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NOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE FARSKÁ LOUKA

Nová architektonická studie Farská louka

Jsou to budovy pro budoucí market, lékařský dům a radnici
i včetně přilehlých parkovacích ploch pro tyto budoucí domy
a stávající budovu ZŠ. Střed labyrintu je napojen na osy
kostela, kaple hřbitova a budoucí případné budovy radnice.
Směrem na východ od altánu bude hlavní pěší osa. Stávající
sportoviště a parkoviště bude upraveno při stavbě radnice.
Dále bude zachována zpevněná plocha pro pořádání
Hornických slavností a jiných akcí. Nezapomeneme ani na
herní prvky pro nejmenší.
Debata v sále probíhala věcně a vzniklo několik spíše
drobných připomínek, které rada města projednala na
nejbližším zasedání a přijala usnesení, kde navrhuje autorovi
studie tyto připomínky zapracovat:
– v navrhovaném prostoru zřídit veřejné toalety
– zohlednit organizátory Hornických slavností a jiných akcí –
budou zřízeny pro tyto účely přípojky vody a elektro
– v prostoru hlavní pěší trasy budou umístěny vodní prvky
– Svážná ulice bude rozšířena v úseku mezi Třeboňskou a
Školní ulicí na šestimetrovou komunikaci
– budovy marketu a zdravotního střediska budou
prohozeny s přilehlými parkovišti (jestliže to legislativa
dovolí)
Městský park bychom rádi vybudovali do konce volebního
období i s pomocí vhodných grantů, které budeme intenzivně
hledat. Market a zdravotní středisko nabídneme případným
soukromým investorům. Rezerva na radnici bude připravena
pro budoucí zastupitelstva.
Na celém veřejném projednání, ani následně poté, jsem
nezaznamenal vyloženě odmítavou negativní reakci od
diskutujících. Ba naopak. Ještě několik dní poté jsem se
potkával s těmi, kdo přišli diskutovat a slyšel jsem od nich
jen samou chválu nad studií, kterou jsme připravili. Po
pořízení změny územního plánu, což plánujeme na konec
roku 2016, bychom rádi začali s realizací.
Vít Kavalír, starosta města

Farská louka, nejcennější nezastavěný prostor Rudolfova
umístěný v centrálním prostoru. Město Rudolfov má takový
unikát, na který nemůžeme být zrovna pyšní – pole v centru
města. Již v minulosti tu byly snahy s tím něco udělat.
Vznikly studie, které počítaly se stavbou vila domů až o 80-ti
bytech. Prodej pozemku ve vlastnictví města na bydlení měl
zajistit financování náměstí v bezprostřední blízkosti
kostela... Tyto myšlenky jsme rázně opustili!
Rudolfov bude jednou poměrně zastavěnou lokalitou. Svědčí
o tom četné rozvojové plochy na bydlení rozseté v různých
koutech katastrálního území našeho města, které jsou již dnes
zaneseny v platném územním plánu a také snahy majitelů
pozemků v těchto rozvojových plochách, pořídit povinné
územní studie, které umožní dané území dopravně napojit a
rozparcelovat.
Přidávat proto i do centra města další domy byla myšlenka
chybná a můžeme být rádi, že zůstalo pouze u studie na
papíře a nikdy nedošlo k její realizaci.
Rozhodně však nechceme nechat tento prostor do budoucna
pouze zemědělské technice. V minulosti zde zkoušelo
prosadit svůj návrh několik architektů. Chtěli jsme oslovit
někoho, kdo na tomto území ještě nic nenavrhoval a přitom
víme o jeho kvalitách. Oslovili jsme pana architekta Jiřího
Brůhu a dali mu zadání. Pracovních schůzek k tomuto jsme
měli několik, a když jsme si byli jisti, že jdeme správným
směrem, tak jsme naplánovali veřejné projednání.
14. 10. 2015 ve velmi slušně zaplněném multifunkčním sále
Hornického muzea se veřejnost a všichni zastupitelé mohli
seznámit a diskutovat nad zajímavým a možná revolučním
architektonickým řešením, představeným přímo autorem.
Pořizovatel se inspiroval nedávným labyrintem a bludištěm
v kukuřičném poli, což byl dřívější podnikatelský záměr
v tomto území. Vytvořil městský park s pěšinami ve tvaru
labyrintu. V srdci toho labyrintu bude umístěn prosklený
altán, který může sloužit jako denní kavárna s možností

Zastupitelstvo podpořilo prověření bezpečnosti
silničního provozu v ulici Pod Svahem

Na posledním zastupitelstvu byl projednáván stavební stav nové
komunikace Pod Svahem. Zastupitelé se shodli, že by bylo dobré
prověřit bezpečnost silničního provozu. Nejproblematičtější úsek je
ve směru od konečné MHD dolů ke Královskému rybníku, kde musí
řidiči vybočit kvůli parkovacímu místu v úseku, kde je nepřehledný
horizont silnice.
Pan starosta svolal na inkriminované místo jak projektanta, tak
orgány státní správy (Policii ČR a Odbor dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice).
Závěr schůzky byl, že inkriminovaný úsek bude přeměřen geodetem
a na základě měření se rozhodne o dalším postupu. Výsledky měření
zatím nejsou ještě známy, takže budeme muset počkat. Ale teplé
počasí nahrává tomu, že by se případné úpravy mohly stihnout ještě
před zimními plískanicemi.
Milan Třebín

Diskuze nad bezpečností nově rekonstruované
ulice Pod Svahem

Na základě dotazů a diskuze při zasedání posledního zastupitelstva
města byl problematický úsek nově zrekonstruované komunikace
zaměřen geodetem a znovu byla výpočtem ověřena bezpečnost
provozu v tomto úseku. Výsledek dorazil těsně před uzávěrkou
tohoto čísla Rudolfovských listů.
Můžeme mít na ostrůvky v komunikaci, které mají zpomalit
dopravu, různý názor, ale je potřeba se podržet faktů:
1. Bez zpomalení dopravy technickým opatřením, bychom tuto
silnici nezkolaudovali a tím neuvedli do provozu.
2. Při dodržení předepsané rychlosti 30 km/h je provoz na
komunikaci bezpečný. Toto sdělení projektant stavby Ing. Lukš
dokládá na modelových výpočtech, které nám dal k dispozici a které
podložil geometrickým zaměřením pana geodeta Ing. Dohnala.
Výpočty máme k dispozici a budou s nimi seznámeni všichni
členové zastupitelstva.
Vít Kavalír, starosta města

dalších kulturních a společenských akcí. Krom parku je
navržena územní rezerva na tři důležité domy do budoucna.
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Pohřbívání na hřbitově

který navrhne variantní řešení této zelené plochy tak, aby byly
splněny podmínky estetičnosti i bezpečnosti silničního provozu.
Výběr konečné varianty pak bude podléhat veřejnému projednání na
zasedání zastupitelstva, které pak bude realizaci schvalovat.
Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci projektové přípravy a zařadí ji
do rozpočtu města na rok 2016. Dále zastupitelstvo uložilo radě
města vybrat dopravního projektanta a ve spolupráci s Komisí
životního prostředí Rudolfov zahradního architekta pro zajištění
projektu.
Jaroslav Valevský ml.

Krajský úřad městu Rudolfov dočasně zakázal pohřbívání do
hrobů a hrobek. Tento zákaz vznikl na základě neodpovídající
tlecí doby ostatků, kterým se zabýval krajský úřad.
Hydrogeologický posudek z roku 2004, o který se opírá
obecně závazná vyhláška 1/2004 o pohřbívání, je podle
rozhodnutí krajského úřadu nedostatečný a nařídil městu
vyvrtat tři nové kontrolní sondy, které budou trvale
monitorovat hladinu spodní vody. Nechali jsme vytvořit nový
hydrogeologický posudek, který nám říká, že krom
kontrolních sond musíme prohloubit i vrt ve studni, který
bude v budoucnu, v případě potřeby, sloužit k čerpání
přebytečné vody mimo hřbitov. Podmínky nového
hydrogeologického posudku jsme splnili. Všechny vrty byly
provedeny odbornou firmou. V těchto dnech, na základě
provedených prací, je připravována závěrečná zpráva
hydrogeologického posudku. S tímto materiálem budeme
nadále jednat s krajským úřadem o znovu povolení
pohřbívání do hrobů. Nemáme zkušenosti, jak dlouho může
trvat, než opět povolení obdržíme. Já osobně si přeju a
zasadím se o to, aby se tak stalo do konce roku 2015. Jsme si
vědomi, že zákaz pohřbívání je velmi citlivá otázka. Věřte
mi, daný stav jsme nezpůsobili a děláme vše, co je v našich
silách, abychom měli opět plně funkční hřbitov.
Vít Kavalír, starosta města

Kam vysadit nové
stromy?

Milí spoluobčané, chtěli bychom
Vás poprosit o náměty, kam
vysadit nové stromy na území
Rudolfova. Několik lokalit má
komise životního prostředí již
vytipovaných, ale zajímá nás, kde
byste ocenili novou výsadbu také
Vy. Dlouhodobě převažují na
Rudolfově spíše požadavky na
kácení než nová výsadba. Přáli
bychom si tento trend změnit.
Zejména letošní tropické léto nám
ukázalo, jak mohou být stromy
důležitými prvky v krajině, které
zadržují vláhu a poskytují stín.
Rozhodně také není zanedbatelný
estetický význam stromů, které
vytvářejí zároveň i ideální místo
k odpočinku. Vaše náměty
můžete posílat na e-mail
JardaValda@seznam.cz.
Po
pečlivém posouzení je potom
předáme Radě města Rudolfov.
Za komisi životního prostředí
Jaroslav Valevský ml., Zdeňka
Sobíšková, Milan Dušejovský

Likvidace skládky v katastru Hůr
již dostává konkrétní obrysy

Možná si ještě někdo z nás vzpomene na srpnový požár odpadu
v katastru obce Hůry. Od té doby se pro likvidaci skládky již
mnoho událo. Jihočeský kraj využil výzvy k podávání žádosti
o dotaci a podal na Státní fond životního prostředí (SFŽP)
projektový záměr na odstranění černé skládky, která zůstala
v katastru Hůr po ukončení aktivit společností Profiakont.
Významnou úlohu při hodnocení projektových záměrů má Česká
inspekce životního prostředí. Oblastní Inspektorát v Českých
Budějovicích tento projekt doporučil k realizaci poté, co SFŽP
schválil tento projektový záměr a vyzval Jihočeský kraj
k předložení žádosti o dotaci.
V tento okamžik se předpokládá, že náklady na likvidaci skládky
v katastru Hůr budou obnášet 9,5 mil. Kč. 80% z této částky je
dotace SFŽP, 20% je pak spoluúčast žadatele. Vše ale záleží, jak
se zakázku podaří vysoutěžit. Zastupitelé obce Hůry rozhodli, že
se budou na této částce podílet do výše 50%, maximálně částkou
1 milion Kč. Zbývající spoluúčast pak převezme Jihočeský kraj,
který již tento projekt zařadil do rozpočtu kraje na rok 2016.
Termín odevzdání žádosti na SFŽP je 31. 12. 2015 do 14 hodin.
Mělo by se vše stihnout.
Pokud půjde vše dle plánu, podaří se zlikvidovat odpad po více
než 10 letech, kdy se zdálo, že je to nemožné. Velkou zásluhu
kromě hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly na tom mají
zastupitelé obce Hůry. Právě oni dokázali upřednostnit tento
letitý problém a svým rozhodnutím dali najevo, že tato skládka
znemožňovala dlouhodobý rozvoj daného území. A to se týká
nejen obce Hůry, ale i Vráta a Rudolfova, které se skládkou
sousedí velmi těsně.
Milan Třebín

Zelený pás při Třeboňské ulici

Na posledním zasedání zastupitelstva bylo jako bod do programu
zařazeno Zadání projektu – „Parková úprava zeleného pásu při
Třeboňské ulici v úseku od ulice Ke Stážnici k restauraci U Štítu“.
Zeleň v tomto pásu byla v minulém volebním období z důvodu
zvýšení bezpečnosti silničního provozu významně zredukována. Je
zde prováděna základní údržba bez parkové úpravy. Stávající stav
však neumožňuje zajistit základní míru estetičnosti tohoto prostoru,
který je vizitkou města. Z toho důvodu bylo navrženo, aby byl ve
spolupráci s komisí životního prostředí vybrán zahradní architekt,
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Poplatky 2016

Poslední informace k záboru veřejného prostranství:
Pokud potřebujete využít prostor města k záboru, je třeba
předem vyplnit žádost, kterou obdržíte na MěÚ Rudolfov. Zde
uvedete mimo jiné dobu záboru a rozsah. Na základě těchto
údajů se určí částka dle platné vyhlášky. Pokud tak neučiníte,
bude účtována cena za zábor od okamžiku zjištění do doby
odklizení.
Myslím, že jsem podala dostačující základní informace. Přeji
všem dobrou spolupráci při úhradě poplatků v roce 2016.
Blanka Posekaná

Vážení občané, dovolte mi, abych vám připomněla několik
informací týkajících se poplatků. Nejprve zásadní informace.
Úhrada poplatku za komunální odpad pro rok 2016 bude
v období 4. leden až 29. únor. Poplatek za psa je možno uhradit
od 4. ledna do 31. března 2016. Poplatky se vybírají v úředních
dnech pondělí a středa od 8.00 – 11.30; 12.30 – 17.00 hodin.
V neúředních dnech úterý a čtvrtek můžete uhradit poplatek od
8.00 – 11.30; 12.30 – 14.30 hodin. Ověřte si telefonicky, zda
jsem přítomna (775 742 981). Vyřizuji i další činnosti jako
hřbitov, Dům s pečovatelskou službou, lékaře apod. Co je jistě
potěšující informace, cena poplatku se nemění. Poplatky je
možno uhradit též bankovním převodem. Číslo účtu Města
Rudolfov je KB 1921231/100 VS pro odpad 1339, VS pro psa
1331, hřbitov 3632xxx (kdy x je číslo hrobového místa). Pokud
došlo v roce 2015 k jakékoliv změně u poplatníků (úmrtí
v rodině, narození dítěte, stěhování některého člena rodiny),
nahlaste tuto skutečnost osobně, telefonicky (775 742 981) nebo
e-mailem (poplatky@rudolfov.cz), a to do 15. prosince 2015.
Připravuji předpisy a tyto údaje mají vliv na výši poplatku.
Četnost svozů při změně je třeba též nahlásit do
15. prosince 2015. Totéž platí i u psů. Pokud již psa nemáte nebo
jste si pořídili jiného či dalšího psa, je třeba tuto skutečnost
nahlásit formou písemné přihlášky a odhlášky do 15 dnů od
nastalé změny. Jestliže jste držitelem více psů, pak jste povinni
hradit poplatek za každého dalšího psa staršího 3 měsíců.
Vážení občané, pokud máte popelnici, která má již odslouženo,
nelepte na ní novou svozovou známku. Nejprve si pořiďte novu
popelnici a teprve pak použijte známku. Na rozbité popelnici
vám známka neposlouží. Při výměně popelnice je třeba přinést
známku ze staré popelnice i poškozenou. Měl by být, pokud je
to možné, čitelný rok použitelnosti. Pokud se vám nepodaří
známku odstranit, překontroluji na místě výměnu popelnice.
Kupujte si však popelnici s objemem 110 až 120 litrů. Jestliže si
pořídíte popelnici 240 litrů, pak musíte uhradit dvojnásobek
poplatku.
Pytle na odpad se vydávají po jednom svazku. Není možné
dělat si doma zásoby s tím, že se občanovi nechce chodit na
úřad. To neznamená, že místo červených pytlů vyžadujete dva
svazky žlutých. Pytle jsou určeny pouze těm, kteří opravdu třídí.
Při kontrole městem jsem zjistila, že občané dávají k likvidaci
pytle poloprázdné, hlavně červené, dále do pytlů dávají
i suroviny, které tam nepatří a pokud jim dojde jedna barva,
nahrazují pytle barvou druhou nebo dokonce i jinou než určenou.
Ještě upozornění na sběrné kontejnery, které jsou rozmístěny
v Rudolfově a Hlinsku. Prosím, ukládejte do kontejnerů pouze
suroviny, které do nich patří.
Nebezpečný odpad – patří sem např. léky (odevzdávají se
v některých lékárnách, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky, barvy, lepidla
a oleje. Toto odevzdáváme na sběrný dvůr od dubna do října
běžného roku. Informace naleznete na www.rudolfov.cz
Několik informací ke hřbitovu:
Žádám nájemce hrobových míst, aby si odklidili plastové lahve,
náhradní světla a další věci, které ukrývají za svými hroby a to
ze dvou důvodů. Z estetického důvodu – vytváří to nepořádek
na hřbitově, na který pak upozorňujete, za druhé, nedá se tento
prostor udržovat. Správce hřbitova by musel každou tuto věc dát
stranou, aby mohl v létě posekat, na podzim odhrabat spadané
listí. Pokud tak neučiníte do konce roku 2015, bude nucen
správce tyto prostory vyčistit. Dále žádám, aby nájemci
nevysypávali uličky u svých hrobů kamenným štěrkem. Opět ze
dvou důvodů. Každý nájemce hradí plochu hrobu, nehradí
přilehlé uličky. Sousednímu nájemci a pronajímateli toto
obsypání nemusí vyhovovat. Jako druhý a to podstatnější důvod
uvádím opět údržbu. V letních měsících při sečení odlétají tyto
kamínky a mohou poškodit náhrobky a příslušenství (vázy,
lampy apod.). Prosím o překontrolování smlouvy, zda není ještě
uzavřena na zemřelého. Pokud ano, je třeba tento hrob přepsat.
K tomuto úkonu poskytnu potřebné informace.

Kompostéry jsou stále k mání!

330 kompostérů pořídilo město pro své obyvatele zdarma.
Hlavním motivem je, aby svůj biologicky rozložitelný odpad
z domácností a především ze svých zahrad nekončil
v popelnicích, v lepším případě na sběrném dvoře, ale aby si ho
každý zpracoval sám na svém pozemku. Město na tento projekt
obdrželo dotaci ve výši 90% od Operačního programu Životního
prostředí. Kompostéry černé barvy o objemu 800 litrů jsme již
pořídili za necelých půl miliónu Kč (podíl města činí tedy
necelých 50 tisíc Kč) a budou připraveny po podpisu smlouvy
majitelem v týdnu od 30. 11. 2015 na sběrném dvoře.
V říjnu 2015 dostala každá domácnost do schránky informační
leták se závaznou přihláškou. Od 2. 11. 2015 probíhá sběr
přihlášek na městském úřadu. Desítky obyvatel byly tak
nažhaveny, že v pondělí od rána stály frontu na podání přihlášky.
Téměř první stovka přihlášených byla za první den. Poté se již
fronty netvořily, ale zájem stále trvá. Za čtrnáct dní možnosti
podat přihlášku už zbývá jen necelá stovka volných kompostérů.
V informačním letáku je napsáno, že sběr závazných přihlášek
bude probíhat do pátku 20. 11. 2015. Budeme rádi pokud tento
termín naši obyvatelé využijí. Nově však platí, že kompostéry
budou k dispozici do vyskladnění posledního kusu, tedy
i přihlášky budou přijímány i po termínu 20. 11. v úředních
dnech MěÚ, pokud budou ještě kompostéry k dispozici.
Smlouva k podpisu bude zveřejněna v předstihu na webových
stránkách města, aby si jí naši obyvatelé mohli v klidu domova
prostudovat a na sběrném dvoře již mohli v klidu podepsat.
Využijte pořízení kompostéru zdarma pro Vaši domácnost, ještě
jsou k mání!
Vít Kavalír, starosta města

DOŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY
Poštovní ulice

Chtěla bych se zeptat, zda se v blízké době počítá s opravou
Poštovní ulice, v úseku od pošty ke knihovně. Ulička má uvolněnou
zámkovou dlažbu, leckde kostky chybí úplně. Denně tudy projde
velké množství chodců od zastávky MHD a také školních dětí.
A hlavně projede spousta aut!!!
Ulička, myslím si, už díky svému povrchu, by měla sloužit pouze
pro pěší. Je přitom velmi frekventovaná a nebezpečná.
Děkuji za odpověď.
paní Vančurová, Poštovní ulice
Vážená paní Vančurová,
Poštovní ulice v daném úseku je klasickou místní komunikací, která
je takto vedena v pasportu místních komunikací, byť je velmi
frekventovaná i chodci a zejména dětmi. Tudíž průjezdu automobilů
nelze zabránit. Zvlášť, i pokud tam má svůj provozní dvůr Česká
pošta. Kvalita této vozovky se opravdu zhoršuje. Největší podíl na
tom má, dle mého názoru, svozová firma se svým popelářským
vozidlem o hmotnosti až 30 tun. Postupně největší díry opravujeme,
viz jedna velká opravená v letošním roce, ale je jasné, že celkově
zničený povrch to nezachrání. Pokud budeme chtít tuto komunikaci
v nejbližší době opravit a zvolit třeba vhodnější povrch, tak musíme
začít od začátku. Zjistit stav inženýrských sítí pod vozovkou.
Připravit projektovou dokumentaci a poté sehnat v rozpočtu nebo
z jiných zdrojů finance. Nebude to jednoduché, ale je jasné, že
v nejbližších letech k rekonstrukci bude muset dojít.
Vít Kavalír, starosta
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partnerský projekt zpřístupněné Eliášovy štoly v Úsilném.
V příštím roce expozici dokončíme umístěním informačních
panelů, laviček, vzrostlého stromu a další zeleně.
Proč bychom třeba v letním podvečeru nemohli uspořádat za
vhodného počasí na zahradě muzea komorní koncert,
přednášku nebo divadlo? Zahrada má už teď své
nezaměnitelné kouzlo. Po dokončení Vás rádi pozveme na
nějakou dobrou kulturu.
Vít Kavalír, starosta města

SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA
INFORMUJE
Katalog expozic Hornického muzea Rudolfov

Každoročně minimálně od roku 2011 obdrželo vždy město
Rudolfov dotační prostředky z grantu poskytnutého
Jihočeským krajem na podporu muzeí a galerií. Ne jinak
tomu bylo i letos. Uspěli jsme hned ve dvou kategoriích:
dovybavení expozic (je popsáno na jiném místě RL) a právě
propagace muzea. Žádosti pro oba granty podal Vráťa
Klabouch.
V září 2014 bylo v Rudolfově otevřeno Hornické muzeum
v nově zrekonstruovaném objektu Perkmistrovského domu.
Zcela nově byly nainstalovány expozice v pěti sálech muzea.
Už při otevření bylo jasné, že bude nutné dodělat kvalitní
propagaci. Takovým standardem propagace každého
kvalitního muzea je vytvoření tištěného průvodce.
Výsledkem realizace projektu v roce 2015 je vytvoření
tištěného katalogu Průvodce expozicemi Hornického muzea
Rudolfov jako propagačního materiálu. Autorem publikace
o 55 stranách na křídovém papíře je naše obyvatelka a
kurátorka výstav Jihočeského muzea Mgr. Helena Stejskalová
a tým dalších spolupracovníků.
Největším nákladem takové publikace je pochopitelně
kvalitní tisk. Celkové náklady tohoto projektu jsou necelých
42 tisíc korun. Jihočeský kraj nám na to přispěje částkou
25 tisíc Kč.
Všem, kteří se na vzniku katalogu podíleli, bych chtěl touto
cestou poděkovat.
Vít Kavalír, starosta města 11. 11. jsme navštívili spřátelené město Jihlavu, doprovodili
Venkovní expozice NAŠEHO Hornického muzea sv. Martina na bílém koni v tradičně velkolepém průvodu na
Hornické muzeum si žije svým kulturním životem. Krom náměstí a podpořili kamarády z partnerského spolku
návštěvníků expozice je velmi vytížený hlavně multifunkční Jihlavský havířský průvod.
sál. Naposledy „Zlatá horečka“, večer vyprávění a muziky ve Podzim vládne svou barevností a občasnou nevlídností a my
stylu country, předtím vernisáž prodejní výstavy obrazů, intenzivně připravujeme naši tradiční akci – Barbořino
cestovatelský čtvrtek, různé přednášky, koncerty, jóga, světlo, průvod lampionů, světel a světýlek s havíři a jejich
setkávání různých spolků a mnoho dalšího. Našemu městu patronkou sv. Barborou v čele. V pátek 4. prosince můžete se
takový kulturní stánek moc chyběl a je dobře, že jsme to svými dětmi poslat dopis Ježíškovi a s Barborkou dojít ke
Královskému rybníku, kde se pokusíme vytvořit světelný
změnili.
Na letní sezónu připravujeme venkovní alternativu kulturního řetěz, a kde Barborka předá zúčastněným dětem milou
dění. Zahrada hornického muzea je umístěna na jihozápad, pozornost.
tedy téměř ideálně pro milovníky slunných dnů. Začali jsme Večer 4. 12. se v historických kostýmech členové Společnosti
přátel Rudolfova se zástupci města Rudolfova a partnerské
tam po etapách budovat venkovní expozici hornictví.
Výsledkem realizace projektu v roce 2015 je vytvoření obce Úsilné přesunou do zámecké jízdárny krumlovského
expozice důlních vozů a roubeného vrátku umístěných právě zámku, kde se uskuteční tradiční velký hornický večer ke
ve zmiňované zahradě podle architektonického návrhu svátku sv. Barbory s účastí zástupců spolků z celé ČR,
Ing. Kročáka. Celkový náklad tohoto projektu činí cca partnerů, sponzorů a města Český Krumlov. Vyvrcholením
50 tisíc Kč. Jihočeský kraj nám přispěl částkou 31 tisíc korun programu bude přijímání nových adeptů do cechu
havířského.
v rámci grantu na dovybavení expozic.
Projekt je také dlouhodobým záměrem města s dalšími Srdečně Vás zveme na hornický průvod sv. Barbory a do
předpoklady růstu a využití navazujících aktivit cestovního roku 2016 Vám přejeme mnoho krásných a milých
ruchu, jako jsou návazné trasy naučných stezek Cesta kolem zážitků, zdaru, optimismu a tvůrčí energie.
Za Společnost přátel Rudolfova předsedkyně Hana Kuboušková
hornického města a Člověk a krajina s napojením na
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dosud nevědělo. Jako příklady významných nálezů můžeme uvést
brouka majku obecnou, motýla bělopáska tavolníkového, užovku
hladkou a řadu dalších. Výsledky průzkumu jsou pozoruhodné a
potvrzují důležitost údolí Rudolfovského potoka a zejména
významného krajinného prvku Rudolfovský lom pro ochranu
přírody, kam spadá většina nálezů. Dosavadním průzkumem, který
byl ve VKP Rudolfovský lom prováděn a cílen na zvláště chráněné
druhy byl zjištěn výskyt 25 zvláště chráněných druhů, 42 druhů
zařazených do červených seznamů a 11 druhů podléhajících
evropským směrnicím. Některé druhy spadají do více
vyjmenovaných kategorií. V současné době Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR v údolí Rudolfovského potoka, VKP
Rudolfovský lom, Rudolfovském potoce a drobných rybnících
eviduje v nálezové databázi následujících 30 zvláště chráněných
druhů a 8 druhů zařazených do červeného seznamu podle zákona
č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. V údolí Rudolfovského
potoka byl také před čtyřmi lety jedním z místních obyvatel
vyfotografován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), kterého se
letos bohužel nepovedlo zdokumentovat. Podle Mgr. Zdeňka Hanče,
zástupce ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR –
regionálního pracoviště jižní Čechy z oddělení sledování stavu
biodiverzity, se trvalá populace mloka skvrnitého nikde v jižních
Čechách nevyskytuje. Poslední záznam je znám z údolí Vltavy
u Orlíka v roce 1985. Protože tento nález je naprostou raritou a je
nepravděpodobný, tak není pro jeho relevantnost uveden v nálezové
databázi. V příštím roce by Náš domov na základě výsledků
biologického průzkumu chtěl v údolí nechat zpracovat informační
tabuli o zvláště chráněné fauně a floře. Předběžně přislíbili
odbornou pomoc a poskytnutí svých fotografií profesionální
biologové Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D., RNDr. Jiří Řehounek a
Mgr. Zdeněk Hanč. Velká část nálezů přitom spadá do významného
krajinného prvku Rudolfovský lom, o jehož registraci se již několik
let vede právní spor. Někteří vlastníci pozemků napadli registraci
u soudu, protože chtějí na pozemcích v údolí stavět. Advokát
žalujících stran (firma LUMOS, Ing. Dana Chytilová a obec Jivno)
se dlouhodobě snaží přesvědčit soud, že Rudolfovský lom je
z hlediska ochrany přírody bezvýznamné území. V žalobě se mimo
jiné uvádí: „... teprve po vymýcení náletových dřevin a po odhalení
stěny lomu bude VKP skutečně plnit svoji funkci. Bez těchto zásahů
je totiž dotčená lokalita bezvýznamná.“ Letošní průzkum opět
potvrzuje, že prostě nemá pravdu a území je velmi cenné.
Biologický průzkum, znalecký posudek, stanovisko AOPK ohledně
výskytu zvláště chráněných druhů a také veřejné podpory ohledně
registrace VKP Rudolfovský lom a zachování údolí Rudolfovského
potoka v současném stavu od okolních obcí a měst (nově vyjádřilo
podporu také město České Budějovice) byly v těchto dnech předány
starostovi Jivna, panu Pavlu Halámkovi a také průběžně zasílány
Krajskému soudu. Pan starosta byl také upozorněn na to, že by obec
Jivno mohla zvážit oprávněnost žaloby v tvrzení, že je dotčená
lokalita bezvýznamná. Podporami okolních obcí jsme také vyvrátili
argument žalujících stran, že se v kauze jedná o osobní zájmy
stojícími za spolkem Náš domov. Na otázku, jak se vyvíjí situace
ohledně územního plánu, pan starosta odpověděl, že v současné
době probíhá třetí přezkum ÚP, který byl schválen v roce 2014. Dvě
žádosti jsou již Krajským úřadem rozhodnuty. Nově se musí
zpracovat změna ÚP, do které musí být zapracovány podmínky
rozhodnutí. Změna se začne zpracovávat nejdříve po doručení
rozhodnutí o třetím přezkumu. V současné době se čeká, jak se obec
Jivno k údolí Rudolfovského potoka postaví. Nyní je už ale jasné, že
se mezi námi alespoň zlepšila komunikace, což bylo za bývalého
vedení nemožné. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
poskytli své aktuální fotografie nebo nálezy v údolí Rudolfovského
potoka za poslední léta. Poděkování patří zejména Ing. Miroslavě
Kavkové, Ph.D. (houby), Mgr. Ludvíku Mühlsteinovi (ptactvo),
Ing. Arnoštu Kudrnovi (brouci), Ing. Aleně Bílé (brouci), Haně
Kotasové (motýli), Mgr. Martině Touškové (hadi), Martinu
Schusterovi (mlok skvrnitý), Janu Vondráškovi (motýl), Ludmile a
Ladislavu Pacholíkovým (rostliny), Petru Kocinovi (různé) a řadě
dalším. Asi největší poděkování patří Mgr. Zdeňku Hančovi za
determinaci motýlů a brouků z posílaných fotografií, Ing. Aloisi
Pavlíčkovi, Ph.D. a RNDr. Jiřímu Řehounkovi, kteří odvedli
opravdu obrovský kus práce.
„V poslední době nás potěšila veřejná podpora Města České
Budějovice za zachování údolí Rudolfovského potoka v současném
stavu a registrace VKP Rudolfovský lom, která je pro nás dalším

Listopadové dny v Rudolfově před 97 lety

Ve spěchu všedních dnů zbývá jen málo času na malé ohlédnutí za
právě prožitými dny, natož pak za historií našich předků. V dobrých
časech, kdy netrpíme nouzí, snadno zapomínáme, že je to z pohledu
historie vlastně jen krátká doba, pár desetiletí. Vzpomínky na doby
minulé jsou v dnešní uspěchané době nostalgickým pohlazením
i připomínkou, že je třeba nezapomínat a být alespoň trochu vděčný
za to, že žijeme právě zde a nyní. Jsou to rodinné a obecní kroniky,
náhodně dochované dopisy, úřední zprávy a jiné záznamy, ale také
staré noviny, z nichž lze mezi řádky vyčíst, jaký život měli naši
předkové před několika desetiletími. S krédem nezapomínat a
připomínat nejen na to hezké vybírám pro vnímavé čtenáře pár
zajímavostí z Rudolfovska z doby přibližně před sto lety.
Tentokrát jsem si vybrala rok 1918, konec první světové války a rok
vzniku nové Československé republiky. Bylo to bezesporu
přelomové období a zajímalo mě, čím se mohly zabývat ženy a co
dělali úplně obyčejní mužové, kteří nepůsobili v politice. Dne
16. listopadu 1918 se podařilo Rudolfovským připravit a
organizačně dobře zajistit akademii na oslavu nově vzniklé
republiky. Není divu, že jim to chvíli trvalo, neboť v Rudolfově žila
tehdy již menšina německy mluvících obyvatel, pro které byly
válečná porážka Rakouska-Uherska a vznik samostatného
československého státu nedobrými událostmi. V hostinci u Frůňků
se onen listopadový večer roku 1918 konala akademie, čili
besídka s programem, který začal národní hymnou v podání
rudolfovského pěveckého kvarteta. Po úvodním proslovu se plným
lokálem s veselým pískotem neslo bouřlivé pozdravení nové
republice Na zdar! Posléze slečna Nováková zapěla několik
českých lidových písní a všichni přítomní jí za pěvecký výkon
nadšeně aplaudovali. Velkým potleskem byla posléze odměněna
také slečna Šafaříková, která si vybrala recitaci básně Tisíc
nesmrtelných. Někteří posluchači se prý neubránili slzám, když
procítěně recitovala verše „... to za věk běd a utrpení, za české dítě
v německé škole, za české ruce v německém dole, za všecky hřích
německé pýchy...“ Zdejší profesor Koželuh a slečna Vinklerová
následně na klavíru zahráli a společně zazpívali vybrané Smetanovy
skladby. Slavnostní večer posléze gradoval společně zpívanou písní
Z požárů dýmem, avšak celý sál zapěl vstoje Nad Tatrou sa blýská.
Všichni byli skvělí, všichni byli dojatí a zahlcení euforií, ale
všechny účastníky nejvíce překvapil svým zpěvem úžasný pan
inženýr Coufal, který předvedl své úžasné pěvecké umění. Po
společném provolání se pak všichni rozešli do svých domovů.
Listopadové a prosincové večery mohly některé ženy z Rudolfova
trávit nejen u plotny pečením vánočního cukroví, ale mohly se
zúčastnit hned několika dobročinných věnečků, čili tanečních
zábav s tombolou, jejichž výtěžek pořádající spolky využily jako
jednorázovou peněžitou pomoc rodinám, do kterých se nevrátili
nezvěstní vojáci z války, a na nákup dárků na vánoční besídky pro
děti. Nezaostávali ani mužové, kteří v továrnách a hospodách mezi
sebou vybírali menší peněžní obnos rovněž na mikulášské a vánoční
nadílky dětem. Mikulášké nadílky a předvánoční besídky pro děti se
konaly v hospůdkách, kde býval ozdobený stromek, a děti zpívaly,
recitovaly a tančily. Za odměnu dostávaly skromné dárky.
Cukrovinky, ale také teplé zimní boty, šály, knížky nové i použité,
školní pomůcky a také příspěvek na obědy ve školách.
Ze starých novin vybrala Helena Stejskalová

Biologický průzkum potvrzuje význam údolí
Rudolfovského potoka pro ochranu přírody

V údolí Rudolfovského potoka proběhl v letošním roce díky grantu
Nadace Via biologický průzkum, do něhož se vedle odborníků
zapojila také laická veřejnost. Průzkum v údolí probíhal v několika
rovinách. Pro rudolfovský spolek Náš domov ho na profesionální
úrovni prováděl bývalý ředitel Národního parku Šumava Ing. Alois
Pavlíčko, Ph.D., autor loňského orientačního průzkumu. Další část
ležela na bedrech členů a příznivců Našeho domova, kteří měli na
starosti zemní pasti pro odchyt bezobratlých, které poté třídil a
určoval RNDr. Jiří Řehounek z Cally. Na žádost ochránců přírody
poskytlo své nálezy z posledních let také několik biologů. Do
poslední části se mohl zapojit každý, kdo zašel do
údolí s fotoaparátem nebo mobilním telefonem a poslal fotografii
rostliny nebo živočicha. Na fotografiích se podařilo zachytit řadu
chráněných a ohrožených druhů, přičemž o výskytu mnoha z nich se

pokračování na straně 15

6

... Z HORNICKÉHO MUZEA
Vážení příznivci Hornického muzea a kultury. Věřím, že si všichni
báječně užíváte nezvykle teplé podzimní dny. Dovolte mi, prosím,
krátké ohlédnutí za kulturou v našem muzeu. Naposledy jsme se
společně loučili po „prvních narozeninách“ našeho krásného muzea.
Ani s nástupem barvami prozářeného podzimu jsme v muzeu
nezaháleli, ba naopak. Koncem září se přišla celá školní družina
podívat na zábavný program s názvem Vodnická škola. Zeleně
natření herci v pestrých kostýmech rozesmáli všechny návštěvníky.
Začátkem října jsme se společně vydali na již desátou společnou
historickou vycházku s názvem Poznej svoji rodnou hroudu.
Tentokrát jsme měli namířeno do gotické tvrze v obci Zvíkov.
Přestože počasí nebylo na výšlap zcela ideální, ve smluvený čas se
sešlo asi padesát výletníků v areálu Schwarzenberského špitálu
v Lišově. Zájemci si prohlédli muzeum F. M. Čapka a vyrazilo se.
Po hodince svižné chůze jsme došli až na místo určení, do tvrze. Zde
už na nás čekal pan PhDr. Daniel Kovář, který nám o historii tvrze
zajímavě povyprávěl. Dokonce jsme se mohli podívat i dovnitř. Na
zpáteční cestě jsme se rozdělili, někdo zamířil ze Zvíkova rovnou na
Rudolfov, někdo se vydal na obhlídku palírny ve Hvozdci, někdo šel
zpět do Lišova na autobus. Můžete se už teď těšit na jaro, kdy se
vydáme na další tématickou vycházku, tentokrát v okolí Rudolfova.
Že je turistika velkým lákadlem, nás přesvědčila účast na další
kulturní akci. Pravidelnou rubriku s názvem Cestovatelský čtvrtek
zahájili manželé Hrochovi se svým vyprávěním o cestě kolem světa.
Posluchači se málem nevešli do sálu. Hned druhý den se nám
představil nový Spolek Pro Rudolfov se zahájením výstavy
vyřezávaných loutek z dílny řezbáře Jiřího Drhovského mladšího.
Na výstavu loutek se chodí dívat nejen školky z celého okolí.
Listopad jsme přivítali poetickým večerem Máchovi v patách. Básně
se střídaly s hudbou a rozezpívaným návštěvníkům se ani nechtělo
domů. Následující sobotní odpoledne nám zpříjemnila vernisáž
prodejní výstavy s názvem Duel. O umění vystavujících malířek
svědčí fakt, že se hned na vernisáži prodalo několik obrazů. Poslední
kulturní akcí pak byl večer s názvem Zlatá horečka. Mnoho
příznivců country se zaposlouchalo do hudby Jirky Kršky a Vládi
Jandy doplněné vyprávěním o drsné romantice prvních zlatokopů.
Doufám, že se Vám naše kulturní akce v muzeu líbily a zachováte
nám přízeň nejen v nadcházejícím adventu, ale i příštím roce.
Těšíme se na Vaši další návštěvu!
Na závěr bych chtěla poděkovat svým dvěma kolegům, Janě
Malšovské a Josefu Burdovi, bez jejichž celoroční pomoci by
mnohé kulturní akce vůbec nevznikly.
Za Hornické muzeum Markéta Dvořáková

na tvořivé vánoční dílničky do muzejní knihovny. V podvečer, na
Farské louce, po vystoupení MŠ Rudolfov a dětského sboru
Canzonetta, společně rozsvítíme vánoční stromeček. A pak Vás čeká
vyvrcholení adventního večera opět v Hornickém muzeu. Se svým
programem Vánoce rudolfínského dvořana vystoupí skupina La
Volta.
Malé vánoční posezení pro všechny příznivce muzea a kultury
připravujeme na 10. 12.
Ani v příštím roce nebude nouze o zajímavé kulturní akce.
Novoroční koncert pro Vás chystáme na pátek 8. 1. Ve středu 20. 1.
si přijďte poslechnout autorské čtení Rudolfovských povídek
Vladimíra Jandy. Příznivce cestování potěší druhý cestovatelský
čtvrtek 28. 1. Tentokrát se společně vydáme na severní okruh
Thajskem. V únoru potěší milovníky šansonů koncert skupiny
reBRELové. Milovníci Novohradských hor si přijdou na své na další
přednášce Milana Koželuha. Ale to už moc předbíhám, o tom se
dočtete v příštím čísle Rudolfovských listů.
Markéta Dvořáková

Jakub Jan Ryba

Když se řekne Jakub Jan Ryba, snad každému se v uších ihned
rozezní melodie České mše vánoční. Už po několikáté si ji můžete
během vánočních svátků vyslechnout v provedení Chrámového
sboru z Velešína v rudolfovském kostele sv. Víta.
Letos si však připomínáme dvojí výročí tohoto skladatele.
Dovolte mi tedy malé připomenutí. Jakub Šimon Jan Ryba, autor
1374 duchovních i světských skladeb, z nichž 19 mší je určeno pro
čas Vánoc, se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Hudbě se věnoval
již od dětství, hrál na klavír, housle a varhany. Byl stoupencem snah
o znovuvzkříšení českého jazyka a o jeho kulturní prosazení. Sbíral
české lidové písně. Po pražských studiích přijal místo venkovského
kantora v Rožmitále pod Třemšínem. Zde měl jako přívrženec
osvícenecké ideologie celá léta konflikty s církví i vrchností. Zcela
vnitřně rozvrácený a fyzicky vysílený spáchal 8. dubna 1815
sebevraždu.
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas poslechem jeho hudby. Ve
čtvrtek 10. prosince, při malém posezení v knihovně Hornického
muzea, zavzpomínáme na okamžiky ze skladatelova života a
připomeneme si dobu, ve které žil a tvořil.
Srdečně vás zve Jana Malšovská

Nové upomínkové předměty

U příležitosti prvního výročí otevření Hornického muzea pro Vás
město Rudolfov nechalo vyrobit nové upomínkové předměty
Hornické muzeum pro děti
nejen s muzejní tematikou. Retropohlednice, leporelo a pexeso
Jak jste si již mohli všimnout na našich stránkách nebo facebooku, mohou být zábavně – vzdělávací součástí mikulášského balíčku pro
každou středu od 15 do 17 hodin se v Hornickém muzeu pořádá Vaše děti nebo vnoučata. Přijďte si pro ně do muzea!
přátelské setkání rodičů s dětmi s názvem Kdo si hraje… Pod
vedením šikovných maminek ze spolku Rudolfovský UM si děti
hrají, dovádějí a vyrábějí. Počet maminek s dětmi se rozrůstá,
pokaždé přijde někdo nový, kdo se stane pravidelným
návštěvníkem. Muzeum tak každou středu ožívá dupotem, výskáním
a zábavou. Přijďte se také podívat se svými ratolestmi a vyrobit si
něco malého na památku.
Markéta Dvořáková

Co pro Vás chystáme?

V Hornickém muzeu si aktuálně můžete prohlédnout dvě výstavy.
V muzejní knihovně výstavu vyřezávaných loutek, v multifunkčním
sále pak prodejní výstavu obrazů s názvem Duel aneb co ženy
nechápou a co muži nevidí. Do 4. 12. vystavují dvě velmi nadané
výtvarnice – Hana Jinderlová a Naďa Kubartová, od soboty 5. 12.
pak budou vystavovat muži – Zdeněk Bárta a Pavel Rožboud.
Výstavy je možné shlédnout do 20. 12.
Od 27. 11. se k nám do muzea vrátí velmi oblíbená prodejní výstava
sociálně terapeutických dílen klientů Domova Libníč. Půvabné
výrobky nejen s vánoční tematikou jistě udělají radost pod
stromečkem mnoha Vašim přátelům.
V první adventní neděli 29. 11. přijďte od 14 hodin se svými dětmi
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29. 11. 2015
●

RUDOLFOVSKÝ ČAS VÁNOČNÍ 2015

Rozsvěcení vánočního stromu
◦ Tvoření vánočních ozdob nejen na rudolfovský stromeček
Muzejní sál

Spolek Rudolfovský UM

14.00 – 16.00

◦ Vystoupení dětí z MŠ Rudolfov
Farská louka
◦ Dětský pěvecký sbor Canzonetta
Farská louka
◦ Vánoce rudolfínského dvořana, divadelní vystoupení skupiny La Volta
Muzejní sál
●
●

Město Rudolfov

Mše svatá s adventní liturgií
◦ svěcení rodinných adventních věnců

Kostel sv. Víta

Charitativní sbírka pro azylový dům maminek s dětmi

Fara

Římskokatolická farnost Rudolfov
Rodinné centrum Rudolfov

17.15
10.00

15.30 – 16.45

4. 12. 2015
●

16.00
16.30

Barbořino světlo
Farská louka
◦ tradiční průvod světel s havíři a jejich patronkou
◦ součástí akce je Nebeská pošta (odeslání dopisu Ježíškovi)

16.30
16.15

Společnost přátel Rudolfova

7. 12. 2015
●

„Šikovné ruce“
◦ výroba vánoční dekorace

Muzejní sál

18.00

Město Rudolfov – Sociálně zdravotní komise

8. 12. – 9. 12. 2015
●

Vánoční jarmark
◦ prodej výrobků dětí z 1. stupně ZŠ a MŠ

Muzejní sál

14.30 – 17.00

Město Rudolfov – Kulturně školská komise

10. 12. 2015
●

Předvánoční posezení v Hornickém muzeu
Hornické muzeum
◦ přátelské posezení s hudbou Jana Jakuba Ryby a s překvapením

18.00

Hornické muzeum

13. 12. 2015
●

Trio Budwicense
◦ koncert vážné hudby

Sbor smíření CČSH

Sbor smíření CČSH
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17.00

16. 12. 2015
●

RUDOLFOVSKÝ ČAS VÁNOČNÍ 2015

Vánoční soutěž „O řád rudolfovské pekařky“

Spolek Pro Rudolfov

20. 12. 2015
●

Divadélko Máma a Táta – Jak čertík psal vánoční přání

●
●

15.00

Kostel sv. Víta

Rodinná půlnoční
Vánoční mše svatá

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

16.00
22.00

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

8.30
10.00

Sbor smíření CČSH

8.30

Římskokatolická farnost Rudolfov

bohoslužba
Slavnost narození Páně – mše svatá

26. 12. 2015
●

Muzejní sál

Betlémské světlo
◦ možnost rozsvítit si betlémské světlo

25. 12. 2015
●
●

16.30

Město Rudolfov – Kulturně školská komise

24. 12. 2015
●

Muzejní sál

bohoslužba

30. 12.2015
●

J. J. Ryba – Česká mše vánoční
Kostel sv. Víta
◦ koncert chrámového sboru Velešín, vstupné dobrovolné

9.30

19.30

Město Rudolfov, Římskokatolická farnost Rudolfov

31. 12. 2015
●

Děkovná pobožnost

1. 1. 2016

●
●

bohoslužba
mše svatá

2. 1. 2016
●

Tříkrálová sbírka
◦ vyslání koledníků na Tříkrálovou sbírku

8. 1. 2016
●

Sbor smíření CČSH

17.00

Sbor smíření CČSH
Kostel sv. Víta

8.30
10.00

Kostel sv. Víta

8.30

Římskokatolická farnost Rudolfov

Novoroční koncert
◦ Sergej Pereplyatnik, klavír
◦ Teodor Brcko, violoncello

Muzejní sál

Město Rudolfov
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18.00

Vánoční stromeček plný společných přání

Rozsvícení vánočního stromečku patří na Rudolfově mezi velmi
příjemné společné tradice. Stromeček však může být kromě světýlek
ozdoben i společnými přáními. A proto děti z mateřské školky a
školní družiny namalují, co by si přály na Rudolfově
pěkného. Obrázky zabalíme do krabic a pověsíme na stromeček.
I dospělí si mohou něco přát, stačí, když se na chvíli zastaví, třeba
před vánočním stromečkem a zamyslí se, jaký by chtěli Rudolfov
mít. No, a kdyby i někdo větší chtěl svou představu namalovat, tak
jej na úterním nebo středečním tvoření v Hornickém muzeu rádi
uvidíme.
Spolek Rudolfovský UM
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Z ČINNOSTI KULTURNĚ ŠKOLSKÉ KOMISE
Výtvarná dílna se líbí

Od září se scházíme s dětmi, jejich maminkami a babičkami
v Perkmistrovském domě na výtvarných dílnách. Jednotlivá
odpoledne jsou vždy tematicky zaměřená. Už jsme malovali dózy,
tvořili z přírodnin, dělali z ovčí vlny víly, anděly a strašidýlka,
malovali na kameny a skládali ptáčky a podzimní listy z papíru.
Myslím, že na dětech je vidět, jak tvoří rády a my si užíváme
společně trávený čas s dětmi a s radostí se vracíme do jejich světa.
Věra Sosnová, předsedkyně kulturně školské komise

Znáte knihu Michala Viewegha Zpátky ve hře?

Ten, kdo navštívil v Muzeu Listování už ano. Byl to úžasný zážitek!
Scénické čtení Markéty Lánské a Alana Novotného, herců
brněnského divadla, nemělo chybu. Určitě v roce 2016 pozveme do
Rudolfova projekt L. Hejlíka Listování znovu.
Za Kulturně školskou komisi Hana Kuboušková
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Tříkrálová sbírka – sobota 2. ledna 2016

Živý betlém ve škole

Každým rokem připraví studenti a vyučující ze SOŠ veterinární, Rudolfovské listy vycházející na prahu adventní doby v sobě nesou
roku pro občany
mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní mnoho vánočních motivů. K začátku nového
Rudolfova i blízkých
jazykové zkoušky v Českých Budějovicích předvánoční vystoupení
obcí již neodmyslitelně
tzv. „Živý betlém“. Všichni si zazpívají vánoční koledy a přiblíží si
patří i Tříkrálová sbírka.
čas vánočních svátků a tradic. Vystoupení se koná vždy venku,
Tento rok budou
v areálu školy – na středisku praxe. Účastníky jsou tedy také naši
koledníci
prosit
zvířecí miláčci, koně, ovce, kozy. Setkáváme se vždy poslední týden
o podporu našich
před vánočními prázdninami.
projektů štědré dárce již
Nedílnou součástí našich aktivit je také pravidelná vánoční výstava.
v sobotu 2. ledna 2016.
Ta se koná vždy druhý týden v prosinci a nabízí řadu vánočních
Tříkrálová sbírka se
aranžmá, věnců, svícnů, vánočních vazeb a kytic.
připravuje již od
Mgr. Olga Cahová
listopadu. Ve spolupráci

se Základní školou
v Rudolfově se snažíme
oslovit koledníky z řad dětí z prvního stupně a zároveň spoléháme na
zkušené koledníky z minulých let. O záměrech tříkrálové sbírky
rozhoduje pod vedením otce biskupa Pavla Posáda diecézní tříkrálová
komise, která zasedá na začátku prosince. Farnost Rudolfov, která je
organizátorem sbírky, navrhla pro komisi následující projekty:
● Již tradičně podporujeme středisko Diakonie a misie Církve
československé husitské, NAZARET. 20% výtěžku sbírky půjde na
nákup kompenzačních pomůcek pro osoby s handicapem, které
využívají služeb centra v sociálně terapeutických a chráněných dílnách.
● Druhým tradičním projektem je podpora aktivit pro mládež a seniory
v nových prostorách rudolfovské fary.
● Třetím, také již tradičním projektem, je podpora rodinám
s dětmi s Downovým syndromem, kterým se snaží pomáhat spolek
Ovečka.
● Dále pak navrhujeme podpořit dva nové projekty. Prvním z nich je
nákup kompenzačních pomůcek (antidekubitní matrace) pro klienty
Kněžského Domova, kde je poskytována sociální zdravotní a paliativní
péče zejména pro kněze Českobudějovické diecéze.
● Druhým novým projektem je příspěvek na humanitární pomoc misii
Sv. Vincence z Pauly ve východní Africe.
Všechny projekty budou podpořeny rovným dílem, tedy každý dostane
pětinu z rozdělovaného výtěžku sbírky.
A tak 2. ledna 2016 společně přivítejme Tříkrálové koledníky! Vždyť
nám přináší Boží požehnání a to se neodmítá. A že jim nemůžete přispět
do kasičky? Věřte, že je stejně povzbudí vlídné slovo a úsměv na další
cestu.
Koordinátor Tříkrálové sbírky
Milan Třebín
P. S.
Pokud byste se chtěli zúčastnit Tříkrálové sbírky a nevíte, jak na to,
prosím, kontaktujte mě na milantrebin@gmail.com
nebo na telefonu: 603 556 975

SPOLEK PRO RUDOLFOV POŘÁDÁ VELKOU
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
„O ŘÁD RUDOLFOVSKÉ PEKAŘKY“

Soutěž o nejlepší, nejkrásnější a nejchutnější vánoční
cukroví. Akce je určena pro rudolfovské tvůrce
vánočních dobrot a je spojena s výměnou receptur a
zkušeností.
Dne 16. 12. 2015 v 16,30 hodin v sále Hornického
muzea budou představeny vzorky a proběhne jejich
hodnocení. Výsledky soutěže budou oznámeny na závěr celé akce.
Podmínky soutěže:
Každý adept/ka na řád rudolfovské pekařky připraví pro posouzení
odbornou porotou tři druhy pečiva po nejméně 6 kouscích. Tři druhy
proto, aby odborná porota mohla posoudit pekařskou zdatnost a fantazii,
šest kousků proto, aby se porota při náhlé ztrátě paměti mohla ujistit
o kvalitě soutěžních kousků. Odborná porota zhodnotí vzhled vzorků,
jejich ladné tvary, zdobnost, vůni slovy to to voní, to je krása a
v neposlední řadě chuť a sytost blaženým výrazem obličeje.
Součástí akce bude sladká tvůrčí dílna pro děti do 18 hodin.
Přihlásit se je možno osobně v Hornickém muzeu, nebo elektronicky na
e-mailu prorudolfov@seznam.cz. Hodnotit se bude ze vzorků osobně
upečeného a doneseného vlastního cukroví.
Vánoční cukroví bude po skončení akce předáno našim spoluobčanům
v domě s pečovatelskou službou.
Srdečně zveme všechny příznivce vánočního pečení.
Svatopluk Ott
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Pestrý podzim ve školní družině

Školní družina na podzim rozhodně nezahálela. Kromě pravidelné
činnosti v oddělení se děti zúčastnily mnoha akcí celodružinových.
Hned první podzimní den – 23. září se děti vydaly do Hornického
muzea, kde na ně čekala Vodnická pohádka v podání hudebně
divadelní skupiny Rybníkáři. Po celém muzeu se rozléhal dětský
smích a vůně makrely, kterou děti „o přestávce“ vodnické školy
dostaly ke svačince.
Prvního října družinu ovládla důležitá zelenina dnešní doby, za
kterou vděčíme Kryštofu Kolumbovi – brambora. Děti si vytvořily
nejrůznější zvířátka pomocí brambory, přírodnin, špejlí. Hlavní část
bramboriády probíhala za krásného počasí na Farské louce, kde si
děti vyzkoušely skákání v pytli, hod bramborou, různé způsoby
nošení brambory. Děti si soutěže s bramborou užily a bramboru
poznaly i jinak, než na talíři.
Děti ze třetích tříd měly možnost 5. října poznat práci dobrovolných
hasičů, konkrétně nás přijeli navštívit hasiči z SDH Libníč. Mezi
dětmi jsou i malí dobrovolní hasiči, proto pánům hasičům
pomáhaly s ukázkou. Nejprve se děti dozvěděly informace o jejich
práci, v čem nám pomáhají, jak máme reagovat v případě nebezpečí.
Poté si děti mohly například vyzkoušet smotat hadice či nasadit
hasičské helmy. Největší radost měly z možnosti důkladně
prozkoumat hasičské auto.

Ve dnech od 9. 10. do 13. 10. se postupně všechna oddělení
vystřídala na Dnu otevřených dveří Střední odborné školy
veterinární, mechanizační a zahradnické v Českých Budějovicích.
Děti poznaly, jak je škola veliká a co všechno studentům nabízí.
Nadšené byly z jízdy traktorem, kombajnem, v motokárách či na
koni. Vyzkoušely si dojit, ochutnaly čerstvý med, nakoupily
dárečky, které vyrobili šikovní studenti. Nakonec nás zpět do školy
odvezl pan řidič přímo jejich autobusem. Návštěva školy se všem
moc líbila a už se těšíme, až ji navštívíme opět za rok.
V polovině října děti z prvních tříd a ze 3. A. zažily ochutnávku
ovoce a zeleniny. Donesly si známé i méně známé druhy, společně
jsme si je nakrájeli, naservírovali a ochutnávali. Zpestřením byla
ochutnávka poslepu, kdy děti hádaly, co právě jí. Najednou byla
ochutnávka i obyčejného jablíčka či okurky velikou zábavou.

S blížícím se Halloweenem jsme i my v družině malovaly a tvořily
nejrůznější strašidýlka, netopýry a samozřejmě i dýně. Dýně byly
i hlavním tématem 22. 11., kdy jsme je na Farské louce vydlabali a
vyřezali. Děti si vytvořily strašidelné, dokonce i hrůzostrašné nebo
naopak přátelské dýně, které večer doma jistě krásně svítily. Jejich
dlabání děti moc bavilo, užily si při něm spousty legrace a jistě měly
ze své leckdy namáhavé práce velikou radost.
O den později jsme po několikátém odkládání kvůli nepřízni počasí
pomalovali křídami hřiště na Farské louce. Malování jsme pojali
téematicky, na hřišti jste mohli obdivovat dýně, strašidelné zámky
nebo například netopýry.
První týden v listopadu nad Rudolfovem létali krásní draci. Za
krásného, až jarního počasí, se konala drakiáda. Dětem se podařilo,
i při bezvětří, rozpohybovat draky. Viděli jsme draky malé, velké,
ručně vyrobené či pomalované. Všechny děti se moc snažily,
z každého vzlétnutí měly velikou radost a bylo vidět, že tato zábava
děti stále velmi baví.
V pondělí 9. 11. se děti ze třetích tříd zúčastnily besedy s paní
spisovatelkou Věrou Karhanovou, která dětem ukázala nejenom
svoji knihu Zápas na rožmberské hrázi. Děti pozorně poslouchaly a
knihu si odnesly i do družiny, kde ji budeme společně číst.
Petra Kuboušková

Co nového u našich nejmenších?

Mateřskou školu Rudolfov provázelo začátkem září mnoho akcí. Jednou
z nich byla návštěva ,,LEGIOVLAKU“, umístěného na
českobudějovickém vlakovém nádraží. Hlavním cílem tohoto projektu
bylo vytvoření si vlastního povědomí o československých legiích a
jejich zásluhách na vzniku samostatného ČSS. Expozice byla složena
z devíti vagonů, v každém vagonu byly k vidění dobové předměty a
zbraně, které přibližovaly život a boj legionářů. Byla zde i možnost si
jednotlivé exponáty osahat. Průvodci byli oděni do replik stejnokrojů.
Vlak se skládal z devíti vagonů a to ubytovacího, zdravotního, štábního,
obrněného, plošinového, plukovní prodejny a polní pošty.
Jedním z dalších programů byla ,,Plavecká školička“. Děti absolvovaly
plavecký výcvik v českobudějovickém bazénu. Kurz byl určen pouze
pro předškoláky, probíhal jedenkrát týdně a celkem bylo devět lekcí.
Během nich se děti formou her a soutěží učily překonat počáteční strach
z vody a učily se různé plavecké styly, ve kterých se zdokonalovaly.
Plavecký výcvik napomohl i k tomu, že děti vědí, jak se mají bezpečně
chovat ve vodě a v její blízkosti. Děti byly velmi šikovné, udělaly velké
pokroky a na závěr obdržely ,,Mokré vysvědčení“. V podzimních dnech
proběhly na jednotlivých třídách tradiční drakiády. Každá třída si
drakiádu pojala po svém. Někdo opékal buřty, jiní zase soutěžili ve
sportovních disciplínách a nechyběla ani soutěž o nejhezčího draka. Na
závěr děti dostaly sladké odměny a obdržely originální medaile ve tvaru
draka. Povětrnostní podmínky dětem a jejich drakům příliš nepřály, ale
přesto jsme si to moc užili a bylo to pro nás příjemně strávené
dopoledne. Celým školním rokem bude předškoláky provázet bohatý
program, který se týká, jak divadelních představení, tak výukových
programů, ale i interaktivních výstav či výletů mimo areál MŠ. Doposud
proběhly tyto akce: Návštěva galerie ,,Pod Kamennou žábou“, výlet do
ZOO Hluboká s výukovým programem o sovách a také výukové
programy z centra Cassiopeia jako například ,,Namydlený program“
nebo ,,Projekt Zdraví“.
Za kolektiv MŠ Rudolfov Markéta Kopfová, Kristina Opltová
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Ochrana ovzduší

Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s některými postřehy
ohledně novely zákona o ochraně ovzduší, které by brzy mohly
ovlivnit kvalitu ovzduší nejen na Rudolfově. Ministerstvo životního
prostředí ještě předložilo do připomínkového řízení návrh tohoto
zákona. Hlavním cílem návrhu zákona je naplnit závazky přijaté v rámci
mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, zajistit dodržování
předpisů Evropské unie a posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví
před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména
prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů
ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem

stanovených povinností.
Jaké povinnosti stanovuje nový zákon o ochraně ovzduší
provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW?
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší upravuje povinnosti
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW především
v § 17 odst. 1, 2 a 5. Provozovatelé těchto zdrojů jsou povinni:
• Uvádět do provozu a provozovat zdroj a činnosti nebo technologie
související s provozem nebo zajištěním provozu zdroje, které mají vliv
na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami výrobcem zdroje.
• Dodržovat přípustnou tmavost kouře.
• Spalovat ve zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu
paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená
výrobcem zdroje k spalování v něm.
• Předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání
informace o provozu zdroje.
• Umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem
obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke zdroji a jeho
příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím
souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu zdroje, za účelem
kontroly dodržování povinností podle zákona. Tato povinnost se však
nevztahuje na provozovatele zdroje umístěného v rodinném domě,
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, pokud nejde o prostory
užívané pro podnikatelskou činnost.
• Provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11
k zákonu o ochraně ovzduší. Pro plnění této povinnosti však zákon

stanoví dlouhé přechodné období 10 let od nabytí účinnosti zákona, tzn.
provozovatelé budou muset tuto povinnost plnit a její plnění bude
kontrolováno až od 1. září 2022 (§ 41 odst. 16 zákona).
• Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která
byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně
způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje. Tato povinnost se týká pouze zdrojů na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Na
tuto povinnost je navázána povinnost předkládat na vyžádání

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že

stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Na základě přechodného
ustanovení zákona musí být tato kontrola poprvé provedena nejpozději
do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15).
• Nově je přímo zákonem ve spalovacích zdrojích do 300 kW zakázáno
spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
Další povinnosti týkající se provozovatelů spalovacích stacionárních
zdrojů do 300 kW vyplývají z ustanovení § 16 zákona:
• Z § 16 odst. 6 vyplývá zákaz tepelně zpracovávat odpad (dle zákona
odpadech) jinde než ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné
zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona
o ochraně ovzduší.
• U nových staveb nebo při změnách stávajících staveb jsou právnické
i fyzické osoby povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky
přijatelné, využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou
energií nebo ze zdroje, který není stacionárním zdrojem (např.
tepelné čerpadlo, solární panely).

Emisní třídy rozhodují, které kotle mohou zůstat na trhu
i v domácnostech.
Počátkem roku 2014 zmizely z obchodů tři čtvrtiny dosud
prodávaných kotlů na tuhá paliva. Byly to kotle spadající do 1. nebo
2. emisní třídy, které se na základě novely zákona o ochraně ovzduší
nesmí od 1. ledna 2014 prodávat. Do budoucna nebude povolen ani
jejich provoz v domácnostech, od roku 2017 se začnou požadovat
kontrolní revize. Těm, kteří nesplní limity, bude hrozit pokuta.
Emisní třída se tak stala zásadním měřítkem kvality kotle a výrobci

přicházejí s technologiemi, které odpovídají nejvyšší 5. emisní třídě.

Ještě v roce 2011 vytápělo v Česku nevyhovujícími kotli půl milionu
domácností, většina z nich si do roku 2022 bude muset pořídit kotel
nový. První kontroly technického stavu, resp. revize budou vyžadovány
od 1. 1. 2017 a hlavním rozlišovacím měřítkem bude emisní třída. Proč
dochází k těmto restrikcím? Především je to obrana proti obecním
„čmoudilům“, kteří svým jednáním dokáží znepříjemnit ovzduší pro své
sousedy. Do moderních nízkoemisních kotlů vyšších tříd není možné
přikládat odpady a jiná nevyhovující či zakázaná paliva, z nichž vznikají
nejhorší a nejškodlivější emise. Navíc jsou kotle nižších emisních tříd
neefektivní a méně bezpečné.

Kdo se tedy chystá kupovat pro příští topnou sezónu kotel, měl by
vést emisní třídy v patrnosti, a rozhodnout se rovnou pro co nejvyšší
třídu (čtvrtou nebo pátou), aby nemusel kotel znovu brzy měnit.
Co to je emisní třída?

Emisní třída dle ČSN EN 303-5 je kotli přiřazena na základě výsledků
spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh a udává jeho
technologickou vyspělost. Nejvyšší stupeň je 5., nejnižší 1. Vedle tvorby
škodlivých emisí se posuzuje i účinnost, bezpečnost a efektivita. Čím
vyšší číslo emisní třídy, tím lepší výsledky a lepší kotel. Emisní třída
tedy vypovídá o tom, do jakého limitu emisí a do jaké maximální
účinnosti se kotel vešel za ideálních podmínek ve zkušebně. Jeho reálné
emise však může při provozu ovlivňovat instalace, údržba nebo kvalita
paliva. Emisní třída kotle musí být uvedena v technické dokumentaci a
také na štítku kotle. Pokud vybíráte na internetu, bývá napsána v jeho
základních parametrech společně s účinností nebo výkonem, případně se
zeptejte v prodejně, protože do kotle s nízkou emisní třídou již vzhledem
k novele zákona nemá smysl investovat.
Co ještě přinese novela zákona?

První reálný dopad novely se projevil už k 1. lednu 2014, kdy zmizely
kotle 1. a 2. emisní třídy z obchodů, zůstávají však samozřejmě v mnoha
domácnostech. Do začátku roku 2017 musí být na vyžádání provedena
první revize, která by se měla opakovat co dva roky. Pro kotle na tuhá
paliva je to novinka, ovšem u plynových kotlů jsou povinné revize již
dnes. První sankce za nedodání platné revize mohou přijít již k 1. lednu
2017. Kdo revizi nepředloží, může počítat s pokutou 20 000 korun. Za
nesplnění parametrů alespoň 3. emisní třídy přijde pokuta až o pět let
později, od 1. 9. 2022 to bude 50 000 korun. Pokutu ve stejné výši
dostane také ten, kdo bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána.
Jaroslav Valevský ml.
Zdroje: EnviWeb, Autor: Mgr. Pavla Bejčková
Tisková zpráva Klastr Česká peleta

Zelená úsporám

Nová zelená úsporám odstartovala a poběží do roku 2021. Domácnosti
si sáhnou až na 27 miliard korun. Na své by si mohli přijít i obyvatelé
Rudolfova.
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR
zveřejnili 21. října 2015 podmínky další výzvy v programu Nová zelená
úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu,
v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.
Příjem žádostí již tedy běží. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů
korun, v příštím roce bude k dispozici dalších 2,85 miliardy korun.
Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá
kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena
na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021.
Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných
z prodeje emisních povolenek. Novinkou programu je zcela nová
podpora malých fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově
získat dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci
malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě
v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc korun.
K tomuto kroku se MŽP rozhodlo proto, aby motivovalo občany
k energetické soběstačnosti, a nová podpora pomůže snižovat závislost
ČR na fosilních palivech. Aktuální výzva je určena majitelům rodinných
domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu,
výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy.
Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou
náročností. Výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a
ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů. Současně nová
výzva přináší několik změn, které se týkají zejména výměny
neekologických zdrojů vytápění. Na ty lze získat výhodnější podporu
přímo z tzv. kotlíkových dotací Operačního programu Životní prostředí,
a proto byla tato opatření v programu Nová zelená úsporám omezena.
I tak ale stále zůstává zachována podpora výměny elektrických zdrojů za
účinná tepelná čerpadla, instalace termických a nově i fotovoltaických
solárních systémů a instalace systémů nuceného větrání se zpětným
získáváním tepla. O dotaci je možné žádat před, v průběhu i po
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dokončení realizace podporovaných opatření. Žádosti podané na již
realizované projekty budou propláceny do 9 týdnů od jejich podání.
U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení do
6 týdnů od doložení realizace. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí
vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Nová zelená
úsporám. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním
elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pracovištích
Státního fondu životního prostředí ČR. V obou případech je však nutný
také vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci, který je
potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně
doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této
žádosti musí zájemce o dotaci také přiložit projektovou dokumentaci
navrhovaných opatření a energetické hodnocení.
Jaroslav Valevský ml.
zkrácená tisková zpráva Ministerstava životního prostředí

Kotlíkové dotace

Vážení spoluobčané, možná jste zaznamenali probíhající kampaň
ke kotlíkové dotaci. Dovoluji si Vám předložit přehled informací,
které jsem získal od Ing. Martina Pluchy z Oddělení evropské
integrace, Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo
životního prostředí a po jejím schválení bude na konci roku 2015
zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické osoby a následně na
přelomu roku 2015/2016 bude vypsána výzva pro příjem žádostí
fyzických osob – konečných uživatelů.
V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou jihočeské domácnosti
získat dotaci na:
• tepelné čerpadlo
• kotel na pevná paliva
• plynový kondenzační kotel

v kombinaci s

Poděkování za přátelská utkání v Rudolfově a Úsilném,
27. – 28. 9. 2015

Vážení čtenáři, rád bych prostřednictvím Rudolfovských listů poděkoval
za Český národní fotbalový tým lékařů (CNMFT) hlavním
organizátorům přátelských utkání, která probíhala v rámci přípravných
kempů na mistrovství světa 2016 v Barceloně. Jmenovitě Ing. Romanu
Hajnému a MUDr. Jaroslavu Valevskému, za záštitu Městu Rudolfov,
obci Úsilné a hejtmanovi jihočeského kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi, všem
sponzorům a dalším účastníkům, kteří se na této akci podíleli, podpořili
ji a udělali vše proto, aby odehraná utkání byla příjemným zpestřením a
nevšedním zážitkem, jak pro diváky, tak i samotné hráče. V Rudolfově
proběhla dvě utkání 27. 9. 2015. Týmy hrály v plném nasazení a po
vyrovnaném souboji se nakonec z vítězství radovali rudolfovští
fotbalisté (SK Rudolfov A – CNMFT 2:1; SK Rudolfov B – CNMFT
2:0). „ Sice jsme s týmy Rudolfov prohráli, ale na druhou stranu s mistry
světa se nevyhrává každý den“ ☺ .
Po utkání na nás čekalo výborné pohoštění v hospodě na hřišti, kde také
proběhla zajímavá beseda s MUDr. Janem Vojáčkem (rehabilitační lékař
– klinika endala s. r. o.) na téma – svalová zranění a to konkrétně, jak
jim předejít a jak je léčit. Poté začala volná zábava, tančilo se a zpívalo
až do pozdních hodin…
Další přátelské utkání se konalo 28. 9. 2015 v Úsilném v rámci
Svatováclavských slavností, kde jsme po náročném nedělním programu
vyhráli nad SK Úsilné 5:3. I v Úsilném panovala příjemná a přátelská
atmosféra a bylo o nás i diváky perfektně postaráno.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 2 830 Kč byl věnován
Centru BAZALKA – komplexní péče o děti s těžkým zdravotním
postižením z Jihočeského kraje.
MUDr. Josef Bolen
předseda českého národního fotbalového týmu lékařů

• instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TV,
• „mikro“ energetickými opatřeními.

Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je
možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:
• bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické
opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu
(potvrzení od energetického specialisty o prověření vhodnosti
realizovaného „mikro“ energetického opatření bude součástí
žádosti o dotaci) nebo
• došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – průkaz
třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo
• je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické
náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.
Maximální výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby na
výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše
poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na typu výměny
a na sídle žadatele od 70 % do max. 85 % :
• 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího
pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30%,
• 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle, spoluúčast
fyzické osoby 25%,
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je realizace tepelného
čerpadla nebo kotle pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby
20%,
• Způsobilost výdajů projektů fyzických osob v Jihočeském kraji
bude umožněna zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech
podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě. V průběhu září tohoto
roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky
pro kotlíkové dotace http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, tak
zvažte tuto možnost.
Jaroslav Valevský ml.
dokončení ze strany 6

stvrzením, že lokalita je významným turistickým cílem a
vyhledávanou příměstskou klidovou lokalitou a enklávou zeleně
i pro obyvatele Českých Budějovic. Domníváme se, že biologickým
průzkumem jsme dostatečně prokázali to, že lokalita není
bezvýznamná, ale hlavní motivací našeho úsilí však je udržení této
veřejně přístupné klidové zóny v současném stavu i pro budoucí
generace“.
za zapsaný spolek Náš domov Jaroslav Valevský ml.

Fotbalisté se utkali s mistry světa

Fotbalisté mužských kategorií Sportovního klubu Rudolfov v neděli
27. září odehráli dvě přátelská fotbalová utkání proti Českému
národnímu týmu lékařů. Český národní tým lékařů ve fotbale se
letos stal mistrem světa v USA 2015, je vícemistrem světa v Brazílii
2014 a Maďarsku 2013. Je složen z lékařů z celé České republiky,
z různých oborů a všech věkových kategorií, kteří hrají fotbal
aktivně nebo svou fotbalovou kariéru na aktivní úrovni ukončili.
Utkání proběhla v rámci přípravy týmu lékařů na Mistrovství světa
2016, které se koná v Brazílii. V prvním utkání nastoupili muži „B“,
ve druhém pak změřili své síly hráči mužů „A“. V obou zápasech se
fotbalová štěstěna přiklonila na stranu domácích. Ale o výsledek
v této akci nešlo. Zápasy se nesly ve sportovním duchu a nechyběly
ani divácky přitažlivé okamžiky. Začínající podzim přinesl příjemné
slunečné počasí, čímž byla navozena ideální atmosféra. V rámci
večerního programu proběhla diskuse na téma prevence zranění,
rehabilitace, příčiny zranění, způsoby léčby apod. Akce se
uskutečnila pod záštitou a za finanční podpory hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a Města Rudolfova. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat za podporu nejenom výše
jmenovaným, ale i sponzorům a organizátorům. Z hlavních
organizátorů bych rád vyzdvihl MUDr. Jaroslava Valevského, který
je odchovancem Sportovního klubu Rudolfov, členem týmu lékařů a
hlavní hybnou silou celé akce. Sportovního odpoledne se zúčastnilo
okolo 200 diváků, kteří na dobrovolném vstupném věnovali
2 830 Kč. Celý výtěžek byl věnován Centru BAZALKA v Českých
Budějovicích. Děkujeme všem za příspěvek a podporu.
Roman Hajný
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Slovo vánoční volejbalové Hlincovky

Dlouho jsem přemýšlel, jak popřát všem krásné vánoce a vše nejlepší do
roku 2016. Vánoce v někom vzbuzují pozitivní emoce, barevné
vzpomínky a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli smíšené pocity,
protože Vánoce jsou hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu. Dnešní
doba je příliš rychlá, než abychom si všímali maličkostí a přitom ony, ty
maličkosti, dělají ta největší kouzla.
V našich domovech to opět zavoní vanilkou a jehličím. V tomto čase
zvolníme své každodenní tempo a znovu si uvědomíme, jak důležití jsou
naši blízcí a přátelé. Naše srdce naplní radost, pokora a láska, mysl se
ponoří do kouzelného světa tajných přání a snů.
Opravdovou krásu Vánoc spíše spatřuji v jednoduchosti pramenící
z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme
okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv,
vypětí a vyčerpání.
Vánoční čas byl vždy časem, kdy se člověk zamýšlel nad sebou samým,
svým děním, nad tím kým je a kam směřuje. Proto si dovolím malé
ohlédnutí nad loňským rokem i kusý pohled do roku příštího z pohledu
jednoho z trenérů volejbalové Hlincovky.
Trojjedinou spokojeností je za prvé stabilizace hráčských týmů a
rozšíření trenérského stavu, především pak realizačního týmu v II. lize
žen. Za druhé získání na Mistrovství ČR titulu Mistr republiky
v kategorii mladších žákyň. Za třetí obsazení na Festivalu barevného
volejbalu ČR třetího místa v kategorii devítiletých a desetiletých hráček.
A jaké mám přání a cíle související s volejbalem v příštím roce? Mezi
přání rozhodně patří zdravé děti bez úrazů a jejich apetit trénovat.
Volejbalové cíle pak směřuji k čelnímu umístění v II. lize žen, udržení si
soutěží 1. ligy v mládežnických kategoriích a na Mistrovství ČR v obou
kategoriích žákyň připomenout soupeřům, že pokud chtějí dosáhnout
nejvyšších met, musí porazit děvčata z Hlincovky.
A vám všem přeji šťastné a veselé Vánoce ve společnosti těch, na
kterých Vám záleží a které máte rádi. Přeji Vám všem pevné zdraví,
štěstí, rodičům radost ze svých dětí a také hodné sousedy, kteří vám
pomohou, když se dostanete do nesnází.
Jan Havelka

Zhodnocení fotbalového podzimu

Rudolfovští fotbalisté ukončili podzimní část soutěže ročníku 2015/2016
a je čas na malou bilanci. V tomto ročníku došlo k několika změnám
v přihlášených soutěžích. Nejvíce potěšující zprávou je, že nám roste
základna nejmenších fotbalistů. Díky tomu se vedení klubu rozhodlo, že
rozšíří počet družstev přípravek ze tří na čtyři. V tomto ročníku máme
tedy obsazená dvě družstva mladší přípravky (6 – 7 let) a dvě družstva
starší přípravky (8 – 9 let). Na základě návrhu Komise mládeže a
odborníků na mládež, rozhodl Výkonný výbor FAČR nezveřejňovat
výsledky a tabulky soutěží u kategorií přípravek a mladších žáků na
všech úrovních. Tyto údaje je také zakázáno zveřejňovat na webových
stránkách a jiných publikačních prostředcích oddílů.
Další významná změna v mládežnických družstvech nastala u dorostu,
kde vedení oddílu, po několikaleté diskuzi a zvažování, přistoupilo
k posunutí ze soutěže Krajského přeboru do soutěže I. A. Sportovní klub
Rudolfov hrál tuto nejvyšší krajskou soutěž dorostu plných 14 let.
Největším rozdílem mezi těmito dvěma soutěžemi je kromě herní
úrovně družstev povinnost obsadit v KP družstvo mladšího a staršího
dorostu. V posledních letech jsme měli problém zajistit dostatek hráčů
především v kategorii mladšího dorostu. Nedostatek hráčů jsme řešili
hostováním nebo možností střídavých startů z jiných klubů. V některých
zápasech byli využiti hráči z kategorie žáků, ale to je stav, který není
dlouhodobě udržitelný. Mnohdy docházelo k situaci, že zápas mladší
kategorie byl odehrán s menším počtem než 11 hráčů v poli a dvě utkání
musela být dokonce ukončena předčasně pro nedostatečný počet hráčů.
V současnosti máme obsazenou pouze kategorii staršího dorostu, kterou
jsme schopni hrát s hráči z vlastní základny, a ti nejstarší v případě
potřeby doplňují mužské kategorie.
Velkou událostí v tomto ročníku bylo spuštění projektu „Fotbalová
(R)EVOLUCE… NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ“. V rámci tohoto
projektu došlo k plné elektronizaci veškeré agendy. Prvním krokem bylo
zavedení elektronické evidence členské základny před dvěma lety. Na

tuto evidenci bylo navázáno elektronické zpracování zápisu o utkání,
elektronická registrace hráčů (registrace nových hráčů, přestupy,
hostování) a elektronická sběrná faktura (bezhotovostní platby poplatků,
rozhodčích, pokut…). Elektronizace do značné míry zjednodušila a
zrychlila činnosti okolo evidencí a zajištění zápasů, na druhou stranu
přinesla zvýšení nároků na techniku a činovníky. Všechny fotbalové
oddíly si musely zřídit internetové připojení a zakoupit nebo si
pronajmout potřebnou výpočetní techniku a vybavení. To samozřejmě
s sebou nese potřebu na zajištění provozu a zaučení obsluhy, které si
kluby zajišťují ve své režii. Další problém je v tom, že FAČR nebyl
schopen zajistit včasné doladění všech modulů, takže spousta věcí se
dodělává za běhu – např. modul zápisu o utkání pro přípravky nebo
hlídání trestů činovníků a některé věci se dělají postaru – např. hlášení
změn hracích dnů.
Pokud se týká fotbalových výsledků, můžeme být po podzimní části
nadmíru spokojeni. Největším úspěchem je umístění mužů „A“, kteří
v soutěži Krajského přeboru obsadili čtvrtou příčku. Na svém kontě mají
27 bodů, za 8 vítězství, 3 remízy a 4 porážky. Po několikaletém trápení
na chvostu tabulky, především v podzimní části soutěže, jsme v popředí
a můžeme hrát bez nervozity a sestupových obav. Podařilo se dát
dohromady mladý tým, který si věří a dokáže se vypořádat i se soupeři
z čela tabulky. Hráči předvádí dobré výkony a divácky atraktivní hru.
V této sezoně se daří i střelecky. Se 30 vstřelenými brankami je
Rudolfov třetím nejlépe střílejícím celkem. V kategorii mužů „B“ jsme
prozatím na 12. místě v soutěži Okresního přeboru. V tomto roce došlo
k omlazení týmu, což se určitě na výsledcích také projevilo. Pevně
věříme, že do jarních kol se přikloní i trochu fotbalového štěstí a podaří
se odlepit od konce tabulky a odehrát sezonu v klidném středu.
V mládežnických kategoriích si také nestojíme špatně, v soutěži dorostu
a starších žáků jsme shodně na čtvrté příčce.
V minulém roce jsme se snažili zkvalitnit podmínky pro trénink a
zápasy. Vzhledem k velkému počtu družstev je hrací plocha značně
přetížena, porost nestačí dostatečně regenerovat a povrch je tvrdý a
nekvalitní. Hrací plocha byla hloubkově oseta kvalitní travinou a byla
provedena rekonstrukce zavlažovacího systému. Pro odlehčení hlavní
hrací plochy jsme svépomocí vybudovali zatravněnou tréninkovou
plochu o velikosti poloviny hřiště. Na tuto plochu jsme plánovali
přesunout hlavní tréninkovou zátěž a případně zápasy přípravek a
mladších žáků. Vzhledem k suchému počasí v tomto roce nebylo
naplněno naše očekávání a tráva na hlavní i tréninkové ploše, díky
nedostatku vody značně utrpěla. Pevně věříme, že pro příští rok se nám
podaří obě plochy zkvalitnit a zlepšit tak podmínky pro naše sportovce.
Roman Hajný

Výzva pro sportovní nadšence

Sportovní klub Rudolfov hledá spolupracovníky pro obsazení
trenérských postů nebo vedoucích družstev pro všechny věkové
kategorie.
Zájemce zaučíme, případně zajistíme trenérské kurzy.
Kontakt: Roman Hajný, tel. 724 213 309
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