s významem ekosystému říční nivy pro člověka.
Zajímavé byly pro žáky úkoly spojené s mikroskopováním a
poznávačkami různých typů. Ve venkovním hracím prostoru
žáci prošli při pohybových činnostech naučné stezky „ Cesta
úhoře“ a „Voda je věda“. Při exkurzi kolem místních rybníků
si zahráli environmentální hry v terénu a den pak zakončili
večerním programem – besedou s vědcem cizincem
(Francouz). Komunikace probíhala v angličtině a byla
tlumočena. Věřím, že některým žákům konečně došlo, jak je
v dnešní době důležité ovládat alespoň jeden světový jazyk.
Druhý den probíhaly práce v terénu – chytání planktonu a
jiných vodních organismů v blízkých rybnících. Posledním
vzdělávacím modulem bylo téma „Jak funguje rybník“, kdy
součástí byl i rozbor nachytaného planktonu a jeho

ŠTAFETOVÝ POHÁR 3. až 5. ročník
V úterý 28.4 2015 se 20-ti
členná skupinka žáků naší
školy,
ZŠ
Rudolfov,
vypravila na atletický
stadion SK Čtyři Dvory
bojovat ve štafetovém běhu.
V tomto okresním kole naši
žáci dosáhli na 3. místo
v disciplíně 8 x 100 m a
získali postup do krajského
kola, které proběhlo dne
15. 5. 2015.
Ve volných chvílích si děti
vyzkoušely
atletické
pomůcky a atmosféru
závodů.
Mgr. Petra Kadlecová
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ A MŠ RUDOLFOV VE VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍCH

Noc s Andersenem

Poslední březnový pátek patří už tradičně celostátní akci
Noc s Andersenem, jež podporuje dětské knihy a čtenářství.
Letošní jubilejní 15. ročník byl výjimečný i pro děti
z Rudolfova, které poprvé mohly nocovat a zažít dobrodružství
v nově zrekonstruovaném Hornickém muzeu. Program byl jako
vždy pestrý, děti si užily dostatek písniček, předčítání z knížek
i vyprávění o havířském řemesle. Malí účastníci kreslili portrét
císaře Rudolfa II., malovali noční oblohu, zkoušeli vyrábět
kámen mudrců a elixír mládí. Nejvíc však děti zaujala

Gratulujeme! Jana Vašková, ZŘŠ

alchymistická dílna ve sklepních prostorech Perkmistrovského
domu, kde se učení pánové snažili vyrobit zlato nebo namíchat
lektvar nesmrtelnosti pro císaře. Na samém konci večera se pak
děti vypravily ven hledat stříbrný poklad, který se pro ně
ukrýval v temných uličkách města. Nadšení, radost, smích a
zvídavost, které celou akci provázely, byly největší odměnou
pro organizátory, kteří večer plný zábavy a zajímavostí pro děti
připravili.
Petra Nestávalová
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VÝBĚR AKCÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
zvládají praktickou část. Na Farské louce proběhla jízda
zručnosti na koloběžkách. Děti v helmě co nejrychleji projely
nejrůznější překážky a za mohutného povzbuzování dojely do
cíle. Všechny děti, od 1. do 3. třídy jízdu perfektně a hlavně
bezpečně zvládly a odměnou všem byla sladkost a řidičský
průkaz pro cyklisty. Nechyběly ani medaile pro nejrychlejší.
Děti si jízdu užily a hlavně ukázaly, že ví, jak správně a
bezpečně na kolo.

Velikonoce jsou jedny z významných svátků a v ZŠ Rudolfov
si je již tradičně připomínáme výstavou výrobků našich žáků.
Také v letošním roce 30. 3. – 1. 4. 2015 proběhla velikonoční
výstava výrobků dětí ze školní družiny. Každý si mohl
zakoupit různorodé výrobky pro své potěšení nebo jako
dáreček pro své blízké. Děti na výstavu různými technikami
zdobily vajíčka, vyráběly ovečky, zajíčky, pekly a zdobily
perníčky, pletly pomlázky. V den výstavy si samy kupovaly
např. přívěsek na krk z kamínků či pytlíček s levandulí pro
babičku k Velikonocům. Děti měly radost z každého
prodaného výrobku, pyšně rodičům ukazovaly své výrobky.
Zároveň měli rodiče možnost prohlédnout si výrobky žáků
všech tříd 1. stupně.

Dne 6. 5. 2015 se naše škola zúčastnila jako každý rok
Okresního kola hlídek mladých zdravotníků na
českobudějovickém Výstavišti. Soutěžil I. stupeň ZŠ
Rudolfov a to ve složení: Barbora Brcková (vedoucí
družstva), Kateřina Vavříková, Lucie Zasadilová, Nikola
Jelínková, Alžběta Švecová a Václav Štekl, pod vedením
Bc. Petry Rottnerové DiS. Během soutěže absolvovali
5 stanovišť soutěžních, týkajících se poskytování 1. pomoci a
3 nesoutěžní, která byla zaměřena na hasičskou tématiku.
Naše družstvo všechna stanoviště zvládlo s nulovou ztrátou
bodů, tudíž se umístilo na 1. místě s výslednými 600 body.
Všem velice gratulujeme.
Ve středu 29. 4. v družině poletovali čarodějnice, čarodějové,
ježibaby či čarokněžníci. Připravovali jsme se totiž na
Filipojakubskou noc Po důkladných přípravách děti
v čele s paní vychovatelkami odletěly na cestu po Rudolfově.
První zastávka byla na radnici, kde si děti zaskákaly,
zazpívaly i zatancovaly. Poté se přesunuly na dvůr
Hornického muzea, kde pro nás byly připraveny čarovné
lektvary pro zahnání žízně a mluvená pohádka. Děti si
odpoledne užily a za odměnu dostaly čarodějnické
pochoutky – gumové pavouky a myšky.

Dne 16. 4. 2015 podnikla 2. AB výpravu do Hvězdárny a
planetária v ČB. Přivítala nás milá slečna, která nám byla
průvodkyní. Na začátku jsme shlédli film pro nejmladší
hvězdáře, ve kterém jsme se vžili do role kosmonautů a
přistáli na Měsíci. Zábavnou formou se děti dozvěděly
základní poznatky o naší Zemi, o Slunci (Kde končí nebe?,
Proč je Slunce také hvězda?, Jak vznikly krátery na Měsíci?).
Po skončení této krásné exkurze jsme se vydali na výbornou
točenou zmrzlinu a následně na cestu k domovu.

Stůj – volno (závody na koloběžkách a bezpečnost na silnici).
S blížícím se létem děti čím dál tím více vyjíždějí na
projížďky na kole či koloběžce. Proto jsme se ve školní
družině věnovali bezpečnosti na silnici. S dětmi jsme si
vyprávěli o pravidlech jízdy na kole, o nutnosti používání
bezpečností helmy, poznávali jsme dopravní značky. Za
krásného počasí, ve středu 22. 4. 2015 děti ukázaly, jak
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ústavně zaručená práva všech vlastníků nemovitých věcí, které se
v údolí Rudolfovského potoka nachází.“
Obec Libníč – odpověď dne 14. února 2015
Jako samozřejmá se nám jeví podpora úsilí občanského sdružení
Náš Domov ve věci registrace významného krajinného prvku
Rudolfovský lom a údolí Rudolfovského potoka v současném stavu.
Daná lokalita se nenachází v katastrálním území obce Libníč.
Nicméně přesto naší obec a naše obyvatele s tímto krásným místem
něco spojuje. U rybniku Mrhal vlastní Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie rekreační středisko. Danou lokalitu hojně
využívají lidé, nejen starších generací, jako oázu klidu. Navíc
obyvatelé Libníče každoročně navštěvují ve zmíněné lokalitě akci
pro rodiny s dětmi nazvanou Pohádkový les pořádanou Klubem
českých turistů. Bylo by velmi nežádoucí a nezodpovědné, aby
došlo k jakémukoliv navýšení dopravy do údolí Rudolfovského
potoka. Podporujeme myšlenky a snahy pro to, aby lokalita zůstala
v současném stavu jako doposud.
Obec Adamov – odpověď dne 25. února 2015
Zastupitelstvo obce Adamov bere na vědomí žádost občanského
sdružení Náš domov a vyjadřuje plnou podporu občanskému
sdružení Náš domov ve věci registrace významného krajinného
prvku Rudolfovský lom a zachování celého údolí Rudolfovského
potoka ve stávajícím stavu. I přesto, že daná lokalita není
v katastrálním území obce, je občany Adamova hojně využívána
jako klidová oblast spojená s různými kulturními a sportovním
aktivitami (např. Pohádkový les, rybaření, pěší i cyklo turistika).
Další zásahy do oblasti, zejména navýšení dopravy do údolí
Rudolfovského potoka, nejsou žádoucí. Zachování stávajícího stavu
údolí Rudolfovského potoka je důležité i pro nastupující generace.
Obec Dubičné – odpověď dne 9. března 2015
Zastupitelstvo obce Dubičné souhlasí s podporou registrace
významného krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu.
Jihočeská krajská organizace Strany zelených – odpověď dne
11. dubna 2015
S potěšením sledujeme neutuchající, obětavé aktivity lidí
sdružených ve spolku Náš domov o záchranu přírodně velmi
cenného údolí Rudolfovského potoka, které je ohroženo stavebními
aktivitami. Jsme také rádi, že nachází odbornou pomoc a podporu
v celokrajsky působících organizacích jako jsou Calla a Jihočeské
matky.
Jsme přesvědčeni, že Rudolfovský lom byl zcela po právu
registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje jako významný
krajinný prvek. Podobně celé údolí Rudolfovského potoka by mělo
zůstat bez další zástavby uchráněno jako jedno z mála přírodních
prostředí v postupně zastavované krajině přiléhající ke krajskému
městu. Ochrana přírody je veřejným zájmem s vysokou prioritou a
je nerozlučně spjata se zelenou politikou tak, jak ji v praxi prosazuje
i naše jihočeská krajská organizace.
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek – náměstek primátora pro majetek
města, lesy a rybníky města České Budějovice – odpověď dne
14. května 2015
Rád bych poděkoval za tolik potřebnou aktivitu a činnost, kterou
v rámci Vašeho spolku všichni vyvíjíte a vyjádřil podporu registraci
významného krajinného prvku Rudolfovský lom a zachování údolí
Rudolfovského potoka v současném stavu. Tato přírodně cenná
enkláva zeleně slouží pro obyvatele Českých Budějovic jako
důležitá příměstská lokalita využívaná především jako místo
k odpočinku pro lidi všech generací. V uvedené lokalitě pořádá
každoročně pro rodiny s dětmi Klub českých turistů akci nazvanou
Pohádkový les, která je obyvateli Českých Budějovic velmi
navštěvována. Údolím vede od konečné MHD značená turistická
trasa, cyklotrasa a naučná stezka Cesta kolem hornického města.
Protože cesta kolem údolí kopíruje potok, je na rozdíl od
kopcovitého okolí pohodlně přístupná i lidem s handicapem nebo
třeba s dětským kočárkem. Zejména nevhodné se jeví jakékoliv
navýšení dopravy do údolí Rudolfovského potoka.
Dále podporu vyjádřil Ing. Ivo Moravec, náměstek primátora
pro správu veřejných statků, veřejné zakázky a životního
prostředí.
Zapsaný spolek Náš domov děkuje všem podporujícím

V Koncertní síni Otakara Jeremiáše byla připravena červená
sametová křesla a „čekala“ na děti, které se těšily, až koncert
začne. Ten nemůže ale začít jen tak. Musí přijít lidé, kteří
dokážou rozehrát připravené hudební nástroje. Filharmonici
z Jihočeské filharmonie to výborně zvládli. Dechy, smyčce,
hoboje se naladily. Mluveným slovem koncert provázel
Lukáš Hurník. Hudbu přirovnal k plyšákům, se kterými si
děti určitě rády hrají. Hudba je přece hravá. První skladba
byla v rychlém tempu a děti hádaly její název. Byli to Vrané
koně. Ve druhé skladbě potřeboval pan dirigent Jan Talich
posílit svůj soubor o šest malých muzikantů z hlediště. Ti se
chopili trianglů, řehtaček a dřívek. Ostudu si určitě neudělali.
Za svůj výkon sklidili velký potlesk. Hudební ZOO plynule
pokračovala. Děti počítaly slepičky ve skladbě od Josepha
Haydna. Tleskaly do rytmu kankánu od Jacquese Offenbacha.
Na konci programu slyšely skladbu od Sergeje Prokofjeva –
Péťa a vlk. Přála bych dětem, aby si našly cestu k hudbě
a aby toto první setkání nebylo jejich poslední.
Mgr. Miroslava Hněvsová, za první třídy ZŠ a MŠ Rudolfov
pokračování ze strany 5

Rudolfovský lom – foto Jaroslav Valevský ml.

obdivuhodné, že v dnešní konzumní době, kdy denně mizí hektary
orné půdy a lesních porostů, existují organizace a sdružení občanů
podobného smýšlení a snaží se o zachování podobných přírodních
lokalit.
Město Rudolfov – odpověď dne 11. února 2015
Rada města Rudolfov schvaluje text vyjádření Města Rudolfov
k registraci VKP Rudolfovský lom v tomto znění: „Město Rudolfov
k žádosti o vyjádření Města Rudolfov k registraci VKP Rudolfovský
lom ze dne 22. 9. 2014, které bylo Městu Rudolfov zasláno
občanským sdružením Náš Domov. Sdružení zabývající se životním
prostředím Rudolfova a jeho okolí úvodem konstatuje, že Město
Rudolfov není účastníkem správního řízení ve věci registrace
významného krajinného prvku Rudolfovský lom, přičemž
předmětný lom, resp. dotčené pozemky nejsou v katastrálním území
Rudolfov u Českých Budějovic. Město Rudolfov v této souvislosti
předpokládá, že příslušný správní orgán ve správním řízení důsledně
zváží všechny okolnosti při rozhodování ve věci registrace
významného krajinného prvku Rudolfovského lomu. Město
Rudolfov podporuje úsilí občanského sdružení Náš Domov.
Sdružení zabývající se životním prostředím Rudolfova a jeho okolí
usiluje o registraci významných krajinných prvků v údolí
Rudolfovského potoka, a to včetně významného krajinného prvku
Rudolfovského lomu. Město Rudolfov považuje za vhodné, aby
bylo údolí Rudolfovského potoka řešeno jako celek, nikoliv po
jednotlivých oddělených částech tak, aby celá lokalita
Rudolfovského potoka a jeho okolí mohla být využívána
k volnočasovým aktivitám všech obyvatel Města Rudolfov a
sousedních obcí a současně aby nebyla bezdůvodně omezována
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Střípky z muzea za duben a květen 2015

Vážení příznivci Hornického muzea a kultury,
dovolte nám krátké ohlédnutí za vybranými událostmi letošním
jarem. V březnu jsme přivítali teologa Aloise Sassmanna, který
genealogicky zaměřenou přednáškou Kořeny zpříjemnil
čtvrteční podvečer. Sál byl plně obsazen a téměř všichni
posluchači i po přednášce s autorem genealogických knih a
znalcem rodokmenů nadšeně besedovali.
V slunném odpoledni 10. 4. jsme přivítali návštěvníky vernisáže
Arteterapie klientů Domova Libníč. Z obrazů na nás dýchaly
veselé barvy a pozitivní nálada. Kdo se zúčastnil,
odcházel s úsměvem. V méně slunečném dni jsme vyrazili na
tradiční výšlap Poznej svoji rodnou hroudu, kdy jsme navštívili
kostel, jehož historii nám přiblížil PhDr. Daniel Kovář, ředitel
Státního okresního archivu České Budějovice, a záměry
rekonstrukce popsal Ing. Milan Třebín. Procházkou se pak velká
skupina téměř 50 výletníků vydala na Lustenek, který jsme si
zcela výjimečně mohli prohlédnout i zevnitř. Všechny jistě
zaujala krásná a barevná výmalba salonků, v prvním patře
i pozůstatky zdobených kachlových kamen. Po kulturním zážitku
se mnozí přesunuli po naučné stezce do Jivna na oběd a poté
pěším výletem zpět domů.
Prestižní událostí ožilo Hornické muzeum při zasedání
Hornického konzilia v multifunkčním sále v pátek 17. 4., na
které se sjelo velké množství zástupců hornických měst z celé
České republiky. Konzilium nominovalo rudolfovské Hornické
muzeum na ocenění Český permon v kategorii Počin roku.
O den později v sobotu 18. 4. se uskutečnilo velkolepé zahájení
první muzejní sezóny s názvem Initium muzeum, kdy se
návštěvníci po vyvěšení praporu města na znamení otevření
muzea mohli pokochat přehlídkou historických vozů na
parkovišti před muzeem a v sále vyslechnout dvě zajímavé
přednášky. Záštitu a organizační i finanční zajištění převzala
Společnost přátel Rudolfova, za což všem jejím iniciativním
členům (především Haně Kubouškové a Vratislavu
Klabouchovi) náleží velké poděkování.
Velmi úspěšný ohlas zaznamenala také volba Pálenky
Rudolfovských, kdy zájemci o „košt“ přicházeli ještě i den po
konání akce. Bezkonkurenčně největší zájem sklidila Oslava
70. let od ukončení války, kdy jste si jistě všimli ukázky bojové
techniky na parkovišti před muzeem a navíc v sále muzea
probíhala výstava zbraní, uniforem a rozličných válečných
artefaktů. Zajímavým a hlavně zasvěceným komentářem
provázel také pan Jan Török, jenž se spolkem SS Hrdlořezy, akci
zaštítil a zajistil. Vzpomínkovou akci doporučil a inicioval na
základě kladného ohlasu v jiných muzeích Mgr. František
Chrastina. Této akce se od 10 do 16 hodin zúčastnilo přes 500
návštěvníků. Velkou návštěvností příjemně překvapila Základní
škola Rudolfov díky pochopení Mgr. Jany Vaškové, zástupkyně
ředitele. Do uzávěrky Rudolfovských listů byl poslední
zajímavou akcí páteční podvečer dne 15. 5. s názvem Večer
v muzeu s renesanční skupinou Cantus Firmus, kdy jste si mohli
vyslechnout komentovanou kostýmovanou prohlídku, shlédnout
malé překvapení v podobě alchymistické laboratoře a
zodpovědět krátký kvíz. Doufáme, že jste si netradiční večer
užili.
Za Váš zájem děkujeme a těšíme se na Vaši další návštěvu.
V dubnu a květnu se na akcích a chodu muzea podíleli: Jana
Malšovská, knihovnice, Markéta Dvořáková, nová pracovnice
muzea, Josef Burda, průvodce a Mgr. Helena Stejskalová.

3. července

Vernisáž výstavy Sociálně terapeutických dílen Domova
Libníč, prodejní výstava drobných řemeslných výrobků –
keramiky, proutěných košíků a truhlářských výrobků
nejen s hornickou tematikou bude probíhat po celé léto
14.00

11. července

16.00 Vernisáž výstavy ČKV Podšumavan,

výstava historických
kol a cyklistických doplňků, připravena je pro Vás ukázka
dobových kostýmů spojená s ukázkou jízdy na tzv. Vysokém
kole
28. července

Výšlap po naučné stezce Člověk a krajina do
Úsilného s možností prohlídky Štoly sv. Eliáše
10.00

25. srpna

Výšlap po naučné stezce Kolem hornického
města s možností prohlídky expozice muzea
Markéta Dvořáková
10.00

Pozvánka na výstavu

Pod názvem Konfrontace proběhne od 6. června do 28. června
v sále Hornického muzea putovní výstava obrazů, věnovaná
výročí 750 let založení města České Budějovice, které si v tomto
roce připomínáme. Tato výstava je jedinečná a má za cíl
představit toto město v dlouhém časovém úseku od středověku
až po současnost. Divák bude mít možnost se seznámit s tvorbou
výtvarníků Hany Jinderlové, Nadi Kubartové, Zdeňka Bárty a
Pavla Rožbouda. Jejich výtvarný projev je na první pohled zcela
odlišný, ale s jednotící, vnitřní myšlenkou, zachytit proměnu
času. Výstava pak pokračuje po celý rok 2015 po okolních
obcích, aby potěšila všechny příznivce umění a historie. Součástí
výstavy bude také naše malé ohlédnutí zpět, do roku 1585, kdy
císař Rudolf II. výsadní listinou povýšil hornické sídliště na
svobodné horní město. Rudolfov má tudíž letos také své výročí,
430 let. V podvečer 16. HORNICKÝCH SLAVNOSTÍ, v pátek
5. června, jste od 18 hodin srdečně zváni na vernisáž této
výstavy, kde se vám výtvarníci jednotlivě představí, zahraje
skupina Swingtrio a úvodní slovo pronese PhDr. Karel Krejča.
Jana Malšovská

Připravujeme pro Vás
5. června

v předvečer Hornických slavností Vernisáž výstavy
Konfrontace, kterou můžete shlédnout po celý červen. Jedná se
o výstavu obrazů věnovanou k 750 letům založení Budějovic.
Skupina výtvarníků maluje výjevy z Budějovic na téma minulost
a současnost města.
18.00
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Den na podporu autismu

Ve čtvrtek 2. 4. 2015 se Mateřská škola Rudolfov zapojila do projektu „Česko svítí modře“. Cílem bylo vytvořit povědomí
o problematice autismu, zvýšit informovanost lidí a zároveň tento den podpořit. Děti přišly oblečeny v modrých barvách, které
představují pro autisty „naději“. Na podporu a pomoc lidem s PAS (porucha autistického spektra) jsme vytvořily společnou
fotografii dětí z celé Mateřské školy.
Za MŠ Markéta Kopfová a Kristina Opltová

Farní kavárna o Hornických slavnostech
Pro velký úspěch opakujeme

Loňské Hornické slavnosti jsme učinili pokus otevřít
v sále fary farní kavárnu. Od návštěvníků jsme slyšeli
celkem chválu, tak otevřeme kavárnu i letos. Opět se
tedy můžete těšit na milou obsluhu, výbornou kávu a
domácí zákusky, od našich maminek a babiček.
Takže se už na Vás po roce opět moc těšíme.
Otevřeno bude od 11:00 do 19:00
Za tým farní kavárny
Anežka Třebínová
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DOŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY...
Opékání vuřtů

Dne 15. 4. 2015 za hezkého slunečního odpoledne, uspořádal
správce DPS pan Vítězslav Divok pro obyvatele DPS
opékaní vuřtů.
Sešlo se 12 chodících obyvatelů a některým obyvatelům,
kteří nemohou chodit, je odnesl na pokoj.
Všem zúčastněným se to velmi líbilo a těší se na příští akci,
kterou se budou snažit uspořádat ještě jednou. Srdečně
děkujeme a těšíme se na příští akci.
Správce DPS je velmi ochotný a v případě potřeby neodmítne
pomoci i v sobotu nebo neděli.
Madarászová M.

Pošta Rudolfov

Každou chvíli slyším o nespokojenosti občanů Rudolfova a
okolí na naši poštu. Proč mají otevřeno dopoledne pouze do
10.30 hodin a v sobotu úplně zavřeno? Občané říkají, že jim
to nevyhovuje. Městskému úřadu doporučuji, vytvoření
dotazníku o tom, co se občanům Rudolfova nelíbí a s čím
jsou nespokojeni.
J. Kadlecová

Proč?

Proč jsou mezi námi lidé, kteří jsou tak bezohlední a proč
odcizují našim zemřelým z hrobů na místním hřbitově věci,
jako jsou květiny, lampy, vázy, které si pozůstalí zaplatili.
Nejedná se přítom o žádné malé částky a dáváme je tam rádi,
protože máme úctu ke svým blízkým zemřelým, rodičům,
sourozencům, manželům, dětem, kamarádům. Je to pro
každého z nás překvapení a zlost, když tam jeden den dáte
květiny a druhý den přijdete a jsou pryč! Můžete si pouze
říci, proč jsou mezi námi lidé tak zlí a ubozí a pro svůj
prospěch kradou to, co jim nepatří. Takto okrádají hlavně ty,
kteří se už bránit nemohou, naše zemřelé. Pouze vás napadne,
že by jim měla ruka upadnout! Za starých časů by byli
správně potrestáni – při krádeži, useknutím ruky! Doporučuji,
aby byla provedena dotazníková akce pro všechny nájemce
hrobových míst, aby mohl Městský úřad v Rudolfově mít
podklad pro odstranění těchto krádeží. Za všechny, kterým
bylo cokoliv odcizeno na hřbitově v Rudolfově.
k současné tragické události v Nepálu bude
J. Kadlecová Vzhledem
pondělní povídání 1. 6. v Hornickém muzeu Rudolfov
Vážená paní Kadlecová,
zaměřeno na Nepál. Součástí tohoto setkání bude dobrovolná
pokusím se reagovat na vaše podněty zaslané do redakce finanční sbírka na pomoc postiženým. Paní Pavla Tetourová
Rudolfovských listů.
je garantem správného využití peněžního daru s přímým
Otevírací doba pošty na Rudolfově – dávám vám a kontaktem na dobrovolníky pracující v postižených oblastech
ostatním občanům za pravdu, že otevírací doba zdejší pošty Nepálu.
není zcela optimální. Město však tento stav nemůže nijak
Jarmila Bíňovcová
ovlivnit, protože Česká pošta je zcela samostatná organizace,
která rozhoduje i o tom, jak bude v Rudolfově na poště
Ropák 2014
otevřeno. V minulém volebním období rada města již řešila Z vítězství v anketě „Ropák roku“ se tentokrát „raduje“
několikeré omezování otevírací doby na naší poště, určitou ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Neztratili se však
dobu nám hrozilo i zrušení pošty v rámci reorganizace a ani kandidáti nominovaní za Jihočeský kraj. Celkově druhé
hledání úspor ze strany České pošty. Přesto se pokusíme místo obsadil senátor Pavel Eybert (především za senátní
položit dotaz na vedení České pošty ohledně možností návrh zákona o národním parku Šumava) a pole finalistů
otevírací doby pošty v Rudolfově, o výsledku pak budeme uzavřel na 12. místě bývalý starosta Jivna Josef Makovec (za
čtenáře RL informovat.
snahu o zástavbu údolí Rudolfovského potoka a přípravu
Krádeže na hřbitově v Rudolfově – i zde mi nezbývá nic územního plánu, který by ji povolil).
jiného než s vámi zcela souhlasit. I naše rodina patří Anketu každoročně vyhlašují Děti Země a kandidáty do ní
k „okradeným“ ze zdejšího hřbitova. V současné době může nominovat každý občan. Ropáka roku pak vybírá
připravuje vedení města projekt na osazení kamerového z kandidátů nezávislá komise, která má více než stovku
systému na hřbitově, město požádalo o spolupráci i Policii členů. Kompletní výsledky „ropáka“ i souběžné ankety
ČR. Je však velice obtížné chytit a usvědčit pachatele těchto Zelená perla mohou zájemci najít na
krádeží, rozhodně se tohoto problému nezříkáme a je našim http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2428808.
cílem zamezit krádežím na našem hřbitově.
Jiří Řehounek, Calla
Ondřej Švejda, člen rady města
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Program Hornických slavností 2015
Pátek 5. června (Hornické muzeum)
1 8.

00 – 21 .

00

Konfrontace
– vernisáž výstavy obrazů
– hraje Swingtrio

Sobota 6. června (Farská louka)
9.

00 –

9.

30

9.

3 0 – 1 0.

45

1 0.

45 – 11 .

30

1 2.

00 – 1 2.

30

1 2.

30 – 1 3.

00

1 3.

00 – 1 3 .

30

1 3.

3 0 – 1 4.

00

1 4.

00 – 1 4.

45

1 4.

45 – 1 5.

15

1 5.

1 5 – 1 5.

45

1 5.

45 – 1 6.

30

1 6.

3 0 – 1 7.

00

1 7.

00 – 1 8.

00

1 6.

00 – 1 6.

45

1 7.

00 – 1 8.

00

1 9.

00 – 24.

00

22.

00

Doprovodné akce:
9.

00 – 1 7.

00

1 2.

00 – 1 8.

00

1 2.

00 – 1 8.

00

1 0.

3 0 – 1 5.

30

1 4.

00 – 1 7.

00

1 0.

00 – 1 8.

00

11 .

00 – 1 9.

00

ČD Band
Tanec permoníků, zahajovací ceremonie
Hornická hymna
Průvod městem
Ballare – Tanec a móda v dobách dávných
Sígři – Tortura
Modern magic fakir show
ČD Band
Divadélko máma a táta – Otesánek
Komorní smíšený sbor z Příbrami
Ballare – Tanec s Bílou paní
Sígři – Příběh téměř kavalírský
Modern magic fakir show
Lakomá Barka
Komorní smíšený sbor z Příbrami (kostel sv. Víta)
Třeboňští pištci (kostel sv. Víta)
Bryčka
Ohňostroj

Agentura Kultur Kontakt – řemeslný trh
Agentura Duhovka – fotostudio, malování na obličej, tetování
Rýžování zlata
Ražba památeční mince
SDŠ Sígři – historický dobový stan – ukázka zbraní
SDŠ Sígři – historické ležení, kat
SDŠ Sígři a Divadélko máma a táta – hry pro děti
– bludiště, praková střelnice, souboj
Historický kolotoč Al Rašíd
Prohlídka Hornického muzea, 14.00 – komentovaná prohlídka
Výstava historických pohlednic Rudolfova (sklep Hornického muzea)
ČSZ Rudolfov – prohlídka palírny, ochutnávka slivovice
Výstava prací žáků ZŠ (školní jídelna)
Štola sv. Eliáše v Úsilném – prohlídka začíná každou celou hodinu
Farní kavárna v sále rudolfovké fary

Individuální prohlídka naučných stezek Cesta kolem hornického města a Člověk a krajina
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Rudolfovská hasičská soutěž

Zprávy ze sportovního klubu Hlincovka

Blíží se konec volejbalové sezóny. S výsledky v soutěžích
můžeme být spokojeni. Sezónu budeme končit s pocitem
dobře odvedené práce. Vždyť k volejbalu vedeme děti od
první třídy ZŠ až po dospělé. Trenéři oddílu volejbalu
sportují se 126 dětmi a dorostenkami.
Ženy „A“ družstva hrají 2. ligu ČVS. V konečné tabulce
soutěže jsou páté. Družstvo je po trenérské a hráčské stránce
stabilizováno. Je s ním nyní možno pracovat výhledově, déle
než jedno soutěžní období. Perspektiva družstva se zvýšila
doplněním hráčkami z věkově kategorie starších dorostenek.
V letošní sezóně byla v ženských soutěžích na úrovni okresu
a kraje zapojena další tři družstva. Otázkou pro příští sezónu
je start družstva v krajském přeboru. Družstvo skončilo
v soutěži jako předposlední a jeho herní projev nedělal radost
samotným hráčkám.
V soutěžích kategorie mladších a starších dorostenek se naše
družstva umístnila ve středu tabulky republikové soutěže
1. ligy ČVS. Na počátku soutěží jsme měli větší ambice.
Průběh soutěží a další nepředvídané okolnosti nás vrátily zpět
na zem. Výchovný proces, provozování sportu v této věkové
kategorii je pro trenéra značně obtížný. Mladý člověk si již
uvědomuje rozdíl mezi výkonnostním a rekreačním sportem.
Uvědomuje si své tělesné limity. A je jen na něm samotném,
co chce pro věc obětovat. Přesto umístění našich družstev,
v podmínkách, ve kterých máme možnost trénovat, je velmi
pěkným výsledkem.
Největší radost v letošní sezóně nám bezpochyby udělaly
žákyně. Starší žákyně na Mistrovství ČR a v soutěži Českého
poháru nezklamaly. Na obou akcích obsadily shodně
jedenáctou příčku. Mladší žákyně v Poháru krajů a na
Mistrovství ČR byly rovněž shodně, avšak tentokrát však
mladí hasiči první. Tedy jsou mistryně České republiky. Nejen vzdálené
medializované sportovní hvězdy nám mohou být příkladem.
Vzory poctivého sportování žijí na Rudolfově mezi námi.
V přípravě nejmenších, v barevném volejbalu a v přípravkách
trojic jsme dosahovali v zápasech a soutěžích čelních
umístění. Jak na úrovni okresu, kraje, tak i na začátku sezóny
v září, na republikovém kole Festivalu barevného volejbalu.
Na základě dosažených výsledků můžeme i v této kategorii
konstatovat, že provádíme nejkvalitnější volejbalovou
přípravu v Jihočeském kraji.
Jan Havelka

V pátek 8. května se na hřišti SK Rudolfov konal již
36. ročník soutěže hasičských družstev O putovní pohár
města Rudolfov. Tato hasičská soutěž je zařazena do Velké
Ceny okresu České Budějovice. Nejlepší výkon v mužské
kategorii, ve které soutěžilo 23 družstev, předvedli hasiči
z Mydlovar, druhé místo vybojovali hasiči z Borovan a třetí
místo obsadilo družstvo SDH Rudolfov. V ženské kategorii
soutěžilo 13 družstev, přičemž nejrychlejší útok předvedly
ženy z Dubičného, na druhém místě se umístily hasičky
z Hrdějovic a třetí skončily ženy z Nových Homol. Družstvo
žen SDH Rudolfov obsadilo 7. místo. Během soutěže
předvedlo svou hasičskou dovednost také družstvo mladších
žáků SDH Rudolfov a přípravka SDH Rudolfov.
JosefTisoň

ženy

muži

Stojící: trenér Jan Havelka, Michaela Brichtová (vyhdnocena jako
nejužitečnější hráčka turnaje), Monika Valková, Lenka Novotná,
Tereza Běhounková, bývalá reprezentantka ČR Lucie Václavíková,
Zuzana Vávrová, Linda Bouchalová (nejlepší nahrávačka),
Helena Estella Harrisová (nejlepší smečařka), Adéla Jírovcová,
Kristýna Hušková, trenér Petr Ročňák.
Klečící: Eliška Kamišová, kapitánka družstva Kristína Šimková,
Barbora Čermáková
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Rudolfovská 5-ka

13. června 2015 pořádá triatlonový klub RESOLUTION
TEAM již třetí ročník běžeckého závodu na 5 km
Rudolfovská 5-ka.
Poprvé je závod zařazen do Jihočeského běžeckého poháru,
to znamená, že na startu bude stát i jihočeská běžecká špička.
Nicméně startovní listina bude otevřená opravdu každému,
kdo najde odvahu a stoupne si na startovní čáru. Časový
harmonogram akce naleznete na plakátu, který jsme pro vás
připravili a veškeré kompletní informace o závodu včetně
ON-LINE registrace, díky které můžete využít zlevněné
startovné, naleznete na našich stránkách
www.resolution-team.cz.
V rychlosti zmíním, že dopoledne si to proti sobě rozdají děti
rozděleny do věkových kategorií a odpoledne, jako hlavní
bonbónek, půjdou do tepláků dospělí. Start i cíl bude opět na

Farské louce, která se nachází hned vedle základní školy a
kostela. Trasa se nemění, takže se poběží 1 okruh pěknou
přírodou k rybníku Mrhal a zpět. Na hrázi rybníka bude
připravena občerstvovací stanice. Sice tam nebude připravená
do zlatova upečená kachnička s drbákem a se zelím, ale
„bohužel“ jen voda nebo ionták, na doplnění energie. Závod
je ideální pro rodiny s dětmi, kde nejdříve vyšlou do boje své
ratolesti, a pak si svou fyzickou kondici můžou prověřit oni
sami. Soutěžit se bude o věcné ceny a po výkonu budete moci
zahnat žízeň zlatavým mokem nebo něco zakousnout
u stánku s občerstvením.
Závěrem Vás ještě jednou všechny zvu na 3. ročník
Rudolfovské 5-ky. Věřím, že takto strávený sportovní den se
Vám bude určitě líbit. Těšíme se na Vás.
Petr Houska a celý Resolution Team
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Pálenka Rudolfovských 2014

V sobotu 25. dubna 2015 proběhla v multifunkčním sále
Hornického muzea v Rudolfově veřejná ochutnávka
nejlepších vzorků Rudolfovské pálenky 2014, kde občané
ocenili nejlepší pálenku titulem Pálenka Rudolfovských
2014. Zcela zaplněný sál Hornického muzea vybral nakonec
po třech hodinách ochutnávání jako „Pálenku Rudolfovských
2014“ slivovici pana Josefa Chromého z Českého Krumlova,
na druhém místě se umístila meruňkovice pana Josefa
Makovce z Jivna a pomyslné třetí místo obsadila jablkovice
pana Bohumila Kubeše z Českých Budějovic. Vítězi i všem
finalistům, jejichž vzorky postoupily mezi prvních deset
pálenek z odborné degustace, blahopřejeme. Pořadí
postupujících vzorků stanovila komise začátkem dubna, kdy
v neveřejné části soutěže hodnotila celkem 53 vzorků
pálenek.
Součástí veřejné ochutnávky byla i volná prohlídka
Hornického muzea, kterou většina přítomných využila
k seznámení se s historií našeho města i s rekonstruovanou
budovou Perkmistrovského domu v Rudolfově. Věřím, že
i v dalším roce navážeme na tutu rudolfovskou tradici již
7. ročníkem této soutěže.
Ondřej Švejda, radní města

Aktuálně z městské knihovny
Po dobu stěhování knižního fondu
do nově zařízené knihovny
probíhá půjčování knih
nadále v Hornickém muzeu
středa: 9.00 – 15.00
polední pauza: 11.30 – 12.00
čtvrtek: 12.00 – 18.00

Ing. Robert Bártů
Oceňování a odhady nemovitostí
e-mail: odhady.bartu@gmail.com
tel.: 724 938 969

Pohár města Rudolfova

Letos jsme už zvládli 3. ročník turnaje u nás doma na
Rudolfově. Ze začátku to byl „sen“, ale „supr“. Teď už to
byly 4 neděle. Pokaždé zůstal pohár „doma“ i ocenění
brankáře. Nebudu komentovat zápasy, ale děti. Děkuji. Přišly,
hrály, jak nejlépe to šlo. A přijeli i prarodiče.
Děkujeme radním města, že nám opět umožnili bezplatný
vstup do tělocvičny a panu starostovi za předávání cen.
Tak třeba za rok???
Iveta Hlubocká

VALNÁ HROMADA

Sportovní klub Rudolfov
svolává na 19. června 2015
valnou hromadu od 20 hodin.
K projednání je vybudování nových šaten.
Přijďte všichni, budeme rádi za rady.
Sejdeme se v restauraci na hřišti.
Hlubocký Aleš, předseda fotbalu

Tabulka fotbalu

Omlouvám se všem našim fanouškům, ale v minulém čísle
nebyl rozpis zápasů. Do uzávěrky čísla bylo 19 zápasů s
otazníkem a ty se pak měnily. Další týden jich přibylo 11.
Nebudeme dávat do tisku, co už víme, že neplatí. Většina sice
chodí na „A“, „B“, to se měnilo taky. Zkuste přijít i jindy.
Možná budete koukat. Dorostu je málo, ale snaží si pomoci
navzájem. Mrzí mě, když píšu diváků 5. Starší žáci jedou
„lajnu“, mladším pomáhá přípravka a ta je celkem v pohodě.
Pro mě nejlepší „fotbal“ nejmladší. Jsou všude, vždycky a
baví je to. Nakonec neví ani kdo vyhrál. Zlatíčka.
Hlubocká Iveta, sekretář SK Rudolfov

Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m2
Telefon: 603 442 474
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