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■ BŘEZEN – DUBEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Nový centrální prostor před školou v nedohlednu,
čelíme žalobě!

Máme připravenou projektovou dokumentaci i peníze v rozpočtu,
přesto tolik potřebný prostor v centrální části Rudolfova nejsme
schopni zrekultivovat. Na vině je žaloba na určení vlastnictví
pozemku Farské louky, kterou podala farnost Rudolfov. Projekt totiž
zahrnuje i nutné rozšíření Svážné ulice na šestimetrovou komunikaci
v úseku od Třeboňské ulice až po vjezd na parkoviště u školy.
Potřebujeme zhruba 1,5 metrů široký pruh pozemku na Farské
louce, o který rozšíříme zmiňovanou silnici. Jenže o tento
bezvýznamný pruh právě jde. Ještě před koncem roku, bez
jakýchkoli pochybností, patřila Farská louka městu. Po podání
žaloby farností nelze s tímto pozemkem jakkoli investičně nakládat
do rozhodnutí soudu.
Velmi nepříjemný je hlavně fakt, že s námi jakožto vedením města
nechce nikdo z farnosti ani biskupství jednat. Od začátku ledna, kdy
o podání žaloby víme, se snažíme vyvolat jednání, abychom zjistili,
jaké má farnost s těmi pozemky další záměry. Dokonce již bylo
naplánováno jednání v termínu 3. února 2016 od 16 hodin v rámci
jednání rady města za účasti našeho Rudolfovského faráře pátera
Marcina Chmielewského a zástupců biskupství českobudějovického.
Jednání bylo panem páterem pár dní před schůzkou zrušeno s tím, že
máme jednat pouze s jejich právním zástupcem. Důvodem zrušení
schůzky je prý článek na téma žaloba od farnosti v minulém čísle
RL. Pokud by si chtěl někdo článek s názvem „Jsou projekty
revitalizace prostoru u základní školy a parku na Farské louce
v ohrožení?“ z čísla 1/2016 připomenout, tak je umístěný na webu
města.
Pokud se situace v komunikaci s farností nezmění, tak nezbývá, než
vyčkat, jak rozhodne soud. Nemusím čtenářům připomínat, že město
muselo najmout advokáta, který nás bude v celé kauze zastupovat, a
který nás bude stát nemalé prostředky.
Celá věc mě mrzí o to víc, že jsme byli vyzvání například bývalým
generálním vikářem českobudějovické diecéze Adolfem Pintířem,
aby město s farností úzce spolupracovalo. Jednali jsme s ním v roce
2013 ohledně rozbitých hodin na věži kostela, které město chtělo
opravit a zcela logicky předat majiteli budovy. Tehdy jsme
z respektu k farnosti ustoupili a nechali jsme si hodiny zcela
nesystémově v majetku města, přestože k nim nemáme přístup.
V novodobé historii se město k farnosti rozhodně nechovalo
nepřátelsky. Jenom od roku 1994 město přispělo farnosti na
příspěvcích minimálně miliónem korun (aspoň co víme). Jenom
namátkou: v roce 1996 – 300 tisíc na opravu kostela, v roce 1998 –
200 tisíc na dokončení opravy kostela, v roce 2000 – 180 tisíc na
dokončení fasády kostela. Zřejmě je to stále málo na to, aby se
k nám farnost chovala, když ne přátelsky, tak aspoň slušně.
V zastupitelstvu máme tři zástupce z volebního uskupení KDU–
ČSL. Dva z nich jsou členy farní rady a třetí pracuje přímo na
biskupství. Bohužel ani od nich nemáme žádné konkrétní vyjádření
než sdělení z prosince 2015, že o podání žaloby nevěděli. Stále
věříme, že zvítězí zdravý rozum a pozemky zůstanou v majetku
města. Stále věříme, že s námi začnou Ti zainteresovaní jednat. Stále
není pozdě.
Vít Kavalír, starosta města

Pohřbívání na hřbitově je již opět povoleno

V minulém čísle Rudolfovských listů jsem informoval o víc jak
půlročním zákazu pohřbívání na našem hřbitově v Rudolfově.
Zákaz přišel poté, co vyšlo najevo, že na našem hřbitově je
vysoká hladina spodní vody, která neumožňuje dostatečně rychlé
tlení ostatků. Tento problém jsme vyřešili navrtáním kontrolních
sond a prohloubení vrtu ve studni. Tento vrt ve studni bude
zároveň sloužit k čerpání přebytečné vody ze hřbitova v případě,
že bude hladina spodní vody nebezpečně stoupat ke hrobům.
Ten půlrok zákazu byl nekonečný. Nejprve jsme museli najít
firmu, která má malou vrtačku, aby se vešla mezi hroby a zároveň
jí nevadí, že bude vrtat na hřbitově, kde můžou navrtat ledacos.
Úkol to byl nadlidský. Léto bylo velmi suché a tak tyto firmy
měly kapacitu plnou na několik měsíců dopředu. Až na přelomu
října a listopadu se vše podařilo vyvrtat. Poté jsme museli dát
dohromady veškeré podklady, oslovit krajskou hygienickou
stanici k závaznému stanovisku a zažádat o nové povolení
pohřbívání na krajském úřadu. Od 27. 1. 2016 máme znovu
povoleno pohřbívání do hrobů a hrobek na Rudolfovském
hřbitově.
Na nejbližším zastupitelstvu ještě musíme schválit nový řád
pohřebiště, který reaguje na nové podmínky pohřbívání, které nám
uložil krajský úřad.
Vím, že někteří obyvatelé byli už doslova zoufalí nad zákazem,
který visel nad naším hřbitovem. Jsem rád, že jsme i tuto
nepříjemnou situaci zvládli a hřbitov opět na 100% plní svou
funkci.
Vít Kavalír, starosta města

V Hlinsku budou provedeny
nové rozvody elektrické energie

Společnost E.on plánuje na letošní rok rozsáhlou rekonstrukci
rozvodů elektrické energie v Hlinsku. Dojde k demontáži stávajících
sloupových trafostanic z roku 1975 a 1982, odběry napojené na tyto
trafostanice budou přepojeny na stávající nevytíženou zděnou
trafostanici TS 422 Hlinská. V rámci této akce budou prováděny
i úpravy a rozšíření zemního kabelového vedení což se dotkne
provozu na komunikacích a chodnících v Hlinsku. Je jasné, že to
bude velký zásah do běžného dne obyvatel. Výkopové práce
proběhnou opravdu ve velké části Hlinska. Je proto nutné počítat se
zvýšeným hlukem a prachem. Nepořádek bude při realizaci téměř
všude.
Každá domácnost potřebuje v dnešní době kvalitní přívod elektřiny.
Nelze proto vést diskuze se společností E.on, zdali je tento krok
nutný a potřebný. Vlastní práce by měly proběhnout ještě letos.
Konkrétní termín realizace v tuto chvíli neznáme, ale vymínili jsme
si, že ho musíme znát minimálně měsíc dopředu, abychom mohli
obyvatele Hlinska seznámit se všemi podrobnosti v předstihu na
svolaném veřejném projednání.
Po realizaci bude vše uvedeno do původního stavu. Provedená
opatření budou sloužit minimálně desítky let.
Vít Kavalír, starosta města

nezvyšuje. Nezbývá tedy, než studovat úřední desky, hlídat
schvalování územních plánů (ale i v ČR tak oblíbených změn
ÚP) a nebát se vyslovit veřejně vlastní názor. Případ údolí
Rudolfovského potoka ukazuje, že se to vyplácí.
Jiří Řehounek (Calla), Zdeňka Sobíšková (Náš domov)

Krajský úřad zrušil další část jivenského územního plánu

Zaslepení krčku bude dotaženo
do stavebního povolení

Krček v Hlinsku nebudu již víc představovat. Každý místní řidič
ho velmi dobře zná. Město Rudolfov zadalo projekční firmě
vytvoření projektové dokumentace na zaslepení krčku a získání
stavebního povolení na tuto stavbu. Dle dřívějších předpokladů se
totiž uvažovalo, že zaslepení bude provedeno v rámci tzv.
Hlinského přivaděče. S ohledem na skutečnost, že v rámci stavby
dálnice D3 nebude realizována MÚK Hlinsko, nebude ani
realizován Hlinský přivaděč. Zaslepení místní komunikace musí
být proto realizováno jako samostatná stavba.
Stavební povolení sice získáme, ale zaslepení bude možné
uskutečnit až po zprovoznění náhradní komunikace, mezi
Vrbenskou ulicí a Rudolfovskou třídou, která krček nahradí. Při
projednávání studie zaslepení byla zmiňována varianta propojení
u Raab Karcheru v Českých Budějovicích. Ing. Konečný,
náměstek primátora Českých Budějovic zodpovědný za dopravu
informoval přítomné, že příprava této stavby narazila na nesouhlas
vlastníků dotčených pozemků. Majetkoprávní vypořádání není
dokončeno a v přípravě nelze pokračovat. V současné době
připravuje správa města České Budějovice projektovou
dokumentaci na propojení z ulice Hraniční do ulice Hlinská (cca
u křižovatky s ulicí Marie Svobodové). Oproti původním
předpokladům se nyní navrhuje řešení, které bude více přimknuté
k průmyslové zóně.
Samotné řešení zaslepení je navrženo v místě, které se nachází
mimo ochranné pásmo Hlinského přivaděče. Ke stávající silnici
bude nutné doplnit obratiště, tedy vozovku o rozměrech cca
10 x 7,5 metru. Vzniklý prostor umožní otočení vozidel na svoz
odpadu, zimní údržbu apod. Toto obratiště bude nutné, neboť po
odbočení ze silnice III/0341 neexistuje možnost otočení vozidel.
Navazující úsek do Suchého Vrbného bude uzavřen pro všechna
motorová vozidla. Předpokládá se s částečnou rekultivací a
zachováním jízdního pruhu šířky 3 metry. Před vjezdem na tuto
zúženou komunikaci budou osazena betonová svodidla. Díky
tomuto řešení bude možný průjezd cyklistů a průchod chodců.
Krček ještě zaslepený úplně hned nebude, ale jsme zase o kus blíž.
Chci věřit, že se všichni dočkáme NEJDÉLE do roku 2018.
Vít Kavalír, starosta města

Rudolfovský spolek Náš domov inicioval další přezkumné řízení
ÚP Jivno. Před časem byly na návrh Našeho domova, Cally a
Jihočeských matek zrušeny jiné části tohoto územního plánu,
především záměry na výstavbu v údolí Rudolfovského potoka.
Nově Krajský úřad vyškrtal z ÚP kvůli porušení zákona
několik stavebních parcel na severní hraně údolí
Rudolfovského potoka nad sádkami u Malého Mrhalu.
Plocha RR3/U byla navržena na kvalitní zemědělské půdě,
celá v ochranném pásmu lesa, na západní straně ohraničená
registrovaným Významným krajinným prvkem Rudolfovský
lom, na východě nadregionálním biokoridorem Hlubocká
obora. Šlo o zastavitelnou plochu pro rodinnou rekreaci
mimo zastavěné území, o nový chatový satelit.
„Předchůdcem“ této plochy v poloviční velikosti a ukázkou
salámové metody při územním plánování je nerealizovatelná
plocha č. 13 ze změny č. 4 starého ÚP Jivno. I tehdy došlo
k pochybení pořizovatele, protože Město Rudolfov nebylo
v r. 2009 jako povinný účastník řízení řádně obesláno a nemělo
možnost se vyjádřit. Informován byl pouze zdejší stavební úřad.
Výstavba chat v tomto prostoru by byla nevhodná nejen
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
přírody a krajiny. RR3/U je od jihu zastíněna lesem, nelze ji
dobře napojit na vodovod a kanalizaci, nevede k ní žádná
cesta. Pro její dopravní obsluhu je navržena nová přístupová
komunikace, která vede podél NBK Hlubocká obora a pod
silnicí do Jivna jej dokonce protíná. Tu však krajský úřad
nezrušil, i když plocha, pro jejíž dopravní napojení měla
sloužit, je nyní vyškrtnuta. Pokud bude tato komunikace
postavena, dojde k likvidaci pozemků kvalitní bonity o výměře
0,761 ha s vysokým stupněm ekologické stability a trvalý
travní porost bude nahrazen pevným povrchem. V tomto
území s velkým převýšením, podél úžlabí, kterým prochází NBK
Hlubocká obora, bude značně narušena schopnost půdy zadržet
vodu, bude docházet k její erozi a splachům do údolí, což se
projeví i v Rudolfově zmenšením retenční schopnosti
Královského rybníka a zvýšeným rizikem pro zástavbu pod ním.
Kvalitu územních plánů v ČR ovlivňuje i to, že zejména menší
obce pořizují územní plány prakticky neveřejně. O rozvoji obce
mluví starosta a zastupitelstvo se zpracovatelem územního
plánu, zatímco místní obyvatelé i lidé ze sousedních obcí
sousedních se dozvídají pouze útržkovité informace. Celý proces
pak není podroben řádné veřejné diskusi a občanské kontrole a
jeho průběh a výsledek může být dokonce i v rozporu se
zákonem. Důležité je věnovat pozornost všem fázím
pořizování ÚP. Pokud se na územní plány nezaměří pozornost
angažovaných občanů, nezákonné části zůstanou v platnosti,
protože nadřízené orgány soulad se zákonem bez podnětu
prakticky nezkoumají. A když už se nějaký záměr dostane do
územního plánu, všechny úřady se začnou na soulad s tímto
důležitým dokumentem automaticky odvolávat. Neziskovky a
angažovaní občané proto ve skutečnosti nejsou „potížisté“
a „ekoteroristé“, ale hlídači zákonnosti, která je nutnou
podmínkou demokracie. Nadřízené úřady nebo soudy přece
nelze podezřívat z toho, že by stranily občanským iniciativám.
Většina územních plánů (ale i správních řízení nebo procesů
EIA) probíhá bez jakékoli veřejné oponentury, protože množství
aktivních občanů (natož profesionálů z neziskovek), kteří by se
této problematice systematicky věnovali, je nízký a významně se

Je informační tabule „Vítejte v Rudolfově“ reklama?

V loni v červnu jsem byl
zastupitelstvem města pověřen
projednáním záměru osadit tzv.
uvítací tabule, které by vítaly
návštěvníky při příjezdu do města
Rudolfova a loučily se s nimi při
odjezdu z něj. Komunikace, které
by měly být tabulemi osazeny,
většinou krajské, spravuje jako
zástupce vlastníka Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje.
S předběžným souhlasem tohoto
orgánu jsme se pustili do
detailního návrhu umístění tabulí.
Dbali jsme na to, aby tabule
nikde nezakrývaly dopravní
značení, nepřekážely a přitom
byly na místě, kde budou pěknou
vizitkou města. Prvotní návrh počítal s rozměrem tabule 1 x 1,3 m
(viz obrázek). K návrhu tabulí včetně umístění jsme následně
obdrželi souhlasné stanovisko vlastníka a s ním jsme se obrátili na
další kompetentní místa rozhodující o povolení umístění takovéto
tabule. Těmi jsou Policie ČR a Odbor dopravy a silničního
hospodářství na Magistrátu města Č.B. Zde se bohužel vyskytly
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překážky, které se ukázaly jako nepřekonatelné. Obě instituce
vnímají tyto tabule jako reklamu a v souvislosti s tím odkazují na
předpisy o provozu na pozemních komunikacích, kde je zakázáno
umisťovat do blízkosti komunikace cokoliv, co by mohlo
rozptylovat pozornost účastníků silničního provozu. Aktuálně tedy
není možné „vítací tabule“ v Rudolfově umístit. Rádi bychom si
vzali příklad z okolních měst, kde takové tabule jsou, bohužel
současná legislativa našemu záměru nepřeje. Jak se nám podařilo
zjistit, tabule jsou v obcích umístěny buď již v době před platností
stávajících nařízení nebo nově v rozporu s nimi. Touto cestou ovšem
jít nechceme. Nezbývá nám tedy než doufat, že legislativa snad bude
našemu záměru v budoucnosti přívětivější.
Děkuji sestře, která připravila grafické návrhy tabulí a zastupiteli
Milanu Třebínovi, který se mnou absolvoval jednání s dotčenými
subjekty.
Jaroslav Valevský ml.

je výsadba navržena v těsné blízkosti sousedních pozemků. Jde o to,
aby se majitelé dozvěděli, jak bude daný strom vysoký, až dosáhne
přibližné maximální výšky, zda nebude po té ohrožovat okolní
nemovitosti. Jak často opadává, jaké má listy a plody. Dost často se
stává, že i třeba náletový strom, který se před lety někde uchytil,
nelze porazit, ačkoliv evidentně ničí krytinu sousední střechy a
může být hrozbou i při větrném počasí.
Částku 100 000 Kč jsme nepodpořili ne proto, že bychom nechtěli
novou výsadbu v Rudolfově a Hlinsku. Jde o to, že tento návrh
přišel až při projednání rozpočtu v zastupitelstvu města a to i přesto,
že v komisi životního prostředí jsou zastoupeni i zkušení zastupitelé,
kteří by měli vědět, jak se rozpočet připravuje a hlavně kdy je
potřeba posílat návrhy do rozpočtu, tak aby měli šanci na prosazení.
Proto jsme se rozhodli tento návrh nepodpořit a vyřešit náklady na
výsadbu stromů rozpočtovým opatřením v průběhu letošního roku.
Po doplnění informací, které nám dodá komise životního prostředí,
rozhodneme, v jakém rozsahu letos výsadbu provedeme a po té
Návrh výsadby stromů byl předložen Radě města vybereme dodavatele.
Komise životního prostředí ve spolupráci s paní Milenou
Vít Kavalír, starosta města
Bartuškovou předložila návrh výsadby stromů na pozemcích města
Rudolfova. Je navržena výsadba 64 stromů v lokalitě u hřiště „Na
Výměna povrchu na Hlincohorské ulici
Americe“, Pečovatelského domu, školky, dětského hřiště pod
školou, u MHD naproti škole v rámci vybudování nové točny, Téměř každý obyvatel Rudolfova ví, jak je zanedbaná silnice na
u hráze Královského rybníka a jeho břehu, v ulicích Lesní, Hlincohorské ulici, především v části od rozcestí ke Flopu. Je
Na Spojce, Na Rybníčku, Pod Babou, Vilová, dále u parkoviště potřeba napsat, že tato silnice je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
u zámku, tělovýchovné haly, hasičské zbrojnice a kapličky Jsem ve spojení s ředitelem Správy a údržby silnic Jihočeského
v Hlinsku. Druhově převažuje náš národní strom – lípa srdčitá, kraje, panem Bromem a už to vypadá, že po létech záplatování
návrh zahrnuje též javory klen a babyka, jasany ztepilé, duby letní, nejhorších děr dalšími záplatami bude už konečně celý povrch
buky červené, platany javorolisté, vrby jívy, šeříky, jeřáby, okrasné vyměněn. Jihočeský kraj letos plánuje výměnu povrchu od rozcestí
jabloně a okrasné japonské třešně, nazývané sakury. Na svahu až po Hlincovu Horu. Výjimkou má být úsek od Flopu až těsně nad
u hasičské zbrojnice bylo navrženo vysazení 110 ks růží, kolem točnu zastávky Na Americe, kde proběhla celková rekonstrukce
kontejnerů na tříděný odpad „živý plot“ a návrh řeší i revitalizaci a v roce 2007. V těchto dnech probíhají na krajském úřadu výběrová
rekultivaci pozemku pod hrází Královského rybníku včetně následné řízení na dodavatele tohoto díla. Snad celkový záměr nezůstane
výsadby. Návrh komise na vyčlenění částky alespoň 100 000 Kč pouze na papíře. Je ale jasné, že při realizaci musíme počítat
v rozpočtu města v položce Péče o vzhled obcí na veřejnou zeleň všichni s rozsáhlými uzavírkami. Jsem přesvědčen, že nový povrch
pro realizaci předloženého plánu nové výsadby nebyl ocení všichni, kteří tímto úsekem denně projíždějí. Už aby to bylo
na VII. zasedání Zastupitelstva města Rudolfov 16. prosince 2015 hotové.
akceptován. Opoziční zastupitelé se proto zdrželi hlasování
Vít Kavalír, starosta města
o rozpočtu. Usnesením Rady města bylo následně uloženo Komisi
Posledních 28 kompostérů čeká na své využití
životního prostředí vyčíslit náklady na novou výsadbu stromů a
jejich údržbu. Cenovou analýzu nákladů na navrhovanou výsadbu Když jsme doručili leták s přihláškou na kompostér do každé
stromů a jejich údržbu nelze provést bez výběrového řízení a schránky někdy na podzim loňského roku, strhl se obrovský zájem
vzhledem k tomu, že Komise životního prostředí je poradním o celou věc. V té době již bylo rozhodnuto, že město pořídí 330 kusů,
orgánem Rady města, není oprávněna samostatně výběrové řízení což je cca třetina domácností v Rudolfově a Hlinsku. Na jednání rady
provádět. Dále Rada města uložila komisi projednání města jsme si říkali, jak nám obyvatelé utrhají ruce a budou nás
výsadby s majiteli sousedících pozemků a zajištění jejich písemného všichni kritizovat, proč jsme jich objednali tak málo. I první den
souhlasu. Dle vyjádření Ing. Petra Žižky z Odboru ochrany sbírání přihlášek (pondělí 2. 11. 2015) tomu nasvědčoval. Na
životního prostředí Magistrátu Města České Budějovice však není ze městském úřadu se na chodbě tvořila fronta. Za první den byla
zákona žádný souhlas vlastníků sousedních pozemků s novou přihlášena necelá stovka zájemců. Vypadalo to, že po prvním týdnu
výsadbou na obecních pozemcích vyžadován. Ani město není budou kompostéry bezpečně rozebrány. Opak je ale pravdou!
informováno o výsadbě na soukromých pozemcích Zájemců bylo opravdu hodně, ale před koncem roku se číslo
sousedících s těmi městskými. Také velmi děkujeme všem občanům, vydaných kompostérů zastavilo někde u čísla 290 kusů a po Novém
kteří se na nás obrátili se svými návrhy nové výsaby, kterými dali roce ještě přelezlo 300 kusů a zdá se, že již obyvatelé zájem nemají.
najevo, že životní prostředí v Rudolfově jim není lhostejné. Bohužel Přijde mi to jako velká škoda, protože v Rudolfově má zahradu téměř
ne vždy bylo možno vyhovět, neboť některé byly navrženy na každý a tudíž téměř každý potřebuje likvidovat biologický odpad.
pozemcích mimo vlastnictví města. Pevně doufáme, že nová Připomeňme si ještě jednou pro případné další zájemce podmínky
výsadba bude co nejdříve schválena a třeba postupně realizována.
dotace a získání kompostéru: 330 kompostérů pořídilo město pro své
Za Komisi životního prostředí Jaroslav Valevský ml., obyvatele zdarma. Hlavním motivem je, aby svůj biologicky
Zdeňka Sobíšková, Milan Dušejovský rozložitelný odpad z domácností a především ze svých zahrad
v popelnicích, v lepším případě na sběrném dvoře, ale aby
Koncepce výsadby stromů v Rudolfově existuje, nekončil
si
ho
každý
zpracoval sám na svém pozemku. Město na tento projekt
rozpaky však přetrvávají
Jsem rád, že koncepce výsadby stromů v Rudolfově konečně obdrželo dotaci ve výši 90% od Operačního programu Životního
Kompostéry černé barvy o objemu 800 litrů jsme pořídili
existuje. Komise životního prostředí, stejně jako všechny další prostředí.
necelých půl miliónu Kč (podíl města činí tedy necelých 50 tisíc
komise, je poradním orgánem rady města. Spolu s koncepcí ale měl za
a jsou připraveny po podpisu smlouvy majitelem zahrady
na radu města dorazit i jakýsi cenový výhled. Konečnou cenu Kč)
vyzvednutí v počtu posledních 28 kusů. V říjnu 2015 dostala každá
skutečně určí výběrové řízení, ale ještě před jejím zadáním musíme kdomácnost
do schránky informační leták se závaznou přihláškou.
vědět přibližnou pořizovací cenu všech navržených stromků a keřů a Pokud již leták
nemáte a přesto Váš zájem o kompostér trvá, zajděte
nějaký přibližný cenový výhled výsadby. Takhle je celá koncepce v úředních hodinách
podatelnu městského úřadu, kde se dozvíte
hotová tak na půl. Přes výzvu k doplnění tohle komise zatím veškeré podrobnosti. naByla
by škoda, pokud by zbylé kompostéry
nepochopila.
nenašly
svého
majitele,
zvlášť
pokud do toho nemusí dát zájemce ani
Projednání s majiteli sousedních pozemků skutečně není zákonnou korunu ze svého a navíc jde o dobrou
věc.
podmínkou k výsadbě nových stromků na pozemcích města. Přesto
Vít Kavalír, starosta města
na této podmínce rada města bude trvat, zvlášť v těch případech, kde
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dítě dosáhne do 31. 8. 2016 věku 4 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2016.
3. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko,
dítě dosáhne do 31. 12. 2016 věku 3 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2016.
4. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov,
Dubičné, Hlincová Hora, Hůry, Jivno, Libníč a Vráto, dítě
dosáhne do 31. 8. 2016 věku 4 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2016.
5. Místem trvalého pobytu dítěte jsou obce Adamov,
Dubičné, Hlincová Hora, Hůry, Jivno, Libníč a Vráto, dítě
dosáhne do 31. 12. 2016 věku 3 let a bude přihlášeno
k celodenní docházce od 1. 9. 2016.
6. Ostatní případy budou posuzovány individuálně podle
kapacitních možností mateřské školy.
O pořadí dětí u kritérií (1 – 3) rozhoduje vyšší věk dítěte (děti
budou řazeny od nejstaršího k nejmladšímu)
O pořadí dětí u kritérií (4 – 5) rozhoduje, jestli dítě již má
sourozence přijaté(ho) do MŠ Rudolfov, dále pak rozhoduje
vyšší věk dítěte (děti budou řazeny od nejstaršího
k nejmladšímu)
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku
zpravidla od tří do šesti let.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel
školy.
O případném přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne
ředitel školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu
školního roku pokud to kapacita mateřské školy umožňuje.
Žádost o přijetí do mateřské školy podávají rodiče dítěte při
zápisu, jehož místo, termín a dobu konání stanoví ředitel
školy po dohodě se zřizovatelem a oznámení o zápisu zveřejní
způsobem v místě obvyklým.
Tato kritéria vstupují v platnost 1. 4. 2016.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Na Točně 192/5, 373 71 Rudolfov

Zápis do Mateřské školy Rudolfov
Ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov stanovuje podmínky pro podání
žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Rudolfov od školního roku 2016/2017 takto:

Termín podání žádostí:

čtvrtek 7. dubna 2016 od 8:30 do 16:00 hodin
pátek 8. dubna 2016 od 8:30 do 16:00 hodin

Místo podání žádostí:

Mateřská škola Rudolfov, Adamovská 13, 373 71 Rudolfov
Ve stejných dnech proběhne i „Den otevřených dveří“.
Zákonní zástupci dítěte při zápisu předloží:
● Občanský průkaz
● Rodný list dítěte
● Očkovací průkaz dítěte
Předpokládaný počet přijímaných dětí k předškolnímu
vzdělávání: 44 – 45 .
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel školy

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Rudolfov

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a
vyhláškou o předškolním vzdělávání ze dne 29. 2. 2006
v platném znění, stanovuji pořadí kritérií, podle kterých
budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Rudolfov na školní rok 2016/2017.
1. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou do
31. 8. 2016 věku pěti let nebo měly povolený odklad školní
docházky.
2. Místem trvalého pobytu dítěte je Rudolfov nebo Hlinsko,
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Zápis do 1. třídy na školní rok 2016/2017
aneb „Rekord opět překonán!“

STŘÍPKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve dnech 5. a 6. února proběhl v naší škole zápis do 1. tříd.
Podle podkladů, které jsem měl k dispozici, jsem tušil, že
počet zapsaných žáků bude opět vysoký. Výsledek však
předčil mé očekávání – zapsali jsme rekordních 82 dětí,
z tohoto počtu 8 dětí, které nemají trvalé bydliště ve
spádovém obvodu školy (mohl jsem vydat rozhodnutí
o nepřijetí).
V současné době ještě není zápis definitivně uzavřen, v pěti
případech bude pravděpodobně rozhodnuto o odkladu
povinné školní docházky. Ve třech případech zažádali
zákonní zástupci o předčasný nástup jejich dítěte do školy
(o případném přijetí těchto dětí lze rozhodnout až po
vyjádření pedagogicko–psychologické poradny). V každém
případě je v této chvíli do 1. tříd na školní rok 2016/2017 již
přijato 74 žáků, z toho 30 dívek. Znamená to nutnost
otevření tří prvních tříd. Vzhledem k tomu, že kapacitní
možnosti školy nejsou neomezené, dojde od září ke spojení
žáků současných tří 2. tříd do tříd dvou. Způsob rozdělení
žáků bude se zákonnými zástupci projednán při třídních
schůzkách.
A jak zápis probíhal? Scénář byl v podstatě stejný jako
v roce loňském, pouze s tím rozdílem, že v pátek se
dostavilo 72 dětí a v sobotu pouze 6. Tři děti byly zapsány
z důvodu nemoci dodatečně.
V „čekárně“ děti namalovaly obrázek postavy, čímž si
zkrátily čas, než se dostaly k vlastnímu zápisu. Při něm
plnily podle zadání jedné z pěti zkoušejících učitelek více či
méně zábavné úkoly, které prověřily jejich zralost ke školní
docházce. Dalších pět učitelek pak vyplňovalo společně se
zákonnými zástupci údaje do zápisových listů. Díky
početnému týmu jsme páteční nápor zvládli a nikdo na
zapsání nečekal nepřiměřenou dobu. Sobota pak byla ve
znamení klidu a na každé dítě měly zkoušející paní učitelky
podstatně více času. Protože jsem byl po oba dny u zápisu
osobně, mohu konstatovat, že děti od zápisu odcházely
spokojené, s úsměvem na tváři a plné nových dojmů.
Všichni zaměstnanci školy, kteří se na zápisu či jeho
přípravě podíleli, odvedli dobrý kus práce a přispěli
k rodinné a klidné atmosféře. Za to jim patří velké
poděkování.
Děkuji i rodičům, kteří své děti k zápisu přivedli a naší
škole tím projevili důvěru.
Mgr. Ludvík Mühlstein, ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov

V novém roce na děti ve školní družině čekala spousta aktivit a akcí.
Hned v lednu se zasmály u pohádky O třech prasátkách divadla
Zvoneček. Poté se jednotlivá oddělení vystřídala při canisterapii.
Některá oddělení zažila pejsky venku, jiné kvůli počasí přímo
v družině, ale všichni z pejsků byli nadšeni. Nejprve se děti
dozvěděly, co to vlastně canisterapie je, komu pomáhá, jak probíhá.
Paní z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík dětem
povídaly také o bezpečnosti, jak se chovat, když potkáme volně
pobíhající psa, k čemu všemu nám pejsci mohou pomoci. Největší
radost děti měly, když pejsci přímo na nich hledali piškot, probíhali
mezi nimi, zkusily si je vodit a hlavně se mohly do sytosti s nimi
pomazlit. Zvířátka jsme v družině přivítali ještě jednou, a to
9. března, kdy k nám přijela ze
ZOO Dvorec. Děti si užily
nejhlučnějšího a nejrychlejšího
ptáka, Seriemu rudozobou,
přezývanou jako hrůzopták,
kterého děti mohly vidět hodně
zblízka, pohyboval se volně po
družině. Jako druhé zvíře k nám
zavítal největší primát Mandril
rýholící Žofka, o kterém jsme se
dozvěděli spoustu informací.
Do školní družiny zavítala paní
Ambrožová s programem
zaměřeném na vztahovou
prevenci ve třídě, na téma šikana
a kyberšikana. Děti se dozvěděly zábavnou formou co je šikana, jak
se jí bránit, jak komunikovat s ostatními na internetu. Také si
zahrály hry na poznání třídního kolektivu. Všechny tento program
bavil a hlavně se nenásilnou formou dozvěděli mnoho důležitých
informací.
Děti z prvních tříd se vydaly na výlet do Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích na výstavu orchideí, exotických květin a
zvířat. Z návštěvy muzea si odnesly spousty zážitků, dojmů, ale také
dárečků, orchideí i kaktusů.
Březen je měsíc blížícího se jara, v letošním roce i Velikonoc, ale
také měsíc knihy. Proto děti ze třetích tříd navštívily místní
knihovnu, kde je paní knihovnice Jana Malšovská krátce
seznámila s chodem knihovny a poté společně četli ukázky z knih,
zejména si děti vybíraly fantasy literaturu. Každý si našel na koberci
své místečko, začetl se do své knihy a už plánoval, kterou si půjčí.
Druháčci blížící se jaro uvítali na návštěvě rodinné farmy, kde se
podívali na nejrůznější zvířátka, některé, například desetidenní
jehňátka si i pochovali.
Všechny děti celé toto období vyráběly zápichy, ovečky, svíčky,
zajíčky a mnoho dalších, barvily vajíčka nejrůznějšímu způsoby,
například voskem či mramorováním. Část výrobků si děti odnesly
domů, ale většinu jste si mohli koupit na velikonočním jarmarku,
kam děti hrdě své výrobky pomáhaly instalovat.
Petra Kuboušková

Pohádkový les 2016

Milí přátelé, stejně jako v minulých letech hledáme i letos ochotné
pořadatele na stanoviště v Pohádkovém lese, který se uskuteční
v sobotu 28. května 2016 mezi Rudolfovem a rybníkem Mrhal.
Pohádkový les bude žít tak dlouho, dokud dobrovolné pořadatele
mezi Vámi najdeme. Bez Vaší pomoci sami nic nedokážeme.
Pořadatel Pohádkového lesa (ani náčelník stanoviště) nemusí mít
žádné mimořádné schopnosti nebo vzdělání. Nezbytná je pouze
ochota udělat nezištně něco pro děti. Jediné, co za to dostanete, je
svačina, večerní guláš, uznání a poděkování od většiny účastníků.
Pokud Vám tato odměna stačí, bez obav nám napište.
Prosím dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci na některém
stanovišti Pohádkového lesa, aby nám poslali odpověď na tuto
výzvu a pomohli připravit letošní ročník na téma Řemesla a
povolání.
Kontaktní e–mailová adresa pro elektronickou poštu do
Pohádkového lesa: pohadkovyles@kct.cz
Jiří Fink, Klub českých turistů
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Tradiční masopust

foto JiříHoschna

V úterý dne 9. 2. 2016 se konal tradiční masopust, který
organizovala MŠ Rudolfov a zapojila i děti z prvního stupně ZŠ.
Masopustní průvod byl zahájen v areálu MŠ. Průvodem šly
zajímavé a kreativní masky, za které byly převlečeny i paní učitelky
z MŠ. Výprava masek pokračovala za rudolfovským starostou,
panem Vítem Kavalírem. U pana starosty jsme žádali o právo
koledy, které jsme získali formou předání symbolického klíče. Na
Obecním úřadě nás pohostili sladkými koblihami. Celé putování
skončilo v pohostinství „U Štítu“, kde jsme svou přítomností
obveselili paní majitelku a její přátele, zazpívali jsme si veselé písně
a někteří z nás si dokonce i zatančili. Na oplátku jsme byli
obdarováni výbornými vdolečky se šlehačkou. Na závěr bychom
chtěli mockrát poděkovat všem, kteří se zúčastnili a za štědrost a
pohostinnost, jak na Obecním úřadě, tak i v restauraci „U Štítu“.
Za kolektiv MŠ Bc. Markéta Kopfová, Bc. Kristina Opltová

Rudolfovská olympiáda

Sportovní klub Rudolfov pořádá v sobotu 25. června 2016 sportovně
zábavný den pro předškolní děti a žáky 1. – 5. tříd základní školy.
Sportovní den se ponese v duchu Letních olympijských her 2016,
které se odehrají během srpna v brazilském Rio de Janeiro. Tímto
počinem bychom chtěli nejenom přispět k propagaci myšlenky
olympijských her, ale i podpořit dlouhodobou kampaň Jihočeského
kraje – Jižní Čechy Olympijské, která si klade za cíl přilákat
k aktivnímu pohybu co největší množství lidí.
Akce proběhne v prostou areálu SK Rudolfov pod názvem RIO
(Rudolfovská I. Olympiáda). Během dne budou pro děti připraveny
soutěžní disciplíny o zajímavé ceny a atraktivní doprovodný
program v podobě zapálení olympijského ohně, taneční ukázky
brazilské samby, diskotéka, skákací hrad apod. Maximální počet
účastníků je 150 dětí ve věku 5 – 11 let (ročník 2010 – 2004).
Soutěžit se bude v týmech a v jednotlivcích ve třech kategoriích
(1. – předškoláci + 1. třída, 2. – 2. + 3. třída, 3. – 4. + 5. třída).
Přihlášky je nutno podávat elektronicky přes internet na webové
stránce http://rio.rudolfov.cz. Elektronické přihlášky budou
spuštěny od 1. května 2016. Na výše uvedených stránkách se dočtete
podrobný program a náplň jednotlivých disciplín.
Rámcový program:
◦ 10:30 – 11:00 hod. prezentace
◦ 11:00 – 11:30 hod. slavnostní zahájení a ceremoniál
◦ 11:30 – 15:00 hod. soutěže
◦ 15:00 hod. vyhlášení výsledku a zakončení
◦ volná zábava
Záštitu nad celou akcí převzalo Město Rudolfov. Na zajištění se
spolupodílí Obec Adamov a partneři SK Rudolfov. Pevně věříme, že
si na sportovní den najde cestu co nejvíce dětí spolu s rodiči,
babičkami a dědečky. Všechny ostatní občany srdečně zveme na
příjemně strávené odpoledne s podívanou na sportovní výkony
našich nejmenších, které jednou možná budeme sledovat pod
skutečnými olympijskými kruhy.
Roman Hajný

Rudolfovský masopust

Dne 9. února 2016 se konal v Rudolfově již tradiční masopustní rej
masek. Po deváté hodině ráno se u městské knihovny začínají
shromažďovat desítky pestře oblečených postaviček ze školy a
školek. Scházejí se ze všech stran, dokonce přijely i autobusem
z Nového Vráta. Všichni se téměř vzorně řadí do průvodu a za
hlasitého povykování zvolna prochází Rudolfovem. Na radnici pan
starosta udělí maskám v čele s Masopustem právo masopustní
koledy a slavnostně propůjčí klíč od města. Samozřejmě
i s tradičním pohoštěním a příspěvkem do kasičky. Průvod nakoukl
snad do všech místních provozoven a všude se našlo něco dobrého.
Závěrem se děti a dospělí doslova namačkali do restaurace U Štítu,
kde paní hostinská napekla již tradičně výborné masopustní
koblížky. Za ty musíme moc poděkovat, všem moc chutnaly a vyšlo
na každého, na mě hned dva.
Celou akci zorganizovaly paní Malšovská a Dvořáková z knihovny
a muzea.
Za všechny maškary Antonín Vítovec
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Máte včas a dobře zaplacené poplatky?

v původní kráse obnovit.
Osud údolí ukazuje, jak důležitá je občanská angažovanost. Nebýt
místních obyvatel a podpory dalších organizací i jednotlivců, mohlo
se už v údolí stavět. Díky aktivním občanům byl navržen a
registrován významný krajinný prvek Rudolfovský lom a krajský
úřad zrušil kontroverzní ustanovení územního plánu obce Jivno.
Místní se z velké části podíleli i na biologickém průzkumu údolí,
který prokázal výskyt 38 chráněných a ohrožených druhů. Spolku se
také podařilo s využitím zákona o svobodném přístupu
k informacím zjistit, že některé záměry prodeje pozemků v údolí
(včetně VKP) nebyly v archivu obce Jivno dohledány nebo je nelze
doložit.
Chtěli bychom velice poděkovat všem, kteří nás podpořili. Jejich
podpora nás zavazuje, abychom ve snahách o ochranu údolí
pokračovali i nadále. Musíme ocenit i profesionální práci krajských
a magistrátních úředníků zabývajících se ochranou přírody, kteří
případ řešili.
Ačkoli nás soudní rozhodnutí těší, patrně nebude definitivní tečkou
za snahami o novou výstavbu v údolí. Jivno musí znovu projednávat
územní plán a majitelé pozemků, kteří případ hnali k soudu, svoje
postoje pravděpodobně nezmění. O osud Rudolfovského lomu a
celého údolí se tak musí občanská veřejnost zajímat i nadále.
Jaroslav Valevský ml.,
Zdeňka Sobíšková (Náš domov) & Jiří Řehounek (Calla)

Upozorňuji občany, že již uplynula lhůta pro úhradu poplatku
za svoz komunálního opadu. Tato lhůta je každoročně
stanovena na 28. 2. Přesto v této stanovené lhůtě neuhradí
každoročně zhruba 80 domácností tento poplatek. Stále ještě
28 domácností nesplnilo tuto povinnost. Upozorňuji dále na
poplatek ze psa, který je splatný 31. 3.
V souvislosti s odvozem komunálního odpadu apeluji na
občany, aby v den svozů (v úterý) umožnili průjezd
popelářského vozu místními úzkými uličkami, kde jsou
zaparkované osobní automobily. V zimním období, kdy
nasněží, je pro popelářské vozy velmi nebezpečné projet
kluzkou trasu a navíc zastavěnou automobily. Popelnice
vyndávejte včas. Buď v úterý ráno před půl šestou, nebo
v pondělí večer. Svozová firma se nebude vracet k jedné
pozdě vyndané popelnici. Není stanoveno, v jakou konkrétní
hodinu projíždí určitou ulici. Svoz se provádí od 5:30 do
22:00 hodiny. Dále bych chtěla upozornit, že v Rudolfově
hradí poplatek za komunální odpad i ti občané, kteří zde
nemají trvalé bydliště, ale jsou zde v podnájmu. Za tyto
občany hradí odpad majitelé nemovitostí bez ohledu na to,
kde tito nájemníci hradí odpad. Je třeba, aby plátce (majitel
nemovitosti) tyto nájemníky přihlásil k poplatkové povinnosti
na MěÚ Rudolfov – úsek poplatky. Pokud se nájemník
(poplatník) odstěhuje, je povinnost vlastníka nemovitosti
takového nájemníka z poplatku odhlásit. Tento občan
(poplatník) si může zažádat o potvrzení o úhradě v našem
městě. Pokud zde žije, musí dodržovat vyhlášku Města
Rudolfova. Pytle na tříděný odpad je též třeba plnit řádným
způsobem a to sešlápnutím či zmáčknutím jak plastových
lahví, tak nápojových kartonů. Pokud tyto pytle dojdou, je
možnost si vyzvednout další. Jsou určeny pouze na odpad a
pro ty občany, kteří třídí. Plošně na ně nárok není.
Pár řádků k poplatku ze psa. Prosím, dodržujte daná pravidla
stanovena obecně závaznou vyhláškou. Každého nového psa
je třeba přihlásit do 15 dnů od pořízení. Pes se přihlašuje od
3 měsíců věku. Totéž je třeba učinit při úhynu, utracení,
změně majitele (vše do 15 dnů po nastalé skutečnosti) byť na
stejné adrese (úmrtí držitele). Je to opět z důvodu předpisů
poplatku. Pokud pes uhyne v průběhu roku, např. v březnu a
držitel tuto skutečnost nahlásí až v dalším účetním období
(v příštím roce), je povinen uhradit poplatek za loňský rok a
to za období leden – březen. Neznamená to, že za rok, kdy
pes uhyne, se poplatek již nehradí.
Blanka Posekaná
Krajský soud potvrdil registraci
VKP Rudolfovský lom

Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší

Na základě reakcí na článek o ochraně ovzduší, zveřejněný
v Rudolfovských listech, upřesňuji některé informace k zákonu
o ochraně ovzduší. Většině z nás leží na srdci kvalita ovzduší
v Rudolfově a s tím související lidské zdraví a tak snaha o omezení
nadměrné produkce komínových spalin, produkovaných v topné
sezóně. Podle zákona o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti
1. září 2012, je na území České republiky každý provozovatel
kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva roky
kontrolu jeho technického stavu a provozu. Kontrolu provede

proškolená osoba s oprávněním k instalaci, provozu a údržbě
spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel kotle je na vyžádání
povinen předložit doklad o kontrole obecnímu úřadu

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

provozovatel zákonem vyžadovanou kontrolu jednou za dva
kalendářní roky neprovede, nebo nepředloží na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o jejím provedení,
vystavuje se riziku uložení pokuty 20 000 Kč. Provozovatel kotle je
povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a
provozu zdroje do 31. prosince 2016. Pokud kotel nevyhovuje
požadavkům zákona o ochraně ovzduší, bude nutné ho nejpozději do
1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí
Registrace významného krajinného prvku Rudolfovský lom včetně dodržení zákona. Od roku 2022 je zákonem přímo zakázáno
jeho okolí je potvrzena. Rozhodl o tom Krajský soud v Českých provozovat kotle s nejhoršími emisními parametry (1. a 2.
Budějovicích, na který se obrátili zastánci zástavby v údolí emisní třídy). Stávající zákon o ochraně ovzduší zahrnuje nástroje
Rudolfovského potoka. Soud jejich žalobu na rozhodnutí krajského k regulaci emisí ze spalovacích zdrojů v domácnostech, ale bez
úřadu zamítl a vyvrátil všechny jejich námitky.
možnosti přímých kontrol lze některé z nich obtížně
Advokát JUDr. Miloš Tuháček, který spolek Náš domov od počátku vymáhat. Proto vláda 14. prosince 2015 schválila novelu zákona
zastupoval, k výsledku sporu uvádí: „Lokalita Rudolfovského lomu o ochraně ovzduší a podpořila kontroly provozu kotlů přímo
bezesporu splňuje zákonné podmínky pro registraci významným v domácnostech. Vládní návrh prošel 2. března projednáním
krajinným prvkem. To soud zcela správně potvrdil. Za potěšitelný Poslaneckou sněmovnou a nyní se bude projednávat ve Výborech.
považuji zejména jeho závěr, že zájem na hospodářském přínosu Podrobnosti k zákonu lze najít na internetu
lokality nemůže vyvážit zájem na ochraně před rušivým zásahem do (http://www.mzp.cz/cz/news_151214_ZOOO). Další informace
krajinného rázu“.
o této problematice jsou k dispozici např. zde
Pravomocný rozsudek je tak dalším krokem k tomu, abychom toto http://esliko.esel.cz/kontroly-kotlu.
přírodně cenné území zachovali i do budoucna v současné podobě. Samozřejmě v případě potřeby rád zodpovím Vaše dotazy
Neznamená sice absolutní zákaz výstavby, jakýkoli záměr však musí (JardaValda@seznam.cz).
být posuzován s ohledem na ochranu VKP Rudolfovský lom. Podle
Jaroslav Valevský ml.
našeho názoru by mělo údolí i nadále sloužit jako klidná Zdroj informací:
odpočinková lokalita pro občany Rudolfova, okolních obcí Ministerstvo životního prostředí ČR a Magistrát města České
i Českých Budějovic. Takových míst je v krajině kolem krajské Budějovice, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší
metropole čím dál méně. Pokud je ztratíme, těžko se je podaří
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY
Od 1. dubna 2016 je Hornické muzeum otevřeno v obvyklém čase, tedy od středy do neděle,
od 11 do 17 hodin. Komentovanou prohlídku si můžete objednat na čísle 778 718 900.
Zima v muzeu

Přestože příroda spí, brzy padá tma a nikomu se nechce
z teplého domova, nebyla v muzeu nouze o zajímavé kulturní
akce. Naposledy jsme se společně rozloučili po Novoročním
koncertu. Zdá se mi, jako by si někteří z Vás dali do nového
roku předsevzetí chodit více za kulturou, protože se nás na
akcích k naší velké radosti schází stále více. V lednu jsme si
společně četli s Vladimírem Jandou na večeru věnovanému
Rudolfovským povídkám z jeho pera. Z Rudolfova jsme se
poté přesunuli do exotického Thajska na druhém
cestovatelském čtvrtku s manželi Malšovskými. Během
zajímavého vyprávění Jiřího Malšovského publikum ani
nedutalo. Naopak hurónský smích se ze sálu ozýval celý
středeční večer, když nás svým recitálem francouzského
šansonu bavilo duo reBRELové. Nejen francouzština, ale ještě
snad deset jazyků během svého přednesu vystřídal Jan
Nepomuk Piskač, který svým umem rozesmál všechny
přítomné. Nejen cit pro legraci, ale velké dramatické nadání
nelze tomuto umělci upřít. Nejinak pozorné a zaujaté publikum
získal svým povídáním o vodstvu Milan Koželuh, na druhé
přednášce z cyklu Genius loci Novohradských hor. Po skončení
přednášky se málokdo hned zvedl, někteří posluchači chtěli
diskutovat do pozdních nočních hodin. Blížící se příchod jara
jsme oslavili společně se zdravotně sociální komisí na večeru
netradiční oslavy MDŽ v rytmu swingu, kdy nám krumlovský
autor Jan Vaněček představil své knihy o Vejrech za doprovodu
skupiny Swingtrio s okouzlující zpěvačkou Romanou
Strnadovou, sólistkou Jihočeského divadla. Třetí cestovatelský
čtvrtek 17. 3. jsme se vydali vlakem s Tondou Vítovcem po
mnohých peripetiích do studeného Finska a zpět. Nejen tichý
obdiv ke krásám země, ale často veselý potlesk věnovali
posluchači Toníkovým humorně podaným příhodám
z cestování a poznávání. Naposledy jsme se mohli potkat 20. 3.
na Tradičních velikonocích, řemeslném trhu nebo na
doprovodném programu v muzeu, kde si děti vyzkoušely
tradiční lidová řemesla a ozdobily strom svými ptáčky. Jaro už
vystrkuje růžky, květinky pomalu vykukují ze záhonků,
začínáme se více usmívat na svět a zahrádka už volá a zve
k práci, ale přesto doufám, že cestu do muzea najdete i na jaře a
budeme se společně potkávat na zajímavých večerech.

Expozice zblízka

Přestože již téměř všichni obyvatele Rudolfova a okolí Hornické
muzeum už alespoň jedenkrát navštívili, jistě nestihli projít
všechny detaily, prohlédnout všechny zajímavé exponáty a
pročíst všechny informace. Proto jsem se rozhodla, psát pro Vás
novou rubriku a přiblížit Vám tím některé zajímavé exponáty,
které by byla rozhodně škoda přehlédnout. Jako první pro Vás
mám krátké povídání o předmětu magickém, který měl však pro
těžbu velký význam.
Alchymistický kruh Hanse Dietricha z Jáchymova
Zcela ojedinělé je využití alchymie k určení bohatosti rud, které
vymyslel Hans Dietrich z Jáchymova pro svého pána, správce
hlubockého panství Adama z Hradce roku 1589. Dietrich svá
poznání znázornil pomocí kruhu, jenž je aplikací alchymie na
rudy a kovy. Ve vnitřním kruhu jsou uvedeny základní látky a
jejich význam pro lidské tělo. Mezikruží znázorňují hornický
kompas, světové strany, planety a k nim se vztahující kovy. Dále
tři základní stavy pro kovy – vzduch, oheň a země. Následují tři
možnosti, jak zpracovat kovy ohněm, názvy kovů, rud a nerostů
a nakonec se uvádí jejich barva. Kruh obepíná alchymistický had
Uroboros, který svým tělem vymezuje směřování nejbohatších
žil.
Přijďte si tento zajímavý exponát prohlédnout zblízka!
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Po Vladimíru Jandovi a Janu Vaněčkovi přijali naše pozvání na další
autorské čtení s následnou besedou jihočeští spisovatelé
Jiří HÁJÍČEK a Vlasta DUŠKOVÁ. Na první pořad pod názvem
Zloději zelených koní jste zváni 14. dubna. Takový je název knihy
Jiřího Hájíčka, která pojednává o hledačích vltavínů. Záliba
v hledání vzácných kamenů se hrdinům stává postupně posedlostí.
Víc vám prozradí autor Jiří Hájíček, který je čtenářům známý také
romány Selský baroko, Rybí krev, Vzpomínka na jednu vesnickou
tancovačku a dalšími.

Rudolfovo tajemství – Noc muzeí 2016

Expozici Hornického muzea určitě znáte, možná jste si
vyslechli i nějakou komentovanou prohlídku, ale v rámci
Noci muzeí pro Vás máme něco ojedinělého. Expozicemi
našeho muzea Vás za svitu svíček provedou dvě dámy –
Historie, velká, vážená, pravdu přednášející a Legenda, malá,
poťouchlá a plná pikantností. Proč jsou doly plné permoníků,
jak to bylo s pražským Golemem nebo zda byl Rudolf II.
takový podivín? Přijďte 6. května do muzea, nebudete
litovat… Večerem nás svou hudbou doprovodí soubor staré
renesanční a raně barokní hudby Cantus Firmus.

Hostem oblíbeného 4. cestovatelského čtvrtku 21. dubna 2016
bude pan Mgr. Jiří Křížek. Jirka není profesionální cestovatel,
i když to tak může na první pohled vypadat. Je středoškolský
profesor, vyučuje na Českém reálném gymnáziu v Českých
Budějovicích biologii a zeměpis. To, že vyučuje biologii je vidět
na škole na první pohled, protože zde na mnoha místech roste
spousta květin, o které se neúnavně stará. A důkazem toho, že
vyučuje zeměpis se skutečným zanícením, jsou jeho mnohé cesty
do všech možných zemí celého světa. Dalo by se s nadsázkou říci,
že byl již „skoro“ všude. V dalším cestovatelském čtvrtku, na
který vás zveme do Hornického muzea, se spolu s ním projedeme
částí Afriky, cesta začne v Kapském Městě v JAR, uvidíme
Viktoriiny vodopády v Zambii a Zimbabwe, safari v Tanzánii a
původní kmeny v Etiopii.

Modelářská
výstava a workshop
Ve dnech 28. – 30. dubna pro Vás připravujeme

ojedinělou výstavu plastových a papírových
modelů modelářského kroužku při Domu dětí a
mládeže v Českých Budějovicích. Pojďme
ukázat dětem, že počítačové hry nejsou jediným
řešením trávení volného času. Ve čtvrtek
28. dubna od 10 do 16 hodin pro Vás máme
připraven workshop pod vedením zkušených
modelářů. V pátek a sobotu můžete na výstavě
obdivovat, co všechno můžeme z papíru a plastu vytvořit. Sledujte
výlepové plochy a web muzea.

Ve středu 18. května si přijďte poslechnout poutavé
vyprávění českokrumlovské spisovatelky a básnířky Vlasty
Duškové. Beseda s názvem Kavky nad městem líčí příběh tří
generací českoněmecké rodiny. Děj vychází z období před
vznikem Československé republiky, přes nástup fašismu až
po následný odsun německého obyvatelstva. Jak to dopadne
„s naší rodinou“ si nechte dovyprávět již samotnou autorkou.
Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská
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Problematika sucha a nedostatku vody v Rudolfově

„ Ačkoli se to nezdá, sucho a povodně jsou dvě strany jedné mince a
úzce spolu souvisí. Na obojím se podepisuje nepříznivý stav naší
krajiny a její schopnosti zadržovat vodu. “

V souvislosti s připravovaným materiálem Ministerstva zemědělství
„Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních následků
sucha a nedostatku vody“ obdrželo město Rudolfov od Magistrátu
města České Budějovice podnět k vyjádření ohledně problémů se
suchem v působnosti města a k možným budoucím problémům se
zásobováním vodou. MZe požaduje seznam obcí, které nejsou
napojeny na nadobecní vodovodní systém a ve kterých se již
vyskytly, nebo se s vysokou pravděpodobností vyskytnou problémy
se zásobováním obyvatel pitnou vodou. Komise životního prostředí
vypracovala koncem loňského roku na základě pověření starosty
města písemné vyjádření k této problematice pro Radu města.
Situace je alarmující. Sucho v létě 2015 se projevilo rozsáhlým
poškozením přízemního bylinného patra i nedostatečným průtokem
Rudolfovského potoka. V obci Jivno již musel být nedostatek vody
řešen náhradním způsobem a stav vody ve studních byl kritický
i v Adamově. Došlo též k výraznému úbytku vody pramenů
v Děkanském lese nad Rudolfovem, které postupně vysychají.
Zásobování Rudolfova vodou ovlivňují zejména tyto faktory:
1) Celková změna klimatu, ale město nemá možnost tento faktor
ovlivnit
2) Přirozená absorpční schopnost krajiny zadržovat vodu se
značně snížila. Nadměrné zvětšování zástavby v rozvojové oblasti
České Budějovice (tím i Rudolfova a okolí) způsobuje velký úbytek
zemědělské půdy. Ta je zastavována nejen samotnými budovami, ale
i zpevněnými plochami kolem nich, novými komunikacemi,
parkovišti apod. V územním plánování je porušováno ustanovení
stavebního zákona o ochraně nezastavěné krajiny. Místo postupného
vsakování dešťové vody dochází ke značnému zrychlování odtoku
vody z krajiny, což má negativní vliv na hladinu spodních
vod. Výhodou Města Rudolfov je existence přírodní údolní nivy a
celého údolí Rudolfovského potoka, které mají značnou retenční
schopnost stejně jako další dosud nezastavěné plochy v okolí
Rudolfova a bylo by zapotřebí přehodnotit plánovanou výstavbu
volné krajiny v územních plánech.
3) Jednotná kanalizace ve starší zástavbě Rudolfova. Větší
množství rychle stékající srážkové vody z katastru Rudolfova
i z území nad ním teče do jednotné kanalizace a přes odlehčovací
komory do vodních toků a dále vodních nádrží, čímž také
znemožňují použitelnost povrchové vody na vodu pitnou. Řešením
je ze zpevněných ploch oddělit dešťovou vodu od splaškové, tj.
mimo jednotnou kanalizaci. Toho lze dosáhnout jednak vsakem do
půdy nebo pomocí retenčních nádrží s možností vypouštění vody do
země a např. využitelné jako užitkovou pro splachování, zalévání
apod.
4) Lokální biokoridory neplní svoji funkci. Chybí jejich
revitalizace, nejsou udržovány a jsou ohrožovány dalšími požadavky
na různé stavební činnosti, čímž dochází k oslabení jejich funkce. To
se týká nejen vodních toků, které jsou součástí biokoridorů, ale
biokoridorů jako takových. Příkladem je lokální biokoridor LBK 8
pod hrází Královského rybníka v Rudolfově. Nástrojem
podporujícím zadržování vody v krajině je Program péče o krajinu
MŽP.
5) Nedodržování minimálního průtoku v Rudolfovském potoce.
6) Nedostatek zeleně. Jednoznačný pozitivní vliv zeleně na
schopnost krajiny vázat vodu je všeobecně známý, přesto v územní
působnosti města převažují požadavky na kácení stromů z různých
důvodů nad výsadbou nových stromů. Nedostatek zelených ploch je
také zapříčiněn neustálým tlakem na stavební činnost.
7) Nezodpovědný způsob obdělávání půdy. Retenční schopnost
krajiny lze zlepšit správným obhospodařováním orné
půdy s využitím vhodných dotačních titulů.
8) Zabezpečení obyvatel Rudolfova pitnou vodou v případě
elektrického blackoutu – v tomto případě úpravna vody Plav
pojede několik dní v nouzovém režimu. Lze však předpokládat, že
nouzovou kapacitu spotřebuje samo město České Budějovice a do
výše položených obcí (Rudolfov je o cca 100 m výše než České
Budějovice) se voda nedostane. Spoléhat na mobilní čističky ve
vlastnictví hmotných rezerv státu je v případě rozsáhlého výpadku

nemožné. Navrhujeme mechanické vyčištění stávajících studní ve
vlastnictví města a průzkum použitelných pramenů v okolí města.
Pro znečistěné studny lze v předstihu zajistit filtrační
stanici s nanovlákny, což je celkem drobná investice.
Na úrovni kraje by stálo za to se zamyslet nad nouzovým el.
napájením úpravny Plav např. z generátorů teplárny při odříznutí
Temelína při poškození linek 400 kV. Tyto linky budou jako první
na řadě. Toto řešení záložního napájení už sice přesahuje rámec
našeho města, ale dotýká se ho. Problém nelze řešit izolovaně, ale
v součinnosti s městem České Budějovice.
Za Komisi životního prostředí Jaroslav Valevský ml.,
Zdeňka Sobíšková, Milan Dušejovský

DOŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli plánujete výstavbu chodníku do
mateřské školy. Maminky musejí vodit děti přes přeplněné
parkoviště mezi přijíždějícími a odjíždějícími auty. Myslím, že
bezpečnost dětí před MŠ je důležitá.
Děkuji za informaci.
Čechová
Vážená paní Čechová,
musím napsat, že jste první, kdo nám dává takovýto podnět k řešení.
Parkoviště u mateřské školy je z hlediska dopravy klidové místo. Je
to slepá ulice, tudíž tam nedochází k jakémukoli projíždění jiných
vozidel než k účelům MŠ. To bych řekl, že je velká výhoda oproti
jiným mateřským školám. Předpokládáme, že opravdu drtivá většina
rodičů vozí své děti do naší MŠ autem. Tedy bezpečně zaparkují, po
té vystoupí a doprovodí své dítě ke hlavnímu vchodu. A to si
myslím, že je v pořádku a tady tolik chodník potřebný není. Je to
obdobný systém jako u supermarketů. Vystoupí celé rodiny
i třeba s malými dětmi a jdou přes to parkoviště bez chodníků až
k hlavnímu vchodu a vedle nich projíždějí auta, která přijíždí nebo
odjíždí ze stejného parkoviště. V těchto případech musí fungovat
hlavně ohleduplnost. Trochu jiný případ je pokud vede rodič do
školky dítě pěšky. Tam je pravda, že při vjezdu na parkoviště
z Adamovské ulice, kde je to místo nejužší, to může být nebezpečné.
Budeme s tímto Vaším podnětem pracovat a zkusíme alespoň část
chodníku od Adamovské ulice připravit k realizaci.
Vít Kavalír, starosta města

Připravujeme projekty

Jenom krátce bych se chtěl zastavit u tématu, které projekty
připravujeme, a které jsou stěžejní, abychom je také
zrealizovali. K většině se určitě vrátíme s podrobným
popisem v dalších číslech RL. Jsou to:
● Nové šatny v tělovýchovné hale, které zároveň budou
sloužit i jako velmi potřebné zázemí pro sportovní klub
Rudolfov.
● Nová hala pro pracovní údržbu města. Stávající zázemí je
zcela nevyhovující a je vůbec na hraně s hygienickými
předpisy. Je potřeba nová dílna i garáže pro stále se
rozrůstající strojové vybavení.
● Lesní ulice od hráze směrem k Mlýnskému údolí. Opěrná
zeď, která drží tuto komunikaci je v nevyhovujícím stavu.
V současné době je kompletně geodeticky zaměřená. V tuto
chvíli statik pracuje na návrhu nové opěrné zdi.
● Chodník na Jivenské ulici, poslední dvě etapy realizace –
řešíme úpravu stávajícího projektu na současnou legislativu.
● Chodník na Třeboňské ulici od Jivenské nahoru – v tuto
chvíli řeší náš odbor výstavby územní rozhodnutí o umístění
stavby.
● Chodník od Vesky směrem ke hřbitovu. Také velmi
potřebný, hlavně z důvodu nebezpečného přecházení chodců
přes Třeboňskou ulici. S projektovou přípravou teprve
začínáme.
Všechny tyto projekty budou dříve nebo později připravené
na realizaci. Ne na vše máme v tuto chvíli připravené
financování, ale uvidíme, jaké budou dotační možnosti.
Budeme bojovat, aby se nejlépe zrealizovaly všechny.
Vít Kavalír, starosta města
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Badatelské okénko

Co nevíme o našem městě
Většina obyvatel našeho města je seznámena s jeho slavnou historií
jednak bohatými průvody, přístupnou literaturou a sbírkami
vynikajícího muzea. Ano, Rudolfov byl městem stříbra, ale mimo
seznámení s jeho minulostí často unikají podrobnosti, jako jak se
stříbrná ruda těžila, co to byl vrátek neboli hašpl, nebo žentour a jak
a kým byla těžba stříbrné rudy financována – to vše upadlo dávno
v zapomnění, i když často přináší překvapivé podrobnosti.
Rudolfovské doly, šachty a štoly byly formálně majetkem
panovníka, avšak někdo musel do nákladné činnosti s jejich
provozem vložit značný kapitál. Právem se říkalo těmto bohatým
měšťanům, šlechticům ale i jiným činitelům „nákladníci“. Tito
finančně nezávislí jedinci, ale i instituce věnovali otevření dolu
i jeho provozu značný kapitál, který se jim několikráte vrátil, ale
také nemusel, když byla těžba bezvýsledná. Technicky to vypadalo
tak, že nákladník věnoval do zahájení těžby vlastní kapitál, ale když
jej neměl, rozprodával takzvané kukusy, což byly vlastně akcie, jež
zajišťovaly jejich kupcům příslušné dividendy, tehdy jim říkali
ausbajt. Kromě stříbrné rudy se těžila z dolů také hlušina, tedy
zemina bez stříbra. Také se vynášela voda, která doly často
zaplavovala, protože šlo vlastně o studni. Tehdy známé přístroje,
včetně vodního kola pohánějícího vodní pumpu na to svým
výkonem často nestačily. Tento problém byl vyřešen vynálezem
Wattova parního stroje až v době, kdy rudolfovské doly byly
v hlubokém úpadku, neboť náklady na těžbu, ale i cena levnějšího
stříbra dováženého ze španělských kolonií hrála roli. Zajímavé na
této důlní činnosti je jeden ekonomicky velice nový a na středověk
vzácný prvek – důlní akcie, zvané kukusy ale i jejich opak ausbajt,
tedy vlastně dividendy byl prvním krokem do středověké
ekonomiky stavěné zatím na řemeslné práci a rolnické činnosti. Byl
to výrazný přínos do středověké ekonomiky a bez něho by těžba
stříbrné rudy vlastně nebyla možná. Při důlní činnosti nešlo jen
o vlastní dolování. Rudolfovský rudní revír byl pokryt dalšími
stavbami, zpracujícími stříbrnou rudu – stoupami a tavícími pecemi,
stájemi pro desítky koní, tahající žentoury, které na rozdíl od vrátků
těžily rudu z větších hloubek. Stříbro se dopravovalo do budějovické
mincovny. Dnes neznámé slovo žentour, znamenající velké
vodorovné kolo na ose, kterým otáčely zapřažení koně a jehož síla
byla převáděna na osu, se váže jedna zajímavost. Když prví strůjci
parních strojů v 18. století hledali měřítko pro jejich výkon, zhlédli
se ve všeobecně používaných žentourech a pojmenovali sílu parních
strojů podle nich – koňská síla (čili HP). Rudolfov a jeho doly
zaznamenal během dlouhé historie chvíle slávy a bohatství, od
prvních pokusů budějovického rychtáře Klarice u Vesky.
Budějovické
muzeum
chová
pergamen
krále
Václava IV. s povolením na dolování. Přes zastavení činnosti
v husitských válkách, přes léta bohatých výtěžků, kdy jednotlivé
doly dávaly tuny stříbrné rudy ročně, až po zničení města,
chlubícího se tehdy majestátem císaře Rudolfa na počátku třicetileté
války, z kterého se město vlastně již nevzpamatovalo. Zůstala již
vzdálená vzpomínka na pracovitost našich předků a invenci jejich
německých spolupracovníků.
PhDr. Karel Krejča

Velikonoční příběh z Rudolfova na počátku 18. století

Velikonoční svátky v minulosti mívaly zčásti odlišnou podobu než
dnes. V současnosti je na vzestupu oslava jara a prvních jarních dnů
více než připomínka utrpení, smrti a vzkříšení Krista jako symbolu
nesmrtelnosti. Snažíme se udržovat řadu zvyků k uvítání jara, které
mají svůj zajímavý a dávný původ v dobách předkřesťanských.
O tom třeba někdy příště. Celkem konkrétní poznatky jsou
o Velikonocích v lidovém prostředí na venkově ve 2. polovině
19. století. Díky národnímu obrození a snaze vlastenců popsat a
uchovat pro budoucí generace vše české a původní lidové se
dochovaly písemné i výtvarné záznamy o velikonočních svátcích,
jak si je připomínáme a napodobujeme dnes. Ale jak to bylo
v dobách předchozích? I pro starší období záznamy jsou, ale dosud
nebyly zdaleka všechny prostudovány. V době vlády Karla VI., krále
a císaře v letech 1711 – 1740, otce Marie Terezie, se prosazoval
racionalistický přístup k vládnutí v monarchii, což se projevovalo
nejen ve velkých politických rozhodnutích, ale promítalo se i do
života obyčejných lidí. Habsburkové všemožně a dost nákladně

prosazovali katolickou víru a zbožnost v duchu Augšpurského míru
z roku 1555 s výslednou dohodou, že koho panství, toho
náboženství (cuius regio, eius religio), což znamenalo, že poddaní se
v otázce náboženské víry museli podřídit svému pánovi.
Habsburkové se s pomocí jezuitů a jiných řádů snažili prostým
lidem na venkově přinést ponaučení o katolické věrouce. Používali
k tomu velmi oblíbené zjednodušující prostředky jako např. divadlo,
díky kterému se lidé mohli seznámit s biblickými příběhy a životy
svatých, tedy i se životem Krista a jeho ukřižováním. Nepřekvapí
tudíž, že se Habsburkové po letech protireformace s cílem
rekatolizace, znovuprosazení katolické víry jako jediné, zajímali
o výsledky tohoto úmorného snažení. A místo toho, aby císařští
kontroloři přinesli dobré zprávy, zjistili, že v českých zemích dosud
přetrvávaly pohanské zvyky a lidé o Velikonocích neztichli na
znamení smutku z Kristovy smrti, ba naopak. Např. v letech
1726 – 1728, kdy v Rudolfově Josef Capeta z Kutné Hory působil
ve funkci důlního přísažného a chtěl pracovat na oživení starých
dolů, se pátralo po těch, kteří si udržovali jiné než katolické vyznání
a šířili knihy a kacířské myšlenky. Pochopitelně, že pozornost se
soustřeďovala právě na tradičně méně katolická místa. Samozřejmě
se tedy vědělo o luteránech v horních městech. Horníci ze zahraničí
a zejména z luteránského prostředí byli solí v očích vrchnosti. Bylo
tedy důležité, aby se zvláště v období před tak velkým svátkem,
kterým Velikonoce byly, lidem dostalo dostatečné ponaučení
o pravém důvodu velikonočních oslav. Nejdůležitější roli měl místní
farář P. Jakub Achart. Podle zpráv rudolfovští lidé zanedbávali
katechismus. Proto se museli všichni dospělí i děti (nebyla ještě
povinná školní docházka) shromáždit třikrát až pětkrát do roka na
katechetických cvičeních. Pokud bylo v Rudolfově dobré počasí, tak
se náboženské cvičení konalo v zákristii kostela sv. Víta či před ní
po dobu jedné hodiny a vyzvánělo se k němu. Ve zprávě o situaci
bylo uvedeno, že poddaný lid pěstuje pitky o svátečních dnech a
baví se nepřístojným způsobem. Horlivý farář P. Jakub Achart se
v Rudolfově všemožně snažil pomoci a vylepšit hospodářskou
i náboženskou situaci. Byli zde však lidé odbojného ducha. Před
Velikonocemi se dne 15. 3. 1728 na státní silnici potkal P. Jakub
Achart s rychtářem Wenzelem Wimmerem a v čase svátečním
neudržel nervy na uzdě a pohádal se s ním. Počastoval rychtáře
(dnes by to odpovídalo funkci starosty) nepěknými nadávkami.
Označil rychtáře za arcilháře a arcišelmu, což byly tehdy hodně
velké urážky, za které padala soudní oznámení. Nejinak tomu bylo
i zde o Velikonocích 1728, kdy celý Rudolfov napjatě očekával,
jestli si to rychtář nechá líbit. A nenechal, stěžoval si na faráře
v Budějovicích a podal na něj pěkně obsáhlou žalobu. První dějství
tohoto sporu však rychtář prohrál. Dalo se to očekávat, poněvadž
vrchnosti v tomto případě pochopitelně více záleželo na výhře
církevní autority. Historický kaleidoskop tímto výběrem připomíná
z řady událostí, že Rudolfovští zažívali vskutku podivuhodné věci
třeba právě o Velikonocích na počátku 18. století.
Z literatury a pramenů připravuje Helena Stejskalová

Poděkování

Vážení čtenáři, chtěla bych touto cestou moc poděkovat farnosti
Lišov, Rudolfov, Štěpánovice, Libníč, Dolní Slověnice za výtěžek
z farního plesu Rybce, o. p. s., (která provozuje dva azylové domy
pro rodiny s dětmi). Veliké poděkování samozřejmě patří i panu
farářovi Martinu Chmielewskému. Finanční částku z tohoto plesu
jsme již obdrželi druhým rokem. V loňském roce jsme použili tento
výtěžek na vylepšení sociálního zařízení v azylovém domě Rybka.
Protože jsme nezisková organizace, i tato finanční částka bude
použita na další vylepšení soc. zařízení opět v tomto azylovém
domě. Tyto farnosti nám nepomáhají pouze finanční částkou z plesu,
ale pomáhají po celý rok. Dělají sbírky oblečení pro kojence, starší
děti, ale i dospělé, kočáry pro kojence, nádobí, hygienické potřeby.
Vždy na Vánoce a Velikonoce dostávají „naše děti“ díky sbírkám
z těchto farností hračky a sladkosti. V minulém roce jsme nutně
potřebovali pomoc při zařízení školky, (azylový dům Rybka
v Husinci) i zde tyto farnosti pomáhaly. Poprosila jsem o pomoc
paní Ing. Štěpánovou a tak díky sbírce naše školka získala hračky.
Veliké poděkování patří i panu Ing. Milanu Třebínovi, který se
všemi sbírkami pomáhá. Ještě jednou veliké poděkování Vám všem,
kteří to své srdíčko rozdáváte těm nejpotřebnějším.
Eva Dvořáková, ředitelka Azylového domu Rybka Husinec a
Azylového domu Rybka Studená
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Martin Stáhalík
(4. 6. 1962 – 9. 3. 2001)

Kdo byl Martin Stáhalík? Je po něm pojmenovaná ulice
v nové zástavbě na Rudolfově, na hrázi Královského
rybníka je kámen s pamětní deskou, dokonce znovu létá ve
vesmíru jako planetka č. 90926.
Martin Stáhalík se narodil na Rudolfově, chodil zde do
základní školy, po gymnáziu v Českých Budějovicích
odešel do Moravské Třebové. Věnoval se létání a stal se
mistrem světa v letecké akrobacii.
To je jen minimum informací, Společnost přátel Rudolfova
se této významné osobnosti Rudolfova věnovala již
několikrát, zasloužila se o zmíněnou ulici, pamětní kámen a
planetku, připravila výstavu, přelet letadel a ukázku
akrobatického umění Martina Šonky a i teď připravujeme
vzpomínkový večer a besedu o něm. Pokud se chcete
dovědět víc, přijďte v pátek 15. 4. do Muzea, kde bude
besedovat otec Martina, trenér státní reprezentace v letecké
akrobacii z Moravské Třebové Ing. Stanislav Bajzik a další
přátelé Martina.
NA CELÉM SVĚTĚ JSOU DOSUD JEN DVA LIDÉ, KTEŘÍ
SBÍRALI MEDAILE VE VŠECH AKROBATICKÝCH
KATEGORIÍCH – MARTIN STÁHALÍK, rodák z Rudolfova –
druhý je Rus – VIKTOR TCHMAL.
Hana Kuboušková

Zajímavosti z historie sportů na Rudolfově

Město Rudolfov mělo a má ve své historii řadu významných
sportovců. Dnes se podíváme do motoristického sportu,
konkrétně na plochou dráhu a vrátíme se do 50. a 60. let
minulého století. Plochá dráha se jezdila nejblíže v Českých
Budějovicích, kde také bylo ligové plochodrážní družstvo.
Právě tehdejší nejúspěšnější jezdec František Irmiš, rodák
z nedalekého Lišova, který později působil jako trenér, se
zabydlel ve své novostavbě v Rudolfově. Ligové plochodrážní
závody i závody jednotlivců, měly v té době
srovnatelnost s fotbalem a hokejem. Na plochodrážní stadion
v Českých Budějovicích přicházelo i 27 tisíc diváků.
Výjimečně na tu dobu byly závody večer, při umělém
osvětlení. Budějovické ligové družstvo mělo také k dispozici
kratší plochodrážní stadion ve Větřní u Českého Krumlova.
Právě tam bylo uspořádáno týdenní soustředění a výběr jezdců
pro ligové družstvo včetně nových talentů. Psal se rok 1958.
Výsledek výběru byli František Irmiš, Stanislav Kubíček
z Rudolfova, Roman Irmiš, Jan Bláha, Josef Slunéčko, Jaroslav
Průcha. Náhradníky Miroslav Fiala, Vladimír Schmidmauer,
Jiří Rozbaud. Tito závodníci tvořili první českobudějovický
ligový tým. Závodilo se po celé republice, mladí jezdci
získávali zkušenosti a velkým úspěchem bylo vítězství nad
Rudou Hvězdou Praha v Českých Budějovicích.
Pro posílení týmu se následně každý rok před sezonou prováděl
výběr nových talentů. Mezi nové jezdce se kvalifikovali
Stanislav Kubíček ml., František Uhlíř a také Jan Holub,
později též občan Rudolfova. S tímto týmem jsme po letech,
jako jediní Svazarmovci, opět dokázali zvítězit nad tehdejším
profi týmem Rudé Hvězdy Praha v Olomouci. V průběhu cca
20-ti let trvání se mezi plochodrážní jezdce zapojovala řada
dalších nových talentů – Jiří Pecha, Rudolf Kučera, Adolf
Kopecký i rudolfovští Pavel Kubíček a Vladimír Peterka.
Později i bratři Holubové, ale to již v jiných klubech. Ne
všichni zažili očekávaný úspěch, plochá dráha je velmi náročný
a nebezpečný sport. Výjimečných výsledků na mezinárodní
úrovni dosáhli především Mistři sportu Stanislav Kubíček a Jan
Holub. Za zmínku stojí titul Vícemistra světa družstev
Stanislava Kubíčka v roce 1963 ve Vídni. Celou řadu
úspěšných postupů v rozjížďkách o MS jednotlivců a
reprezentačních závodech v zahraničí. Mnohonásobná účast ve
finálových závodech MS na ledové ploché dráze. V pozdějších
letech několikanásobná účast ve Světovém finále na dlouhé
tratě. Jan Holub, několikanásobný Mistr republiky na krátké
ploché dráze, byl profesionální jezdec v Anglické lize a
úspěšný na MS a závodech v zahraničí. Společně také vyhráli
Mistrovství republiky družstev za klub Slaný.
Více informací o historii plochodrážního sportu Jihočeského
kraje, bude možné shlédnout na připravované výstavě
v Českých Budějovicích, o které vás budeme včas informovat.
Stanislav Kubíček a Hana Kuboušková
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Sociálně zdravotní komise Města Rudolfova vás zve
na pondělní besedy konané v prostorách Hornického muzea
4. 4. 2016 v 18 hodin – přednáška – téma zahrada
2. 5. 2016 v 18 hodin – přednáška – téma cestování – Kypr včera a dnes

Libníč kulturní

CHCETE SI ZASPORTOVAT
A PRO RADOST PROTÁHNOUT TĚLO?
MĚSTO RUDOLFOV V ZASTOUPENÍ
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE POŘÁDÁ
TURNAJ VE VOLEJBALE

SMÍŠENÝCH DRUŽTEV
v sobotu 21. 5. 2016 od 9.00 hodin
SPORTOVNÍ AREÁL NA HLINCOVCE
ZÁPISNÉ NA HRÁČE 100 KČ
NEZAPOMEŇTE S SEBOU VZÍT DOBROU NÁLADU
KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ
mobil: 603 973 571
email: jarmila.binovcova@seznam.cz
mobil: 737 917 317
email: renata.hou@seznam.cz
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. 5. 2016

Jarmila Bíňovcová

Bylo, nebylo. Za třemi zatáčkami, dvěma kopečky, za obcí
Adamov a Hůry a jednou velkou silnicí se nachází obec
Libníč. Obec zemědělského, hornického a lázeňského původu
s členitou krajinou, převážně vzniklou v čase hornictví. Vnitřní
infrastrukturu obce poznamenal vývoj v časech lázeňských.
Obec Libníč je půvabnou jihočeskou vesničkou s téměř pěti
sty obyvateli.
Ten, kdo Libníč již v minulosti navštívil, například na kole
v letních měsících, je si vědom stromořadí památečních lip a
kaštanů na návsi, pod kterými je v letních parnech příjemný
stín. Stejně jako při průjezdu obcí směrem na Jelmo, nelze si
nepovšimnout lázeňských vil postavených na přelomu
19. století. Vila Zátkova, vila Gabriela, vila Bezdíčkova, vila
Čertíkova a Kubrtova, to jsou dominanty obce stejně jako
lázeňská budova, ve které se dnes sídlí Domov Libníč a CSS
Empatie, případně vedle stojící farní kostel Nejsvětější Trojice
vystavěný podle návrhu Pavla Ignáce Bayera v letech
1714 – 1715, jenž je dnes kulturní památkou.
Obec Libníč vykročila do roku 2016 s velkými plány v oblasti
kultury. Rádi bychom vás „k nám“ pozvali a pohovořili s vámi
dobrého slova, případně popili zlatavého moku pod kaštany.
Již na velikonoční sobotu 26. března 2016 od 9 hodin
plánujeme VELIKONOCE NA JELMĚ. Pletení pomlázek,
barvení vajíček, ukázku lidových řemesel a velikonoční
program za doprovodu harmonikáře a kapely. Velikonoční
kulturní program vyvrcholí v podvečer 28. 3. 2016
(Velikonočního pondělí), kdy se od 18 hodin uskuteční ve
farním kostele Nejsvětější Trojice v Libníči CHARITATIVNÍ
JAZZ KONCERT na podporu opravy kostelních varhan –
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. Hrají: Four Brothers
Saxophone Quartet (Praha).
Připravované akce:
12. – 15. července 2016 „KINEMATOGRAF bratří
Čadíků.“
20. srpna 2016 – 10. Slavnosti založení obce Libníč, letos
„v duchu lázeňské sezóny.“
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat za kulturou k nám do
Libníče.
František Šafránek (člen Kulturního výbor Libníč)
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LYŽ Á K 2 0 1 6

Konečně zase po dvou „sněhově slabých“ letech kurz, který
lze s trochou nadhledu nazvat „zimní“ ☺ . Sice byl na
sjezdovkách ve Skiareálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou
hlavně těžší technický sníh, který v denních teplotách nad
nulou dlouho upravený nevydržel, ale jsme rádi, že před námi
neutekl a provázel nás po celou dobu lyžáku, tj. od soboty
6. 2. do soboty 13. 2. 2016.
Celkem 29 žáků ZŠ a MŠ Rudolfov (13 sedmaček,
11 sedmáků, 3 osmáci a 2 deváťačky) toho využilo a lyže
nebo snowboardy nenechalo oddechnout. Tedy kromě
povinného odpočinkového dne, který vyplnil výlet do
Harrachova s exkurzí do Skláren a minipivovaru
Novosad, s prohlídkou Muzea skla a se sportovním výkonem
– výstupem ke skokanským můstkům.
My, instruktoři lyžování (Mgr. J. Vašková,
Mgr. Z. Doležalová, Bc. V. Osouchová) a instruktor
snowboardingu (Mgr. M. Bulíček), jsme měli jako vždy
největší radost ze začátečníků, na kterých je nejvíce vidět
„společná práce“. Ta ze skutečné počáteční dřiny
spojené s pevnou vůlí všech zúčastněných ☺ přechází dříve či

později ve správné pohybové dovednosti a přináší nadšení
z úspěchu. A ten se opět dostavil ☺ ! U pokročilých
sportovců jsme se snažili o zdokonalování techniky a výuku
carwingu v takové míře, jak nám to kvalita sněhu dovolovala.
Letos došlo i na večerní lyžování, což je pro žáky pokaždé
velký zážitek. Stejně tak i trocha zdravého adrenalinu –
závody ve slalomu lyžařů i snowboardistů. Závody jsou
dobrovolnou záležitostí, přihlásit se mohou všichni účastníci
kurzu, kteří si troufají projet profesionální měřenou trať a
dosud nezískali medaili, pokud kurz absolvovali už
opakovaně (žáci vyšších ročníků). Jména medailistů najdete
v níže uvedené tabulce, fotografie pak ve fotogalerii školy.
Gratulaci si ovšem zasloužili všichni, kteří se závodů
zúčastnili. Byli mezi nimi i původní začátečníci, z nichž
obrovský úspěch zaznamenala Kristýna Hušková – třetí místo
v lyžařském slalomu dívek ☺ !. Její výkon nás inspiroval
k vyhlášení těch začátečníků, kteří udělali největší pokrok –
„skokanů roku“. Diplom si tak odnesli již jmenovaná lyžařka
Kristýna Hušková, dále lyžař Roman Lisa a snowboardistka
Markéta Janková. Při závěrečném hodnocení kurzu měli pak
dobrou náladu nejen ocenění, ale všichni, a při následné
diskotéce v sobě ještě někteří objevili doposud skryté taneční
vlohy a pohybové rezervy ☺ . Lékař kurzu, MUDr. Pavel
Střihavka, mohl i přesto následující ráno v den odjezdu
konstatovat, že žáci jsou v pořádku ☺ .
A já cítila radost a spokojenost, když jsem při příjezdu
autobusu před školu Rudolfov mohla čekajícím rodičům žáků
oznámit: „Všichni umí lyžovat nebo snowboardovat, všichni
jsou zdraví. Lyžák 2016 je úspěšně za námi. A někteří už
hlásili, že chtějí jet za rok znovu.“
Děkuji týmu mých spolupracovníků a společně se těšíme na
sníh a lyžák roku 2017☺ !
Mgr. Jana Vašková, vedoucí kurzu
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Volejbal na Rudolfově

V období měsíce března vstupujeme do závěrečné části halové
volejbalové sezóny. V kategorii žen jsme na čele tabulky II. ligy.
Vedení oddílu povede s hráčkami družstva diskusi, zda postoupit do
I. ligy a zda vůbec bude družstvo přihlášeno do soutěže. Důvodem
je odchod některých hráček za studiem do vzdálených míst (Plzeň,
Praha, Brno). V krajské soutěži žen družstvo „B“ si drží první místo.
Družstvo žen „C“ přezimovalo do jarní části soutěže na 2. příčce
okresní soutěže.
Soutěž 1. ligy starších dorostenek je dohrávána v poklidu, bez
možnosti spadnutí ze soutěže, na 5. místě. Soutěž 1. ligy mladších
dorostenek bude také pro náš klub na příští sezónu zachována.
Družstvo se umístí na 7. příčce tabulky. V nemistrovské soutěži,
Českém poháru, družstva mladších i starších dorostenek se umístila
v polovině kvalifikovaných družstev.
Starší žákyně s velkým bodovým náskokem vyhrály krajský přebor
a postupují do semifinále Mistrovství ČR. Tréninkovým minicyklem
se v současné době na tuto akci připravujeme.
Mladší žákyně jako jednoznačné vítězky krajské soutěže se rovněž
kvalifikovaly na republiku, kde obhajujeme loňské první místo.
V přípravných soutěžích jako jsou trojice a barevný volejbal se
umisťujeme na předních místech. Například v krajské soutěži trojic
naše družstva obsadila první, druhé, třetí a šesté místo
z 21 soutěžících týmů.
Do společenského života v oblasti města Rudofova se naše hráčky
z kategorie žen v měsíci lednu zapojily organizací 4. ročníku
volejbalového plesu a karnevalu pro děti. Za přípravu a realizaci
akcí si zaslouží poděkování.
Jan Havelka

(mladší přípravka). Naši hráči nastoupili v 1. zápase proti
N. Hodějovicím. V tomto zápase byli jasně lepší a zaslouženě
vyhráli 6:0. Také druhý zápas byl jednoznačný, vyhráli jsme 3:0 nad
Srubcem. Ve třetím zápase jsme narazili na Dynamo a nutno uznat,
že kvalita soupeře byla vyšší. Dlouho jsme odolávali, ale po
2 gólech v závěru utkání jsme nakonec 0:2 prohráli. V dalším zápase
jsme potkali tradičního soupeře z Lišova, se kterým jsme na podzim
v soutěži prohráli. Tentokrát byli ale naši kluci lepší a vyhráli jsme
3:1. Poslední zápas se díky výsledkům turnaje vyvinul tak, že jsme
se s Hrdějovicemi utkali o konečné 2. místo. Kulisa zápasu byla
výborná, protože Hrdějovice přijeli s velkým fanklubem
podpořeným trumpetami a také naše maminky–fanynky se nechtěly
nechat zahanbit. Vstup do zápasu se nám nepovedl a brzy jsme
prohrávali 0:1. Pak se ale kluci zvedli a postupně zápas otočili na
konečných 3:1. Po výborném výkonu tak toto „malé“ finále vyhráli
a obsadili konečné stříbrné místo. Byl to turnaj, který si všichni
určitě užili a doufáme, že v jarní sezóně naváží na předvedenou hru.

text a foto Milan Štekl

Domácí mistrovská utkání SK Rudolfov

hráčky krajského přeboru trojic po vyhlášení výsledků závěrečného turnaje

Zimní příprava SK Rudolfov

Rudolfovští fotbalisté nezahálejí ani o zimní přestávce a pilně se
připravují na jarní část soutěže. Kategorie mužů má za sebou
soustředění a několik přípravných zápasů, které se odehrály na
hřištích s umělým povrchem. Dorostenci sehráli pět přípravných
zápasů v Borovanech. Mladší žáci se kromě tréninků v rudolfovské
tělocvičně a tělocvičně ve Vrátě aktivně účastní různých turnajů a
přátelských utkání především v tělocvičně. Zimní přípravu započali
již v prosinci turnaji v Nové Bystřici (3. místo) a Třeboni (2. místo).
Na konci roku sehráli silvestrovský zápas děti proti rodičům a
miniturnaj v bowlingu. V letošním roce sehráli přátelské
utkání s Lomnicí nad Lužnicí, zúčastnili se turnaje v Třeboni
(6. místo) a v únoru uspořádali turnaj o Pohár Města Rudolfova, kde
obsadili 5. místo. Kategorie přípravek kromě tréninků v tělocvičně
hraje miniturnaje. V letošním roce uspořádal Sportovní klub ve
spolupráci s Městem Rudolfov 4. ročník turnajů o Pohár Města
Rudolfova pro kategorie mladších a starších přípravek a mladších
žáků. Turnaje se odehrály v rudolfovské tělocvičně ve čtyřech
nedělích. Děkujeme všem organizátorům za odvedenou práci a
věříme, že si všechny děti odnesly příjemný sportovní zážitek.
Přejeme všem hráčům a realizačním týmům hodně sportovních
úspěchů v nadcházející sezoně a zveme sportovní příznivce, aby
přišli podpořit naše fotbalisty na domácí i venkovní zápasy.

Turnaj mladší přípravky

Dne 13. 3. se uskutečnil v naší tělocvičně již 4. ročník fotbalového
turnaje – POHÁR MĚSTA RUDOLFOVA, pro kategorie 2007

Muži A
Po 28. 3. 2016 16:00
Ne 3. 4. 2016 10:30
So 16. 4. 2016 17:00
So 30. 4. 2016 17:00
Muži B
Ne 27. 3. 2016 15:00
Ne 10. 4. 2016 16:30
Ne 17. 4. 2016 16:30
Dorost
So 9. 4. 2016 10:00
So 23. 4. 2016 10:00
Žáci
So 2. 4. 2016 10:00
Ne 17. 4. 2016 10:00
Starší přípravka A
Čt 7. 4. 2016 17:00
Čt 21. 4. 2016 17:00
Starší přípravka B
Út 5. 4. 2016 17:00
Út 19. 4. 2016 17:00
Mladší přípravka A
Út 29. 3. 2016 16:45
Po 11. 4. 2016 17:00
Po 25. 4. 2016 17:00
Mladší přípravka B
Čt 7. 4. 2016 17:00
Čt 21. 4. 2016 17:00
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SK Rudolfov – TJ Sokol Sedlice
SK Rudolfov – FC Písek o. s.
SK Rudolfov – SK Jankov
SK Rudolfov – FK Tatran Prachatice
SK Rudolfov – TJ Nová Ves u ČB
SK Rudolfov – Neplachov
SK Rudolfov – Hluboká nad Vltavou B
SK Rudolfov – Calofrig Borovany/N. Hrady
SK Rudolfov – SK Větřní
SK Rudolfov – FK TJ Calofrig Borovany
SK Rudolfov – SK Čtyři Dvory
SK Rudolfov – SK Dobrá Voda
SK Rudolfov – Slavia ČB
SK Rudolfov – SK Lišov
SK Rudolfov – TJ Calofrig Borovany
SK Rudolfov – SK Lišov
SK Rudolfov – Sokol Kamenný Újezd
SK Rudolfov – Slavoj Srubec
SK Rudolfov – SK Včelná
SK Rudolfov – Slavoj Temelín

Koupím pole, louky, zahrady do 40 Kč/m2
mobil: 603 442 474

Zimní příprava mladších žáků

Po skončení podzimní části hrací sezóny 2015/2016 jsme přešli
na zimní přípravu. Bohužel vzhledem k obrovskému vytížení
tělocvičny máme pouze jeden trénink týdně – každá neděle od
12 hodin. Nedá se toho moc natrénovat, a proto ještě dojíždíme
do mini tělocvičny ve Vrátě, každý čtvrtek od 18:00,
mimochodem jsem za to vedení školy Vráto opravdu vděčný, že
nás tam pustí. V těchto prostorech lze provádět pouze fyzickou
přípravu a posilování. Pohybové aktivity a kombinační věci
můžeme dělat pouze v Rudolfově. Mimo tréninky máme ještě
velice bohatou účast na různých turnajích po celém kraji, kterých
se vždy až na malé výjimky – když nám to třeba nedovolí velká
marodka, velice rádi účastníme. Toto jsou hlavní momenty zimní
přípravy, snažíme se aktivně podporovat pohyb naší mládeže a
budeme pevně věřit, že se nám to příznivě odrazí ve výsledcích a
pomůže nám to v postupu vzhůru tabulkou. V současné době
jsme na 7. místě a vím, že máme na víc.
Aleš Hlubocký, trenér mladších žáků SK Rudolfov

turnaj Třeboň 2016 – mladší žáci
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