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■ KVĚTEN – ČERVEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Krajské granty 2016 pro Rudolfov a Hlinsko

Jako každoročně, tak i letos využíváme žádosti o granty
vypisované Jihočeským krajem. Podrobně se budu věnovat
těm grantům, které jsme již získali a víme, že s jejich pomocí
opět posuneme město o kousek dál. Není to však výčet
konečný. Na rozhodnutí o získání dalších grantů teprve
čekáme. Jsou mezi nimi například osvětlení přechodu pro
chodce a nový chodník na zastávce Na Americe a nové
úsporné veřejné osvětlení v Hlinsku. Snad budeme úspěšní
i v těchto případech.

Oprava hřbitovní zdi na západní straně hřbitova

Rekonstrukce podlahy a topného systému ve sportovní hale

S ohledem na havarijní stav palubovky a rozvodů topení ve
sportovní hale je nutná výměna těchto konstrukcí. Vznikl
jednoduchý projekt na kompletní výměnu sportovního
povrchu včetně podkladních vrstev. Součastí žádosti o grant
je také výměna radiátorů a rozvodů ústředního topení
v prostoru haly.
Zažádali jsme o krajský grant z dotačního programu Podpora
sportu, opatření č. 1 – rekonstrukce a opravy sportovišť . Šlo
o maximální částku z této dotace a uspěli jsme částečně.
Dostali jsme 150 000 Kč, což je částka, která postačí na
opravu topení. Rozpočet na palubovku se pohybuje v řádu
1,5 miliónu Kč, rozpočet na topení činí ještě cca 250 tisíc
korun navíc.
Z těchto dotačních peněz nelze opravit vše. Známe
ekonomické možnosti města a jeho priority. Zahájili jsme
jednání s krajským úřadem o změnu využití dotace. Jde o to,
že bychom částku 150 tisíc Kč využili pouze na opravu
topení v hale, což tento dotační titul umožnuje. Na papíře to
ještě nemáme, ale jednání jsou na dobré cestě.
Palubovku jsme v loňském roce provizorně vyspravili, aspoň
tedy její nejhorší části. Budeme doufat, že ještě omezeně
krátkou dobu vydrží a podaří se nám získat víc peněz na její
celkovou rekonstrukci.

Loni jsme neuspěli v rámci dotačního programu Úcta
k předkům a tak jsme to letos zkusili znova. Hřbitovní zeď na
západní straně hřbitova je tak zchátralá, že bychom přijali
rozhodnutí v radě města a opravili bychom ji za vlastní
prostředky. Se žádostí jsme ovšem letos uspěli a tak se
můžeme vrhnout na opravu pouze s naší finanční spoluúčastí,
větší polovinu investice zaplatí kraj. Rozpočet je určen na cca
75 000 Kč s tím, že kraj nám přispěje částkou 40 000 Kč.
V rámci opravy hřbitovní zdi bude provedeno odstranění
dřevin, stávajících omítek a krytu zdiva z plných cihel. Zdivo
bude opraveno dozdívkami chybějících částí a zpevněno
betonovou vyrovnávkou pod nové zakrytí. Dále bude
nanesena jádrová omítka zdiva a krytina z betonových tašek.
Kultura ve městě
Přilehlé hroby budou po dobu rekonstrukce citlivě zakryty, Tak se nazývá opět krajský dotační titul, který nám finančně
aby nedošlo k jejich poškození. Do našeho hřbitova je nutné pomáhá zorganizovat mnohé kulturní akce v našem městě,
hodně investovat. Postupnými kroky se nám to podaří. především v našem novém kulturním stánku s názvem
Hornické muzeum.
Na zajímavé přednášky, besedy a kulturní programy jsme
získali částku 25 000 Kč. Podívejme se zpátky na program
muzea od začátku roku. Vyberu jen namátkově: Rudolfovo
tajemtví v rámci Noci muzeí, Kypr včera a dnes,
cestovatelský čtvrtek na téma „Pod Africkým sluncem“,
beseda s Milanem Koželuhem, autorem publikací
o Novohradských horách, manželé Hrochovi měli zajímavou
besedu, Tonda Vítovec uspořádal zajímavé povídání,
Společnost přátel Rudolfova má v muzeu také zajímavé
akce… Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho, nerad bych
na někoho zapomněl. Ne všechny akce se podaří
zorganizovat zdarma a právě na ty, kde město hradí nějaké
náklady, nám slouží zmiňovaný grant.
Je na první pohled viditelné, že se kultura ve městě zvedla. Je
potřeba poděkovat našim pracovnicím Janě Malšovské a
Markétě Dvořákové, kulturně školské komisi při radě města a
dalším, kteří nezištně pracují pro to, aby město žilo.
Vít Kavalír, starosta města

Samotná rekonstrukce návesní kaple Nejsvětější Trojice
z roku 1885 probíhala v loňském roce a byla dokončena na
podzim. Neopravili jsme tu kapličku jen pro to, abychom
měli splněno, ale především pro místní. Aby se s kaplí mohli
seznámit, podívat se dovnitř, přijali tuto jedinou dominantu
Hlinska za vlastní.
K tomu by mohlo sloužit i slavnostní otevření, které jsme si
dovolili uspořádat k přibližnému datu slavení Letnic, kdy
jako nejvhodnější datum nám přišel pátek 27. 5. 2016 od
17.00 hodin. Z tohoto termínu bychom chtěli udělat
každoroční tradici. Tedy vždy v pátek, týden před
Hornickými slavnostmi v Rudolfově, připravit setkání
místních s obyvateli Rudolfova, ale třeba i Vráta, Dubičného.
I letos bude organizovaná vycházka Rudolfovských právě do
Hlinska ke kapli.
K samotnému programu slavnostního zpřístupnění kaple
nebudu dopředu mnoho prozrazovat. Zůstane to do poslední
chvíle tajemstvím organizačního týmu. Budu moc rád, když
dorazí nejlépe všichni z Hlinska a mnoho nás z Rudolfova.
Sejdeme se společně v daném termínu, tedy před 17. hodinou
u kaple. Já přijdu osobně a co vy?
Vít Kavalír, starosta Rudolfova a Hlinska
Svaz měst a obcí a Katolická církev se sešli

Dovolte mi, jako zastupitelce, seznámit vás se společnou tiskovou
zprávou Svazu měst a obcí a České biskupské konference
v původním, nekráceném znění, vydanou v Praze dne
10. března 2016 a trochu přispět k informovanosti a doufám, že
i k uklidnění čtenářů Rudolfovských listů. Pevně věřím, že dojde ke
vzájemné dohodě i na Rudolfově.
Zdeňka Sobíšková

Katolická církev a Svaz měst a obcí:
Před soudy preferujeme jednání a dohodu
Budeme se snažit o zlepšení vzájemné spolupráce a efektivní
výměnu zkušeností. Shodli se na tom zástupci České biskupské
konference (ČBK) a Svazu měst a obcí ČR (SMO).
V kontextu s tzv. církevními restitucemi se sešli na společném
jednání v Praze.

Cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní průběh majetkových
převodů (tzv. církevních restitucí) podle zákona č. 428/2012 Sb.,
o částečném majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi, a jeho vliv na města a obce v České republice.
„ Stále platí naše dříve prezentovaná zásada postupovat v oblasti
soudních přezkumů vlastnictví citlivě a nedomáhat se legálně
nabytého obecního nebo krajského majetku či toho, za co je
postupně vyplácena finanční náhrada. Taktéž se ještě dále budeme
snažit napomáhat úsilí o nalezení dohody mezi církevními subjekty a
obcemi alespoň v těch případech soudních přezkumů majetku, kde to
situace a právní stav věci umožňuje,“ zdůrazňuje předseda České

biskupské konference Dominik Duka.

„ Pro města a obce je velmi důležité najít smírnou cestu. Vždy je
samozřejmě lepší dohoda, než soudní pře. Pomoc, kterou nabízí
Česká biskupská konference, je velmi cenná a děkujeme za ni. Svaz
měst a obcí se bude snažit připravit podmínky pro jakéhosi
mediátora, který by ve věci církevních restitucí také mohl pomoci.
Pozitivní roli by mohl sehrát i v kontextu s důvěrou samospráv
v církve, která mohla utrpět,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR

Slavnostní zpřístupnění kapličky v Hlinsku

Když tato současná rada města v roce 2010 zahajovala svou
činnost, tak jsme mimo jiné řešili, jak uchopit problémy
v Hlinsku. Vzpomeňme si na to, jak to v Hlinsku vypadalo.
Zchátralá kaplička a vůbec celý prostor okolo, nefunkční
nebo neexistující chodníky, problémy v dopravě a další. Bylo
jasné, že těm cca 160 obyvatelům musíme začít pomáhat
zlepšovat své okolí a tím i každodenní život.
Ne vše se zatím podařilo vyřešit. Krček stále není zavřený,
ale k jeho definitivnímu zaslepení už není zas tak daleko.
Výrazně však přibyly chodníky, což zvýšilo bezpečnost na
velmi frekventovaném dopravním průtahu obcí. Centrální
prostor včetně samotné kaple se změnil snad k nepoznání.

a starosta Kyjova František Lukl.

Na pracovním setkání zástupci římskokatolické církve znovu
potvrdili nutnost respektovat neprolomitelnost hranice 25. února
1948 pro uznání nároku na vydání církevního majetku a plně se
distancovali od všech eventuálních pokusů tuto hranici zpochybnit.
Rovněž zde představitelé církve zopakovali seberegulační
doporučení, aby se restituční žaloby netýkaly sporného majetku,
který přešel do vlastnictví krajů či obcí a byl kompenzován finanční
náhradou. Partnery pro řešení těchto případů jsou pro samosprávy
jednotlivé diecéze či řády.
Se zástupci Svazu měst a obcí ČR se Česká biskupská konference
také dohodla na posílení zpětné vazby a efektivnějším i detailnějším
předávání informací o restitučních problémech. Tak, aby se případné
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Farnost stále mlčí, pouze biskupství si
chce s námi psát přes média

komplikace během vyjasňování majetkových práv a převodu
majetku co nejvíce eliminovaly.
Českou biskupskou konferenci na jednání zastupovali kardinál
Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, generální
sekretář Tomáš Holub a advokát Jakub Kříž. Svaz měst a obcí ČR
reprezentovali předseda a starosta Kyjova František Lukl,
místopředseda a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal, výkonný
ředitel Dan Jiránek a Ludmila Němcová z legislativně-právního
oddělení. Další schůzka by se měla uskutečnit do půl roku. ČBK
také zvažuje projekt, v němž by uvítala podporu SMO, podporující
dobrou praxi spolupráce obcí s farnostmi.
O Svazu měst a obcí České republiky:

Bohužel zatím není žádný posun v soudním sporu s farností
Rudolfov o pozemky v centrální části Rudolfova. Farnost
mlčí, biskupství také nevyvíjí žádnou snahu o osobní jednání,
přestože jsem osobně opakovaně žádal o takové jednání.
Pouze nám od biskupství přišel dopis, kde nás žádají, že by
chtěli reagovat na článek „Jsou projekty revitalizace prostoru
u základní školy a parku na Farské louce v ohrožení?“, který
vyšel v prvním čísle RL v letošním roce. Rada města
se s touto žádostí zabývala a zamítla jí, viz přiložený dopis.
My si nepotřebujeme cokoliv vzkazovat přes media, my
potřebujeme jednat, a pokud nám to protistrana soudního
sporu neumožní, tak jim nebudeme dávat prostor v našem
mediu. A to je má odpověď i zastupiteli Valevskému, který
přestože má informace o celé kauze, tak pro mě absolutně
nepochopitelně, chce dát biskupství mediální prostor.
Co je nám platné, že se sešla Česká biskupská konference a
Svaz měst a obcí a společně prohlásili, že preferují dohodu
než vést soudní spory. Jak je názorně vidět, v Rudolfově je
situace opačná. Rozhodně bych neřešil vše přes RL,
kdybychom měli partnera k jednání. Stále ho nemáme a tak
se soudní spor rozbíhá, platíme akorát právní služby a pouze
čekáme, co bude dál.
Vyzývám všechny čtenáře RL, včetně konkrétních
zastupitelů, kteří mají kontakt na biskupství nebo na farnost,
aby nám zprostředkovali jednání s kompetentními.
Vít Kavalír, starosta města

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města.
Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní
politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost
Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů
zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností
věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než
2 600 měst a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel
České republiky. Více na www. smocr. cz a na facebooku.

O České biskupské konferenci:

ČBK je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají
některé úkoly ve prospěch církve a lidí v ČR. Agendu v oblasti
činnosti církve v různých oblastech života společnosti koordinuje
sekretariát ČBK. Více na www. cirkev. cz či facebooku.
Autoři: František Jemelka za ČBK, Štěpánka Filipová za SMO

Rada města Rudolfov nesouhlasí s otištěním článku
Biskupství českobudějovického v Rudolfovských listech

Na předminulém zasedání zastupitelstva bylo zmíněno panem
starostou Vítem Kavalírem to, že nechce řešit kauzu týkající se
Farské louky přes media. V následujících Rudolfovských listech se
však čtenář dočte pravý opak přímo na titulní straně. Určitě je dobře,
že pan starosta informuje občany ohledně Farské louky a nevidím na
tom nic špatného, ale potom by se měl dát také prostor k vyjádření
druhé straně, tj. Biskupství českobudějovickému. Zvláště když
žádalo Radu města Rudolfov o umožnění otištění článku (viz níže
zápis z 66. schůze rady města konané dne 30. 3. 2016). S reakcí
biskupství ani rady města do uzávěrky vydání tohoto čísla nebyl
nikdo ze zastupitelů seznámen. Samozřejmě osobní jednání, jak
prosazuje správně rada města ohledně podaných žalob se snahou
o vysvětlení stanovisek města a církve, by mohlo být v celé kauze
rozhodující.
Osobně jsem jednoznačně na straně Města Rudolfov, které se snaží
na Farské louce vybudovat veřejný centrální prostor v podobě parku.
Nechápu ovšem důvod, proč rada města, která je zároveň redakční
radou, nechce dát alespoň jednou prostor k vyjádření v místním
periodiku také Biskupství českobudějovickému. Myslím, že by
občany také zajímal pohled druhé strany, ať už je jakýkoliv.
S poděkováním za zveřejnění názoru Jaroslav Valevský ml.
K bodu č. 3 – Biskupství – žádost o umožnění otištění článku
v Rudolfovských listech

Vít Kavalír předložil radním žádost Biskupství českobudějovického,
jakožto zřizovatele a přímo nadřízenou právnickou osobu
Římskokatolické farnosti Rudolfov o umožnění písemného
vyjádření k článku města Jsou projekty revitalizace prostoru
u základní školy a parku na Farské louce v ohrožení?, který byl
uveřejněn v posledním čísle Rudolfovských listů. Písemné vyjádření
biskupství by bylo zveřejněno v příštím čísle Rudolfovských listů.
Usnesení č. 74/2016
Rada města I. nesouhlasí s otištěním písemného vyjádření

Biskupství českobudějovického v Rudolfovských listech k článku
města Jsou projekty revitalizace prostoru u základní školy a parku
na Farské louce v ohrožení?, který byl otištěn v minulém čísle výše
uvedeného periodika a II. pověřuje starostu vyzváním biskupství
k osobnímu jednání ohledně podaných žalob se snahou o vysvětlení
stanovisek města a církve.
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Musíme uhradit přibližně 750 000 Kč
za nedokončený projekt fotovoltaické elektrárny

Nová výsadba na Rudolfově

Komise životního prostředí znovu prošla návrh koncepce výsadby
stromů v Rudolfově a došla k závěru, že žádný strom není navržen
v těsné blízkosti sousedních pozemků, tak jak bylo publikováno
v minulém čísle Rudolfovských listů. Výjimkou je pouze parc. č.
213/7 v lokalitě Na Rybníčku, kde byla navržena náhradní výsadba
javoru klenu/jasanu ztepilého za poražený jírovec maďal (před 2 lety
během kácení, s kterým komise nesouhlasila na místě samém pan
starosta informoval, že za poražený strom je navržena náhradní
výsadba). Tam, kde nebyl dostatek prostoru, byly v naprosté většině
případů navrženy méně vzrostlé stromy (sakury apod.). Projednání
výsadby s majiteli sousedících pozemků a zajištění jejich písemného
souhlasu je nadbytečné a opět připomínáme, že žádný souhlas
vlastníků sousedních pozemků s výsadbou na obecních pozemcích
není zákonnou podmínkou a jsme přesvědčeni, že výsadba stromů je
ve veřejném zájmu. Pokud rada města trvá na této podmínce, tak
bylo navrženo, ať tímto úkolem pověří Městský úřad.
Cenová analýza výsadby stromů byla postupně zaslána radě města od firmy BARTL s. r. o., WISTERIA s. r. o. a předložen byl ceník
některých stromů ze Zahradnictví Úsilné. S analýzou byli seznámeni
též zastupitelé města.
Dále bylo vedení města počátkem dubna informováno o tom, že
Nadace Partnerství poskytuje dotace na výsadby stromů až
30 000 Kč a uzávěrka aktuální výzvy na výsadbu stromů je
28. dubna 2016 http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualnivyzvy/Vysadba-stromu. V této souvislosti bylo též upozorněno,
že podmínkou podání dotace není projednání možné
výsadby s majiteli sousedních pozemků a zajištění jejich písemného
souhlasu.
Pevně věříme, že nyní už nebude nové výsadbě stromů stát žádná
překážka.
Za komisi životního prostředí Jaroslav Valevský ml., Zdeňka
Sobíšková, Milan Dušejovský

Bohužel nás na konci března 2016 zastihla nemilá zpráva, po
dlouholetém soudním sporu, který současné vedení města zdědilo
od našich předchůdců v roce 2010, rozhodl Krajský soud
v Českých Budějovicích jako soud odvolací tak, že budeme muset
uhradit společnosti KLS ELEKTRO spol. s r. o., IČ: 45023166, se
sídlem Novohradská 99, 370 08 České Budějovice, částku ve výši
305 640 Kč s příslušenstvím (úrokem z prodlení a náhradou
nákladů řízení) v předpokládané výši 450 000 Kč, celkem tedy
přibližně 750 000 Kč.
Co jsme za tuto částku dostali? Nedokončený projekt
fotovoltaické elektrárny, který není dále použitelný, neboť
z původního projektu bylo dokončeno pouze několik etap. Spor
mezi Městem Rudolfov a společností KLS ELEKTRO spol. s r. o.
vznikl tím, že dle tvrzení Ing. Milana Třebína, Ing. Pavla Česala a
pana Jaroslava Valevského, kteří v době projektování
fotovoltaické elektrárny byli zastupiteli našeho města a kteří
vystupovali rovněž jako svědci v soudním řízení, měla společnost
KLS ELEKTRO spol. s r. o. v rámci přípravy projetku
zjednodušeně řečeno doručit studii připojitelnosti fotovoltaické
elektrárny do rozvodné sítě společnosti E.ON. Bez podání
doručení studie připojitelnosti v řádném termínu by totiž nemělo
smysl pokračovat v dalších etapách přípravy projektu, protože by
fotovoltaická elektrárna nemohla být po jejím dokončení
připojena do rozvodné sítě. Takový závazek společnosti KLS
ELEKTRO spol. s r. o. ovšem nebyl nikterak zanesen v písemné
podobě do smlouvy, tudíž společnost KLS ELEKTRO spol. s r. o.
tvrdila, že žádnou takovou povinnost neměla. Naopak sama
dokončila několik etap projektu a z důvodu jejich nezaplacení
odstoupila od smlouvy a současně požadovala uhrazení částky ve
výši 305 640 Kč.
Částka ve výši 305 640 Kč ovšem nebyla v éře, kdy byl starostou
našeho města Ing. Milan Třebín, uhrazena, neboť město tvrdilo, že
společnost KLS ELEKTRO spol. s r. o. nesplnila svou povinnost a
nedoručila studii připojitelnosti fotovoltaické elektrárny do
rozvodné sítě společnosti E.ON v řádné lhůtě. Z důvodu
nezaplacení dlužné částky pak společnost KLS ELEKTRO
spol. s r. o. podala žalobu k Okresnímu soudu v Českých
Budějovicích. V průběhu soudního řízení se bohužel Městu
Rudolfov nepodařilo prokázat tvrzení Ing. Milana Třebína,
Ing. Pavla Česala ani pana Jaroslava Valevského, že by závazek
doručit studii připojitelnosti fotovoltaické elektrárny do rozvodné
sítě převzala společnost KLS ELEKTRO spol. s r. o. jinak než
písemně, tj. ústní dohodou, případně formou e-mailové
korespondence, naopak soudy uzavřely, že tím, kdo porušil
povinnost ze smlouvy bylo Město Rudolfov, které neuhradilo
společnosti KLS ELEKTRO spol. s r. o. požadovanou cenu za
provedení části projektu. Je tak zřejmé, že tím, kdo měl podat
žádost o připojení fotovoltaické elektrárny do rozvodné sítě,
nebyla společnost KLS ELEKTRO spol. s r. o., ale Město
Rudolfov. Tato až fatální chyba při sjednávání podmínek smlouvy
minulým vedením tak bude naše město stát 750 000 Kč, které
mohly být využity účelněji, např. pro dostavbu chodníku v ulici
Jivenská.
Po doručení písemného vyhotovení rozsudku sice budeme
podávat dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky, na
povinnost uhradit částku ve výši přibližně 750 000 Kč však
podání dovolání žádný vliv mít nebude.
Závěrem si dovoluji shrnout, že postup při plánování projetku
fotovoltaické elektrárny, způsob uzavírání smluvní dokumentace,
byl z mého pohledu proveden velmi neprofesionálně, a to nejen ve
vztahu ke společnosti KLS ELEKTRO spol. s r. o., ale rovněž
v případě demolice staveb v bývalých vojenských areálech, které
nebyly provedeny tak, jak by si zřejmě každý z nás představoval,
neboť pozůstatky staveb, jejich základů, stavební suť (kterou
současné vedení města nechalo naštěstí zrecyklovat, aby byla dále
využitelná) atd. jsou viditelné ještě dnes.
Martin Kolařík, místostarosta

Kontejnery na drobná elektrozařízení nově
v Rudolfově a Hlinsku

Nově si naši obyvatelé mohou všimnout
červených kontejnerů na drobný
elektroodpad, které jsou rozmístěné po
Rudolfově a Hlinsku. Konkrétně jsou
umístěny na parkovišti u zámečku
(naproti městskému úřadu na Třeboňské
ulici, u sportovního hřiště na
Hlincohorské ulici a na jediném
sběrném místě v Hlinsku.

Patří do nich:

baterie a drobná elektrozařízení jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné
počítačové vybavení, discmany,
telefony, elektronické hračky a podobně.

Nepatří do nich:

televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče jako např. ledničky, pračky, chladničky a
podobně.
Uvidíme, jaký bude zájem a jak se budou tyto nové kontejnery plnit.
Pokud bude potřeba, tak je doplníme postupně i další sběrná místa.
Také bude záležet na tom, jestli se v nich nezačnou objevovat
odpadky z domácností, jak se to bohužel stávalo u nádob na použitý
fritovací olej, které jsme museli postupně ze sběrných míst začít
stahovat.
Věříme, že si naši obyvatelé na tyto nádoby rychle zvyknou a
nebudou muset kvůli těmto drobným elektropředmětům navštěvovat
sběrný dvůr.
Vít Kavalír, starosta města

Na Hlincohorské ulici se konečně bude měnit povrch

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje připravuje letos
opravu povrchu vozovky od křižovatky Na Rozcestí až na
Hlincovou Horu. Naše město tuto snahu rozhodně vítá, vždyť
tahle silnice od Rozcestí ke Flopu je již dlouhá léta rozbitá.
Tak doufáme, že vše letos klapne.
Vít Kavalír
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Program Hornických slavností 4. 6. 2016
9. 00 – 9. 45
9. 45 – 10. 15
10. 15 – 11. 00
11. 00 – 11. 45
12. 00 – 12. 30
12. 30 – 13. 00
13. 00 – 13. 30
13. 00 – 13. 30
13. 30 – 14. 00
14. 00 – 14. 15
14. 15 – 15. 00
15. 00 – 15. 45
15. 45 – 16. 15
16. 15 – 16. 30
16. 30 – 17. 00
17. 00 – 17. 30
17. 30 – 18. 30
17. 00 – 18. 00
19. 00 – 24. 00
22. 00

ČD Band
Cetare – středověké tance
Tanec permoníků, zahájení slavností
Průvod městem se zastavením u muzea „Rudolfovský orloj“
Kejklíř Slávek
SHŠ Vendetta – divadelně šermířská hra
Panthea, z. s. – Letové ukázky dravců a sov
ČD Band
Kejklíř Slávek
Cetare – tance 20 – 30 let
Wild Sticks – bubenická show
Divadlo Já to jsem – Pinocchio
SHŠ Vendeta – turnaj
Cetare – flamengo
Kejklíř Slávek
SHŠ Vendetta – divadelně šermířská scénka
ČD Band
Třeboňští pištci (kostel sv. Víta)
Bryčka
Cetare a Wild Sticks – ohňová show

Doprovodný program:
9. 00 – 17. 00
13. 00 – 15. 00
14. 00 – 17. 00
12. 00 – 17. 00
14. 00
11. 00 – 19. 00
15. 00
10. 00 – 18. 00
10. 30 – 15. 30

Spolek Rudolfovský UM – řemeslný trh
Permoníkova stezka – 20 Kč, zakoupení hrací karty v infostanu
na Farské louce
Výstava prací žáků ZŠ (jídelna ZŠ)
Hornické muzeum – prohlídka expozice
Komentovaná prohlídka Hornického muzea (Vratislav Klabouch)
Farní kavárna
Komentovaná prohlídka kostela sv. Víta (Daniel Kovář,
Milan Třebín)
Štola sv. Eliáše v Úsilném, prohlídka začíná každou celou hodinu
ČSZ Rudolfov – prohlídka palírny, ochutnávka slivovice

● Ražba památeční mince
● Tvořivé dílny pro děti
● Malování na obličej
● Rýžování zlata
● SHŠ Vendetta – hry pro děti
● Keltoviny – Miniškolička práskání bičem
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Ani na jaře v muzeu nezahálíme

již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště
atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním
návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav
také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy
mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Naše noc muzeí
2016 byla nazvána Rudolfovo tajemství. Celým večerem
návštěvníky provázelo Jeho Veličenstvo, císař Rudolf II., kterého
doplňoval soubor staré renesanční a raně barokní hudby Cantus
Firmus. Rudolf uvítal příchozí na dvorku muzea, kde mohli před
začátkem programu obdivovat první část venkovní expozice. Poté
předvedl svou knihovnu, kde starodávná knihovnice předvedla
poklady z literárních sbírek. Poté jsme se vydali do
expozic s dvěma průvodkyněmi – krásnou a vznešenou Historií,
která fundovaně vyprávěla o hornictví, renesanci a dalších
zajímavostech, kterých si běžný návštěvník ani nepovšimne.
Historii však zdatně sekundovala prostá a rozverná Legenda,
která s lidmi klevetila o mnohokrát propíraných pověstech a
drbech. Zašli jsme se podívat do sklepní alchymistické dílny, kde
Edward Kelly zkoušel namíchat elixír života. Přestože mu Historie
poskytla téměř přesný návod jak vyrobit kámen mudrců, neměli
jsme tolik týdnů či dokonce měsíců, abychom se na tento proces
mohli podívat. Nakonec nás císař pustil do své kunstkomory, kde
jsme zastihli Giuseppa Arcimbolda, jak maluje Rudolfův portrét
Vertumnus. Večer jsme ukončili slavnostním přípitkem a krátkým
koncertem Cantus Firmus. Domů si návštěvníci odnášeli publikaci
Průvodce expozicemi od Mgr. Heleny Stejskalové a slavnostní
glejt jako upomínku na Rudolfovo tajemství. Neměli jste na
muzejní noc čas? Nezoufejte, v příštím roce bude zas!

Naposledy jsme se společně rozloučili po Tradičních velikonocích.
I přesto, že na nás zahrádky už volají s úkoly, které je třeba po
zimě udělat, mohli jsme se potkat na několika kulturních akcích.
Vyrazili jsme za krásně prosluněného dne na výšlap do lázeňského
městečka Dobrá Voda, o čemž se můžete dočíst níže. Na autorském
čtení Jiřího Hájíčka nás překvapilo promítání filmu o vltavínech.
Teplo afrického slunce na nás dýchalo na cestovatelském čtvrtku
Jiřího Křížka, který projel jižní Afriku a se svými – nejčastěji
botanickými zážitky se s námi podělil. Vytáhli Vás Vaše děti nebo
vnoučata na workshop a výstavu modelů a diorám kroužku Pekelní
kocouři při DDM České Budějovice? Zkušení modeláři a jejich
žáčci dětem předvedli, jak kreativně se dá trávit volný čas.
Koncem dubna jsme se také mohli potkat v DK Metropol na
Jihočeském Kompasu, veletrhu cestovního ruchu. Celý květen jste
si mohli v sále prohlédnout výstavu fotografií cestovatelky Věry
Ottové. Ti, kteří výstavu navštívili, odcházeli naplněni pocitem
štěstí, který z pestrobarevných snímků dýchal. Naposledy jsme se
mohli potkat na Noci muzeí 2016. Doufám, že i přes stále se
prodlužující slunečné dny si najdete chvilku na kulturu, za kterou
můžete přijít do Hornického muzea.

Kulturní vycházky za historií

Velice nás těší Váš rostoucí zájem o kulturně historické vycházky
Poznej svoji rodnou hroudu, které pořádáme ve
spolupráci s lišovskou knihovnou a muzeem. Na naší už jedenácté
společné vycházce jsme zavítali na Dobrou Vodu, na prohlídku
poutního kostela Panny Marie bolestné. Náš vážený průvodce,
PhDr. Daniel Kovář, si pro nás připravil milé překvapení.
Domluvil nám prohlídku soukromé zahrady u domu anglického
sochaře z Dobré Vody Edwina Schopenhauera s krátkou
přednáškou o jeho díle. Tento sochař se sice narodil v Londýně, ale
už v sedmi letech si se svými rodiči vybral za domov lázeňské
městečko Dobrá Voda. Edwinovi rodiče si pořídili domek těsně
spjatý s hornickou minulostí města, původně sloužil jako obydlí
šichtmistra. Dům měl výhodnou pozici uprostřed vsi, nad potokem
vedle hlavní silnice, a v jeho blízkosti vyvěral léčivý pramen. Za
domem se nacházela malá zahrada a sad v prudkém svahu, který se
rozevíral nad tajemným ústím štoly Svaté Barbory. To bylo
prostředí, kde se formoval budoucí umělec, který svým
sochařským dílem ozdobil například budějovickou Komerční
banku, Hardtmuthovu vilu, Háječek nebo mnoho jihočeských
hřbitovů. Také my v Rudolfově zde můžeme najít jeden odkaz
Edwina Schopenhauera – pamětní desku Vojtěcha Krže z roku
1928 na fasádě základní školy. Nenechte si ujít podzimní vycházku
Poznej svoji rodnou hroudu. Nejen, že se protáhnete na výšlapu,
ale dozvíte se i něco nového.

Vladimír Mencl

Vladimír Mencl právem patří do skupiny umělců mnohostranného
zájmu.
Hudebník a malíř, klavírní virtuóz, docent na pražské Akademii
múzických umění, člen Asociace hudebních umělců a vědců, člen
Unie výtvarných umělců v Praze...
Narodil se v Českých Budějovicích a základy malířské tvorby získal
u nestora jihočeských výtvarníků prof. Adolfa Trägera. Jeho obrazy
byly vystaveny již na více než 200 výstavách u nás i v zahraničí.
Jsou v galeriích i v soukromých sbírkách v řadě evropských zemí,
ale také v Japonsku, Číně, New Yorku. Jsou inspirovány především
jihočeskou krajinou, vypovídají o velké lásce k rodnému kraji.
Samostatnou kapitolu pak tvoří květiny, v nichž autor dosáhl
neobvykle vysoké úrovně. Vypovědět by se toho daleko víc.
V měsíci červnu malíře Vladimíra Mencla přivítáme v Rudolfově,
v sále Hornického muzea, kde nám své dílo představí a sám o sobě
pohovoří.
V pátek 3. června v 18 hodin jste srdečně zváni na slavnostní
otevření výstavy s názvem Jihočeská krajina. Úvodní slovo pronese
Ing. Václav Plecer a podvečer nám zpříjemní pěvecký
sbor s originálním názvem „Zpívání pro radost“.

Léto plné výstav

V měsíci červnu se přijďte podívat na výstavu obrazů s názvem
Jihočeská krajina českobudějovického rodáka Vladimíra Mencla.
Výstava bude k vidění při Hornických slavnostech a pak
v provozní době muzea do 26. června. Na letní měsíce pro Vás
chystáme ve spolupráci se Spolkem Pro Rudolfov výstavu
„S čím si hráli naši prarodiče.“ Chtěla bych Vás proto požádat
o laskavé zapůjčení Vaší staré, oblíbené hračky, kterou
by s nostalgií mohli obdivovat i další návštěvníci. Houpací
kohouty, panenku – plaváčka nebo něco úzce
spjatého s dětskými lety? Přineste nám ji, prosím, na krátkodobé
zapůjčení do muzea, aby si i ostatní mohli vzpomenout, co je
provázelo jejich dětstvím.

Noc muzeí 2016 – Rudolfovo tajemství

Byli jste v pátek 6. května v muzeu? Že ne? To je ale velká chyba,
protože Vám utekla noc muzeí 2016 v Hornickém muzeu.
Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích
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Libníč kulturní

Dobrý den vážení obyvatelé města Rudolfova, ten kdo na
Velikonoce navštívil Jelmo a následně na velikonoční pondělí
Charitativní jazz koncert v podání hudby Four Brothers
Saxophone Quartet s hostem večera panem Štěpánem
Markovičem, věhlasný muzikant, skladatel a pedagog na
Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, musel
uznat, že to s kulturou v Libníči myslíme více než vážně.
Dovolte nám proto, abychom vás informovali o připravovaných
kulturních a sportovních projektech v obci Libníč, které se
připravují na letní měsíce.
12. – 15. července 2016 nabídneme našim a regionálním
obyvatelům „letňák“ na malebné libníčské návsi.
KINEMATOGRAF bratří Čadíků připravil čtyři československé filmy natočené v roce 2015: Sedmero krkavců,
Gangster Ka & Afričan, Život je život. Abychom uspokojili
všechny názory na filmy, umožnili jsme výběr jednoho filmu,
který bychom zaměnili. Jak jsme již dříve avizovali, akce
„Kinematograf bratří Čadíků v Libníči“ není financována
z peněz obecní pokladny připravených na kulturní činnost, ale
peněz zajištěných Kulturním výborem obce od sponzorů a
partnerů. K zajištění akce KBČ včetně organizace, propagace a
realizace, je nutno zajistit částku cca 50 000 Kč. Partnery
projektu se stali: Auto Future s. r. o., Autodoprava
Matoušek s. r. o., ACB Pneu s. r. o., Keramika z podloubí,
Tecam spol. s r. o., Vladimír Severa – autodílna JH,
Korostenski assistance s. r. o., Radek Oťahel – elektromontáže,
Okna Jakeš s. r. o., Hostinec U Tří sedláků, Paolin s. r. o., Citro.
Mediálními partnery jsou Českobudějovický Deník a Turistický
portál Českobudějovicko-Hlubocko, garantem projektu je Obec
Libníč.
Na 20. srpna 2016 se připravuje 10. ročník Slavností založení
obce Libníč „v duchu lázeňské sezóny.“ Dopolední program
načíná od 9 hodin soutěží v požárním sportu „O pohár starosty
obce Libníč“, po obědě se o zábavu postará Budvarka, Dětský
folklorní soubor „Malý Furiant“, Kejklíř Vítek, amatérské
divadlo „Kachna“, vystoupí také lázeňská hudba v podání
Jihočeského saxofonového kvarteta a večer k tanci a poslechu
Front Line Band. Od 14 hodin můžete v „Lázeňské cukrárně“
na návsi získat „Lázeňský poukaz,“ se kterým se, za doprovodu
průvodce znalého místních poměrů, dostanete do doby
výstavby vil. Do doby kdy Libníč byla skutečně lázeňským
letoviskem.
22. - 25. srpna 2016 Sportovní vesnický tábor – Olympiáda
v Libníči 2016 (příměstský, 606 118 562). Pořádá SK Libníč.
Dovolujeme si vás srdečně pozvat za kulturou a sportem k nám
do Libníče. Více se dozvíte na www.libnic.cz v sekci
„Zpravodaj obce“ a „SK Libníč“.
František Šafránek (člen Kulturního výboru obce Libníč)
Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

Zemětřesení 25. 4. 2016
Prosíme občany, kteří pocítili v pondělí 25. 4. 2016 ve 12:30 hodin zemětřesení, o vyplnění makroseismického dotazníku na
webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd na adrese http://www.ig.cas.cz/makroseismicky-dotaznik nebo
o podání zprávy našemu ústavu. Tyto zprávy jsou velmi důležité pro studium účinků zemětřesení.
Zemětřesení bylo na mnoha místech ČR pozorováno obyvateli, kteří hlásili cinkání nebo drnčení skel, zhoupnutí, otřes, ránu,
dunění apod.
Zemětřesení mělo ohnisko jihozápadně od Vídně, základní informace o něm můžete najít např. na www stránce
http://sid.ipe.muni.cz.
RNDr. Jana Pazdírková, Ústav fyziky Země PřF Masarykovy univerzity
www.ipe.muni.cz
Jana.Pazdirkova@ipe.muni.cz
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STŘÍPKY OD NAŠICH NEJMENŠÍCH
Návštěva dětí v Pečovatelském domě
Pálení čarodějnic

Ve středu 6. 4. 2016 jsme s dětmi ze třídy Žabiček navštívily
Pečovatelský dům v Rudolfově. Pro klienty tohoto domova
jsme si připravili krátké vystoupení plné písniček a
tematických básní. Po vystoupení si klienti s dětmi povídali,
děti jim sdělovaly své zážitky ze školky a klienti
zavzpomínali na své dětství a vyprávěli dětem různé příběhy.
Potom na děti čekalo sladké překvapení, v podobě
vynikajícího štrůdlu a sladké limonády. Děti byly také
obdarovány sušenkami a bonbony, které si odnesly do školky.
Než se děti rozloučily, rozdaly klientům na památku ručně
vyrobené včeličky a pestré jarní kytičky vyrobené z papíru.
Návštěva klienty velmi potěšila, vřele nás přivítali,
vystoupení sklidilo velký úspěch a zasloužený potlesk a
senioři pochvalovali děti, jak moc jsou šikovné. Obyvatelé
domova byli vděčni za naši návštěvu, jelikož jsme obohatili
jejich denní program. Ještě jednou děkujeme klientům za
jejich pohostinnost a příjemně strávené dopoledne.

V rámci každoroční tradice pálení čarodějnic se v naší
mateřské škole konal v pátek 29. 4. 2016 čarodějnický rej, na
který se slétly malé i velké čarodějnice v doprovodu ježibab a
čarodějů. Zábavné dopoledne patřilo dětem, bylo plné soutěží
a her, za které byly děti odměněny medailemi a drobnými
sladkostmi. Poté byla upálena figurína čarodějnice, kterou
vyrobily děti z mateřské školy a následovalo posezení u ohně
a opékání špekáčků. Celé dopoledne bylo provázeno
příjemnou a hravou atmosférou, počasí se vydařilo a děti si to
moc užily. Všechny děti měly kouzelné masky a tímto
bychom chtěly poděkovat rodičům za jejich kreativitu, snahu
a ochotu.

Plánované akce, které čekají mateřskou
školu v měsíci květnu a červnu

druhy. S dětmi předškolního věku se vydáme na exkurzi do
jaderné elektrárny Temelín. Posledním mimoškolním
výletem, který navštívíme je zábavný park Panda, který nám
nabídne mnoho atrakcí a spoustu dobrodružství při zdolávání
překážek. V rámci kulturních akcí nás čekají výukové
programy z Cassiopeii, které jsou pro nás vždy velmi
obohacující a děti je mají rády a nebudou samozřejmě chybět
ani divadelní představení, na které se děti vždy velmi těší.

S koncem školního roku čekají mateřskou školu různé akce a
výlety. Jedním z nich je „Houbový park“, nacházející se
v Roseči, nedaleko Jindřichova Hradce. Park je složen
z několika naučných stezek, na kterých děti plní různě
obtížné úkoly pomocí her. Dalším výletem, který nás čeká je
návštěva Zoologické zahrady ,,Větrovy“ u Tábora. Tato ZOO
je domovem pro více než 250 zvířat. Děti zde budou mít
možnost vidět převážně exotická zvířata a některé ohrožené

Za kolektiv MŠ Markéta Kopfová a Marie Kolářová

Soutěž mladých zdravotníků

Nezalekly se toho, co by mnohý z dospělých nezvládl, od stříkající
krve neodvrátily hlavu, ale s přehledem udělaly tlakový obvaz,
odstranily nůž z dohledu, uklidnily, přikryly zraněné slečny,
zavolaly záchranku. Děkuji za vzornou reprezentaci školy a všem
gratuluji.
Petra Kuboušková

V úterý 10. 5. se ZŠ Rudolfov
zúčastnila
Soutěže
mladých
zdravotníků
v
Českých
Budějovicích pořádané Českým
červeným křížem. Děti z kroužku
zdravušky si tak mohly ověřit
v praxi to, co se celý rok pilně učily.
Na
soutěži
se
nezalekly
„opravdových“ zranění, neznámých
dospělých lidí, které perfektně
ošetřily. Zvládly zastavit tepenné
krvácení, resuscitovat, správně se
postarat o člověka v bezvědomí,
volat záchrannou službu, obvázat
různé části těla a navzájem se
transportovat. Naše škola se
umístila na krásném šestém místě.
Důležitější než umístění je ale to, že
dokázaly, že se nebojí sáhnout na
cizího člověka, komunikovat s ním
a mnohdy mu i zachránit život.
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JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Jaro si ve školní družině užíváme naplno. Jeho začátek nám
připomněla i Jarní pohádka v podání divadla Zvoneček. Děti
se smály věčnému pošťuchování pejska a kočičky,
připomněly si nedávné Velikonoce, malovaly na obří
papírovou kraslici. Pohádka nám krásně pomohla přivítat
slunečnější počasí, které jsme plně využili v nadcházejících
dnech.

řidičských průkazů také diplomy, medaile, a nechyběla ani
sladká odměna.

Děti ze třetích tříd se během dubna vydaly do Jihočeského
muzea na výstavu Život našich předků na venkově.
Dozvěděly se zajímavé informace, ale hlavně si vše mohly
vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistily, jak velmi namáhavé bylo
učesat vlnu, vyzkoušely si práci s kolovrátkem, práci na
tkalcovském stavu, udělaly si z provázku provaz. Pro děti to
byla veliká zábava a radost z pro ně neznámých činností.

V dubnu slavíme Den Země, ani v družině jsme nebyli
výjimkou. Povídali jsme si o ochraně naší Země, třídění
odpadu. Vyrazili jsme do lesa čistit studánky, kolem školy
i školky sbírat odpadky. Sbírání odpadků děti překvapivě
bavilo, s rukavicemi a pytlem běhaly a poctivě sbíraly. Po
chvíli už bohužel pytle skoro neunesly, jak byly PET
lahvemi, papírky, kabely, i starým oblečením zaplněné.

Na začátku května do školní družiny přijeli pracovníci
z Jihočeské univerzity z Vodňan a přivezli s sebou na ukázku
raky a ryby. Děti se nejen dozvěděly spoustu zajímavostí
z jejich života, ale hlavně si je mohly pohladit, podrobně
prohlédnout. Děti viděly naživo 4 druhy raků a malé jesetery.
Program se všem líbil a přinesl dětem nevšední zážitek.

Ke konci dubna také neodmyslitelně patří Filipojakubská
noc, pálení čarodějnic. V pátek 29. 4. jste po Rudolfově
mohli vidět kolem stovky čarodějnic a čarodějů. Děti si daly
záležet na co nejstrašidelnějších kostýmech i líčení. Společně
jsme odletěli na louku u tělocvičny, kde si děti zasoutěžily
v nejrůznějších dovednostech správných čarodějů. Za
odměnu dostaly kyselé hady, na kterých si velmi pochutnaly.

Během jarních měsíců jsme se ve školní družině také
například šli podívat na koníky, šli na zmrzku do Hůr,
navštívili solnou jeskyni v Šikulce, k prvňáčkům také dorazili
pejsci s programem canisterapie.

V dubnu děti dostaly řidičský průkaz na kolo. Platí do první
velké bouračky, tak doufáme, že na hodně dlouho. K dostání
ale musely samozřejmě složit zkoušky. Poznávaly dopravní
značky, povídali jsme si o dopravních předpisech, správném
chování v silničním provozu. Hlavní zkouškou byla jízda
zručnosti na koloběžkách, které se všichni zhostili
skvěle s velkým nasazením. Radost jim udělaly kromě

Petra Kuboušková
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Sbírka „Srdíčkové dny 2016“

slyšet pár slov od pana starosty Víta Kavalíra. Po zahájení
výstavy, o kterou byl opravdu velký zájem, bylo možné vidět
fascinující fotografie hor z oblasti Ladakhu. Snímky
zachycující život obyčejných lidí a také místních klášterů.
Jsme rádi, že jsme tuto výstavu mohli připravit právě v našem
muzeu.
Tato výstava bude následně prezentovaná v dalších místech
Jihočeského kraje. Spolek Pro Rudolfov již připravuje seriál
dalších výstav fotografií Věry Ottové z jejích cest.
Svatopluk Ott

Nečekaná návštěva

Tento certifikát mi přišel spolu s poděkováním za organizaci
sbírky v naší ZŠ a MŠ Rudolfov od MgA. Marie
Křepelkové, ředitelky obecně prospěšné společnosti Život
dětem. Tato společnost pomáhá od roku 2000 nemocným,
handicapovaným a opuštěným dětem v rámci České
republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a
potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Tak jako v předchozích letech se do prodejní
sbírky s drobnými předměty s logem Život dětem zapojili
žáci, jejich rodiče, prarodiče a všichni zaměstnanci školy a
školky. Díky jejich solidaritě byla shromážděna naše dosud
rekordní částka – 5000 Kč. O tom, že peníze jdou na
správnou věc, se můžete přesvědčit na webu
http//www.zivotdetem.cz/c/projekty, kde najdete videa
z konkrétní pomoci vážně nemocným dětem.
Nechci se opakovat jako v loňském článku, ale jiná slova
asi volit nelze. Opravdu si všichni zasloužíte co
nejupřímnější poděkování, a to i za přispění tou
nejmenší částkou, protože i tak jste vyjádřili, že nejste
lhostejní a máte srdce na pravém místě.
Mgr. Jana Vašková

Dobrý den, Česká televize, nemohli bychom… no to se neodmítá
ani v nečekaný čas úterního odpoledne 19. dubna. Televizní štáb
kolem geologa, krajináře, ekologa, spisovatele a moderátora
několika populárních televizních seriálů Václava Cílka, projevil
zájem navštívit toho dne naše Hornické muzeum, aby zde mohl
natočit materiál k nově připravovanému 14-ti dílnému seriálu České
televize Tajuplný podzemní svět. Jedná se o cyklus navazující na
předchozí seriál Podzemní Čechy, který televize s velkými ohlasy
uváděla v 90. tých letech (a to se téměř neví, za který v roce 2004
převzal Václav Cílek v Rudolfově cenu Český Permon). Tentokrát
ovšem autoři Václav Cílek a Josef Harvan pozměnili předmět
zájmu, už to nebudou jeskyně a historická podzemí, ale záležitosti
kolem nich. Moderátora a režiséra zajímal zejména Mrhal a tedy
vodní díla, náhony, systémy a důlní vody. Ten den se natáčelo ještě
ve štole v Úsilném a předchozí den v Českém Krumlově. Václav
Cílek se nechal podrobně před každým záběrem informovat a čas
ubíhal rychle a příjemně. Natáčelo se i u Mrhalu a na zdejším
vodním náhonu v lese, nesměl chybět obligátní pohled na panorama
Rudolfova od Kodetky. Při přesunu na Mrhal padla řeč i na spor
o podobu údolí Rudolfovského potoka a zazněl názor krajináře
pronesený s nadhledem jemu vlastním: Údolí má určitě smysl bránit,
ale s rozumem, zažíváme dobu konfrontace a ta se stupňuje, než se
společnost uklidní, bude to trvat a lecčíms si ještě projdem.
A kdy, že se dočkáme vysílání? Podle slov autorů by měl být 1. díl
seriálu z Jižních Čech vysílán zhruba za rok nejspíš na ČT 2.
Vratislav Klabouch

Výstava fotografií

Dne 8. dubna proběhla v sále Hornického
muzea vernisáž autorské výstavy fotografií
cestovatelky Věry Ottové z její cesty po
Indii z oblasti Džammú a Kašmíru. Výstavu
připravil ve spolupráci s Hornickým
muzeem Spolek Pro Rudolfov. Výstava
byla zahájena úvodním slovem Tondy
Vítovce, po kterém představila svoji
výstavu sama autorka Věra Ottová. Závěrem jsme mohli
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Horníci se sešli v Rudolfově

Zájezd do Příbrami

Společnost přátel Rudolfova a Město Rudolfov se každoročně
účastní setkání hornických měst a obcí ČR, letos se uskuteční
jubilejní 20. ročník v Příbrami.
Díky podpoře Českého zahrádkářského svazu a Města Rudolfov se
nám podařilo vypravit autobus a dát možnost i ostatním zájemcům
navštívit toto zajímavé setkání a zároveň podpořit rudolfovskou
hornickou delegaci.
Příbram má návštěvníkům co ukázat, navíc probíhá celý den bohatý
kulturní program, my začneme na Svaté Hoře, kde bude hornická
mše a pak se přidáme k průvodu, který nás dovede do centra města.
Březové Hory s hornickým muzeem, důlním vláčkem a dalšími
objekty také stojí za prohlídku. A v odpoledních hodinách je
naplánována návštěva památníku Vojna nedaleko Přibrami.
Myslím, že je to možnost příjemně a zajímavě prožít červnovou
sobotu, více najdete na plakátku.

Pojeďte s námi šířit hornickou minulost Rudolfova do světa!

Hana Kuboušková, Společnost přátel Rudolfova

V pátek 22. dubna se v Hornickém muzeu uskutečnila
avizovaná schůze – takzvané konzilium celostátního Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR. Předcházela ji čtvrteční
návštěva Eliášovy štoly v Úsilném a večerní posezení
v Hornickém muzeu při neformální debatě o nominacích na
cenu udělovanou od roku 2004 ve čtyřech kategoriích.
Sdružení hornických a hutnických spolků je stavovská
organizace zachránců hornických tradic a památek, která
sdružuje 25 spolků, institucí a organizací z celé ČR. Český
Permon je prestižní ocenění sdružení, které má svůj původ
v roce 2004 v Rudolfově a vztahuje se právě k záchraně a
zachování stavovských tradic v kategoriích folklór, počin
roku, záchrana technické památky a celoživotní dílo. Konání
konzilia v Rudolfově chápeme jako prestižní záležitost pro
Rudolfov a tomu jako spolek přizpůsobujeme činnost a
dvoudenní program účastníků. Kupříkladu náklady na
občerstvení hradíme z větší části ze schválených prostředků
SHHS ČR a částečně doplácíme také z prostředků
Společnosti přátel Rudolfova. Letošního konzilia se
zúčastnilo bezmála 40 členů z 22 spolků, loni to bylo ještě
o 20 na muzeum zvědavých osob více. Zbývá dodat, že soška
Permona, kterou každoročně vyrábí v Rudolfově Jiří Reindl
ml., poputuje rozhodnutím předsednictva jako mimořádné
zahraniční ocenění do Německa tamnímu sesterskému
celostátnímu sdružení k jeho 50. jubileu. Slovenské
Sdruženie baníckých cechov už ji obdrželo v minulých
letech. K bezchybnému průběhu dvoudenního programu
přispělo i letošní úžasné slunečné a teplé počasí. Dík patří jak
obci Úsilné za poskytnutí Eliášovy štoly, tak městu Rudolfov
za poskytnutí prostor a zařízení konferenčního sálu muzea.
Vratislav Klabouch

Malé ohlédnutí na
Vzpomínkový večer na Martina Stáhalíka
foto archiv Společnosti přátel Rudolfova

15 účastníků využilo ve čtvrtek 21. dubna možnost navštívit
Eliášovu dědičnou štolu v Úsilném s odborným výkladem
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Pálenka Rudolfovských

V sobotu 23. dubna 2016 se v zaplněném sále Hornického
muzea konala veřejná část letošního, již 7. ročníku soutěže
Pálenka Rudolfovských 2015. Po odborné degustaci se
z 59 vzorků pálenek probojovalo do veřejného kola deset
nejlepších. První místo od odborné komise a titul
Rudolfovská pálenka 2015 letos získala pálenka –
meruňkovice pana Radka Sýkory z Jivna. Po degustaci a
ohodnocení všech deseti pálenek laickou veřejností byly
sečteny hodnotící listy a vyhlášen vítěz. Byla jím opět
meruňkovice pana Radka Sýkory a tak podruhé v celé historii
soutěže se shodla odborná komise i laická veřejnost ve
stejném vítězi. Pan Sýkora převzal kromě ohodnocení
Rudolfovská pálenka 2015 i titul Pálenka Rudolfovských
2015.

Tímto vyhlášením byla završena další úspěšná sezóna pálení
ovocného kvasu v naší palírně, ve které bylo zpracováno
114 716 litrů ovocného kvasu. Z něho rudolfovští zahrádkáři
získali přes 9 500 litrů alkoholu, což v přepočtu na 100%
alkohol činí 8 904 litrů. Ze 700 zákazníků, kteří v místní
palírně pálili svůj kvas, odešli nespokojeni pouze čtyři,
jejichž kvas byl bohužel bez alkoholu.
Jiří Merle, předseda ZO ČZS

Rudolfovská plochá dráha

V minulém čísle Rudolfovských listů jste se mohli dočíst
o historii rudolfovské ploché dráhy a slíbila jsem vám
informaci ohledně připravované výstavy. Tedy výstava
o historii plochodrážního sportu Jihočeského kraje proběhne
v Jihočeském muzeu v roce 2017.
Za tuto pozitivní informaci děkuji panu Kubíčkovi.
Hana Kuboušková

Kdo dnes zaváhá, neušetří

Kotlíkové dotace – teď se o nich mluví snad všude. Vláda vyčlenila
9 miliard. Na první pohled to vypadá jako pořádná suma. Ve
skutečnosti to ale znamená, že s pomocí dotace se u nás vymění
zhruba 100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou potřeba vyměnit. Kdo
dnes zaváhá, dotaci na nový kotel nedostane. A přitom je stejně bude
muset vyměnit – ale už za své.
„Je to největší výzva za posledních několik let,“ říká Leopold
Benda, obchodní ředitel českého výrobce kotlů Benekovtermu
z Horního Benešova, a dodává: „Při výši dotace kupříkladu 120 tisíc
na kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí jen 30 tisíc. A tahle
investice se mu díky úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ Nízkoemisní
automatické kotle Benekov totiž mají až 95% účinnost při výrazně
nižší spotřebě.
Zároveň je ale nutné zdůraznit, že takto dotovaný kotel musí
splňovat ty nejpřísnější emisní limity. Smyslem dotace ministerstva
životního prostředí je totiž právě dopad na životní prostředí a
ovzduší. „Například, Česká obchodní inspekce teď řeší kotel
se zahraničním certifikátem, který ale v české státní zkušebně
neprošel testy,“ upozorňuje ředitel Asociace podniků topenářské
techniky Mojmír Krátký, „proč by měli lidé požadovat certifikát od
nezávislé zkušebny.“ Jinými slovy, když váš kotel nebude splňovat
limity, buď nemusíte dotaci vůbec dostat, nebo ji případně budete
muset vracet.
A stát se chystá ovzduší kontrolovat velmi přísně. Už nyní se testuje
dron, který bude z kouře z komína schopen přesně určit, jaké spaliny
vypouští domácnost do ovzduší. „Nasaje kouř, vyhodnotí prachové
částice, jejich velikost a koncentraci. Laboratorní rozbor pak určí, co
člověk přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi technik Petr
Sejkora, který takové drony testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký
certifikát kotel má. Když dnes ušetří pár tisíc na ceně kotle, může se
stát, že mnohem víc pak zaplatí na pokutách,“ připomíná
k tomu Mojmír Krátký z asociace.
A jak to s dotací funguje v praxi? „Žadatel musí vyplnit žádost, mít
energetický posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na překlenutí
doby od podání žádosti po vyplacení dotace, musí si zajistit
překlenovací financování. My tohle všechno za něj uděláme a
vyjednáme,“ popisuje Leopold Benda z Benekovtermu přednosti
tohoto největšího českého výrobce automatických kotlů. „Lidé
většinou podávají jednu žádost o dotaci za život a mohou mít obavu,
že něco špatně vyplní,“ vysvětluje Leopold Benda, proč se rozhodli
poskytovat klientům veškerý servis. Další věcí je financování. Ne
každý totiž má v rezervě tolik peněz, aby překlenul dobu, než
ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou ProBydlení lze
výhodně financovat celou výměnu kotle. S 5% úrokem splátky
úvěru lze výhodně překlenout období, než dotaci dostane.
Zároveň si může podle svých možností zvolit dobu splatnosti,“
vysvětluje Jaroslav Cvrček, manažer pro strategické spolupráce
společnosti Wüstenrot.
Do roku 2020 by se
mělo vyměnit zhruba
350 tisíc kotlů.
Současná
výše
dotace ale bude stačit
jen na asi 100 tisíc
kotlů. Ale jak je
řečeno na začátku,
kdo dnes zaváhá,
přijde ho výměna
kotle výrazně dráž.
Od roku 2022 bude
možno topit jen
v kotlích, které
splňují přísné emisní
limity. Tedy, kdo
dnes nepodá žádost
o dotaci, stejně bude muset jednou kotel vyměnit. Už ale za své.
A pokud to neudělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. „Lidé si
to ale uvědomují. Naše partnery, servisní centra a montážní firmy,
oslovují a dohadují s nimi vyřízení dotace a montáž nového kotle,“
doplňuje inženýr Benda ze společnosti Benekovterm.
Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz
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Štafetový pohár 3. až 5. ročník (okresní kolo) 2016

V úterý 26. 4. 2015 se 20-ti členná skupinka žáků naší školy, ZŠ a
MŠ Rudolfov, vypravila na atletický stadion Sokolský ostrov
bojovat ve štafetovém běhu. V tomto okresním kole naši žáci
dosáhli na celkové 3. místo. V disciplíně 8 x 100 m získali mladší
žáci 3. místo a ve smíšené štafetě 8 x 200 m také bronz. Všem
sportovcům gratulujeme a těšíme se na další rok.
Petra Kadlecová

Okresní kole ve vybíjené

Dne 28. 4. 2016 nás reprezentovali žáci naší školy, ZŠ a MŠ
Rudolfov, v okresním kole ve vybíjené. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – smíšené a dívčí družstvo. Všichni sportovci ze sebe
vydali maximum. Dívčí tým vyhrál a z 1. místa postoupil do
krajského kola, které se bude konat 17. 5. 2016. Všem moc děkuji za
skvělé výkony a sportovní chování.
Petra Kadlecová

aktivně hrají (a to i za dívčí Spartu nebo Slavii Praha). U nás to byla
již zmíněná Terezka, jinak se většina děvčat do kopaček obula
poprvé a postavila tak ke svému prvnímu „minifotbalovému zápasu“
na trávě v životě. Jen pro vysvětlení, minifotbal se hraje na polovině
hřiště v sestavě 6 + 1 (brankářka).
Holky hrály s chutí a obětavě, a i když oba zápasy prohrály
(0:3 s vítězem turnaje Týnem a 0:2 s O. Nedbala), držely se statečně.
Škoda, že při školní
tělesné
výchově
nemáme možnost hry
v
odpovídajících
podmínkách, jako
mají jiné školy – tím
myslím
regulérní
travnaté fotbalové
hřiště s brankami (což
samozřejmě ještě více
chybí pro chlapecký
fotbal). Ale snad se
„sportovní
areál“
i s možností tréninku
atletiky na Rudolfově
do budoucna už
rýsuje. Pak i jako
škola budeme moci
nabídnout rozšíření
sportovních aktivit
v jiných zájmových útvarech než doposud a přivést k pravidelnému
pohybu více žáků. A to má v dnešní „sedací, návykové a stresové
době“ smysl ve všech směrech.
Děvčata, gratuluji vám a děkuji za reprezentaci školy. Příští rok se
pokusíme bronz obhájit nebo vybojovat stříbro, měly jsme a máme
na to ☺ !
Mgr. Jana Vašková

Historicky první účast děvčat ZŠ a MŠ Rudolfov
v okresním kole škol v minifotbalu!

Kluci se „divně usmívali“ ☺ , pan učitel Bulíček se divil, přesto
jsem děvčata na turnaj mezi školami přihlásila. Vždyť je škoda
nevyužít talentu, který má Tereza Kešnerová a fotbalových
dovedností, které zvládá několik
dalších sportovkyň školy.
Takže ve středu 20. 4. 2016
odjelo na hřiště Stadionu JU Na
Sádkách v Českých Budějovicích
reprezentovat kromě týmu
chlapců i 9 děvčat. V jejich
soutěži žákyň kategorie IV. (6. –
9. ročník ZŠ, rok narození 1999 –
2002) měla odvahu zúčastnit se
z celého okresu jen tři družstva:
my, ZŠ Týn nad Vltavou (tam
hrají žákyně florbal na
republikové úrovni a trénují
fotbal) a ZŠ O. Nedbala. Ve
všech týmech byly 1 až 2 hráčky,
které fotbal soutěžně hrály nebo
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Volejbal informuje

Děvčata z oddílu volejbalu se na poslední část sezóny
přestěhovala do lesního sportovního areálu na Hlincové Hoře.
Máme po hlavních mistrovských soutěžích. Bilance výsledků
není špatná, viz v roletce výsledky na www.skhlincovka.cz.
Více jsme očekávali od vystoupení našich žákyň na
republikové úrovni. Mladší žákyně, po loňském prvním
místě, se na Mistrovství republiky umístily jako páté. A starší
žákyně se z Mistrovství vrátily jako patnácté. Být patnáctí
v ČR je pěkný výsledek, ale měli jsme rozhodně na víc.
Umístění dorosteneckých družstev ve středu tabulek svých
soutěží nám zajistilo účast v prvních ligách i na příští
soutěžní rok. Příjemným překvapením v soutěži dospělých je
postup družstva žen „A“ do druhé nejvyšší soutěže – I. ligy
ČVS.
Ve zbytku sezóny jsme se přihlásili na řadu turnajů
připravených jednotlivými volejbalovými kluby. Velkou akcí
bude v polovině měsíce června účast na Mezinárodních
sportovních hrách v Klagenfurtu, kde nastupujeme z pověření
ČVS jako oddílová reprezentace Jihočeského kraje.
A ještě jedna podstatná informace. V měsíci dubnu se
uskutečnila volební členská schůze. Sportovní klub zastřešuje
tři oddíly, a to oddíl nohejbalu, oddíl rekreačního sportu a
oddíl volejbalu. Přítomní si zvolili své zástupce do výboru
SK. Na následném jednání výboru byli uvedeni do funkcí
předsedkyně SK Monika Knorová, místopředseda Jan
Havelka, hospodář Michal Rocky Prokeš a členy bez určení
specifické pozice ve výboru se stal Jakub Pacholík a Karel
Sonnberger.
Jan Havelka

Zvláště ten finálový byl ukázkou skutečného profesionálního
volejbalu v žákovské kategorii a velmi vyrovnaný, co do
výkonu jednotlivých hráček. Větší nasazení a chuť zvítězit
nám ale pomohla a děvčata mohla oprávněně převzít diplom,
pohár a medaile pro nejlepší školní tým okresu České
Budějovice. Zároveň si tak vybojovala postup do krajského
kola, které se koná 12. 4. 2016.
Sestavu tvořily:
Aneta Marková 9. r. (kapitánka), Linda Bouchalová 9. r.,
Barbora Pouzarová 9. r., Kristina Šimková 8. r., Kristýna
Hušková 7. A, Kateřina Osouchová 7. A.
Náhradnicemi byly Denisa Kolaříková a Aneta Lávičková
z 9. r.
Děvčata, gratuluji vám a těším se, že se společně o další
úspěch pokusíme v krajském kole!
Mgr. Jana Vašková

Daly jsme i kraj!

To, v co jsem ve skrytu duše doufala, se stalo skutečností.
V úterý 12. 4. 2016 volejbalové družstvo děvčat ZŠ a MŠ
Rudolfov (v sestavě oproti okresu navíc s uzdravenou posilou
Lindou Buchalovou ze 7. A) vyhrálo krajské kolo.
Hráčky si tak splnily svůj další dílčí cíl a vybojovaly si
postup na „Kvalifikaci skupiny B na republikové finále
AŠSK ve volejbale“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 12. 5.
v Rakovníku (uvítám každou sponzorskou částku na
dopravu) a soupeřkami budou vítězná družstva Plzeňského a
Středočeského kraje.
Holky, děkuji vám za dosavadní skvělou reprezentaci školy a
gratuluji k dalšímu sportovnímu úspěchu! Moc vám přeji,
abyste si v Rakovníku svým výkonem otevřely cestu na
Na Mistrovství ČR se družstvo mladších žákyň se umístilo jako páté
vysněnou „republiku“ a poslaly tak alespoň symbolickou
Děvčata zahájila volejbalovou soutěž
odměnu vašim trenérům z SK Hlincovka. Já vám k tomu
AŠSK 2016 na jedničku!
budu všemi svými silami nápomocná ☺ .
A je to zase tady. Hráčky „Hlincovky“ reprezentují svoji
Mgr. Jana Vašková
rudolfovskou školu ve volejbalové soutěži Asociace školních
sportovních klubů (AŠSK).
Letos s o to větší chutí a nasazením, protože nastal rok
postupu od okresního až do republikového kola. Navíc tým se
mi podařilo složit poprvé kompletně z „profi“ hráček, což je
rok od roku důležitější. Amatérský volejbal už dávno nemá
v této školní soutěži šanci na úspěch, takže nebýt trenérů SK
Hlincovka a jejich práce se žákyněmi, nemělo by smysl
účastnit se. Děkujeme!
Okresní kolo kategorie IV. (roky narození 1999 až 2002) se
konalo 30. 3. 2016 a děvčata v konkurenci dalších sedmi
školních týmů neztratila ani set a zaslouženě vyhrála. Již Oslavu a dort si zasloužily (zleva): L. Buchalová, B. Pouzarová,
tradičně byl největší boj s volejbalovou školou Oskara L. Bouchalová, A. Marková, K. Šimková, D. Kolaříková,
Nedbala, ale oba vzájemné zápasy pro nás dopadly skvěle. A. Lávičková, K. Osouchová, K. Hušková
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do
členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do
zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke
zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na
5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a
na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme" a dále v části „Státy a území – informace na cesty".
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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