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■ ČERVENEC – SRPEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Základní škola projde
další částečnou rekonstrukcí

Zatímco všichni žáci a drtivá většina všech pracovníků
základní školy si již dávno užívají prázdnin, tak na naší
základní škole a v jejím bezprostředním okolí bude probíhat
přes prázdniny čilý stavební ruch. Kdo trochu vnímá ty
změny, tak si možná pamatuje, jak základní škola vypadala
v roce 2010 a jak vypadá dnes, respektive bude vypadat
v září letošního roku.
Jen pro oživení paměti. Budově druhého stupně hrozilo
v roce 2010 zavření z důvodu napadení krovu dřevokaznou
houbou. Dokonce i někteří rodiče zvažovali, že z důvodu
obav o zdraví svých dětí, je přesunou do jiné školy mimo
Rudolfov. Hysterie se tehdy nepotvrdila. Rekonstrukce krovu
v roce 2011 ukázala, že byl tehdy vážněji napaden pouze
jeden trám, který rozhodně nemohl ohrozit statiku celého
krovu. V rámci této rekonstrukce vznikla v témže roce nová
vestavba podkroví, která umožnila vznik tří nových učeben a
dalšího důležitého zázemí školy.
Další investice postupně pokračují dál. Jenom namátkou –
vybudování nových šaten na prvním stupni, kompletní
výměna oken v budově druhého stupně, zateplení fasády a
výměna oken na prvním stupni. Bylo toho samozřejmě
mnohem více.
Vedení města jakožto zřizovatel se nepodílí na přímém
každodenním chodu školy. Má však přímou odpovědnost,
v jakém prostředí se mohou žáci připravovat na svá další
studia, na svůj další život...
Pevně věříme, že i letošní investice (podrobně jsou popsány
na jiném místě těchto RL) opět pozvednou vizitku školy.
Vít Kavalír, starosta města
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Apoštolové v Rudolfově zabrali

Letošní 17. ročník Hornických slavností je za námi a členové
pořádající Společnosti přátel Rudolfova jej hodnotí jako velice
úspěšný. Vyšlo nám počasí, slavnosti rámoval velmi slušně
zastoupený řemeslný trh, městem prošel výpravný kostýmovaný
průvod, velký ohlas měl živý obraz dvanácti apoštolů v originálním
živém orloji a i doprovodný program dopadl k naší spokojenosti.
Právě rudolfovský živý orloj a jeho předehra podle místní
znovuobjevené legendy o lidské závisti a kletbě je hotová věc, na
které se může i v příštích ročnících stavět. Zpracování této myšlenky
v různých obměnách s můstkem do současnosti, by se mělo stát
tradicí, podobně jako již máme zpracovánu jinou pověst, kterou
uvádíme každoročně při svátku sv. Barbory na začátku prosince.
Poděkování patří našim partnerům, vedle sponzorů a města
Rudolfov, kteří přispěli do cca 200 tisícového rozpočtu slavností, je
to zejména spolek Rudolfovský UM a jmenovitě Lenka Šindelářová,
která se svými spolupracovníky zorganizovala a zajistila zmíněný
trh s 35 stánky. Právě její snaha, aby byly v trhu zastoupeni
místní s rukodělnými vlastními výtvory je v tomto smyslu velice
cenná a nosná. Dalším nápadem, který si zaslouží vyzdvihnout je
projekt farní kavárny, ve které si mohou návštěvníci v klidu a
chládku odpočinout od náročného programu pod širým nebem a
osvěžit se kávou či ochutnat domácí zákusky a přispět na konkrétní
charitativní projekt. Úspěšný podnik již třetím rokem připravuje
rudolfovská farnost ve spolupráci s dobrovolníky. Dík patří našim
tradičním pomocníkům z řad dobrovolných hasičů, základní škole a
školní družině i technickým zaměstnancům města. Slavnosti a jejich
organizace stojí na desítkách odpracovaných hodin po celý rok,
největší kus černé práce si bere na sebe předsedkyně spolku Hanka
Kuboušková, bez jejíž obětavosti by to nešlo, nenahraditelná je při
slavnostech i práce dalších členů společnosti i dobrovolníků z řad
našich kamarádů, kolegů a známých. Pro nás je odměnou úspěšnost
celé akce a ohlasy veřejnosti, která považuje slavnosti za příjemnou
tradiční záležitost v protipólu k různým komerčním podnikům. A to
není fráze.
Vratislav Klabouch

Zřídíme nové úsporné osvětlení ve sportovní hale

Plocha před vstupem do školy

Naše sportovní hala je především v zimním období hojně využívaná.
Sehnat hodinový prostor v atraktivních časech, tedy ve všední den
od 16 do 20 hodin je zcela nemožné. Prázdno v hale není ani
o víkendu. Pociťují to i některé naše sportovní oddíly, které třeba
musí trénovat v neděli v poledne, aby se vůbec dostaly do haly. Je
jasné, že v zimním období se musí svítit mnohdy celé dny, aby bylo
v tělocvičně dobře vidět. Náklad na osvětlení je jedna
z nezanedbatelných položek nutných k provozu haly. Hned po
nákladu za vytápění je položka za spotřebu elektrické energie druhá
největší za provoz haly. Stávající osvětlení obsahuje 18 výbojek.
Jedna výbojka, při započtení příkonu předřadníku, má příkon cca
450 Wattů. Vynásobíme-li to osmnácti svítidly, počty hodin svícení
za rok a cenou za kilowathodinu, tak vychází přibližný roční náklad
na provoz osvětlení v hale na 100 000 Kč. Oslovili jsme společnost,
která se intenzivně zabývá úsporou osvětlení, ať už venkovního, či
v interiérech. Vznikla studie, kde je navrženo nové LED
osvětlení s příkonem do 150 W, které město může pořídit po
výběrovém řízení za cca 200 tisíc Kč vč. DPH. Odhad návratu této
investice je okolo tří let. Po této době bude město muset hradit
pouze třetinový náklad osvětlení haly a to už za to rozhodně stojí do
této investice vstoupit. Chtěli bychom tuto výměnu osvětlení
realizovat nejlépe do konce prázdnin, aby bylo vše na nadcházejí
školní rok připraveno.
Vít Kavalír, starosta města

O ploše před školou toho bylo napsáno již hodně. Hlavním
motivem, proč tuto plochu doslova musíme řešit, je bezpečnost dětí
před školou. Už máme dost neukázněných řidičů, kteří nerespektují
vůbec nic a zastaví mnozí doslova až před vchodem do školy. Své
dítě rodič sice doveze bezpečně, ale vůbec si neuvědomí, že může
ohrozit další desítky dětí při vstupu do školy.
Dřív bylo parkování u školy problém. Dnes už není. Prosadili jsme
parkování na Farské louce a tudíž je možné bez problémů
zaparkovat v těsné blízkosti školy a přitom nikoho neohrozit.
Jestli však zvýšíme obrubník, aby se nedal přejíždět, tak také
musíme rozšířit silnici na šest metrů, aby mohli řidiči projíždět
v obou směrech. Původně jsme počítali s tím, že tuto komunikaci
rozšíříme na úkor Farské louky. Díky probíhající žalobě na určení
vlastnictví pozemků právě Farské louky nemůžeme na tomto
pozemku provádět stavební úpravy. Z těchto důvodů jsme museli
rozšířit Svážnou ulici celkem nesystémově na úkor plochy před
školou.
Soutěž proběhla současně pro obě akce pod názvem „Rozšíření části
Svážné ulice, úprava plochy před školou v Rudolfově“.
Rozpočtovaná cena činila celkem 2 634 855 Kč vč. DPH, vítěz
výběrového řízení nabídl cenu k realizaci 2 170 879 Kč vč. DPH.
Termín plnění je konec června až konec srpna 2016. Rozšíření
Svážné ulice bude realizováno v úseku od vjezdu na zpevněnou
plochu na Farské louce po výjezd na Třeboňskou ulici. Proběhne
úprava chodníku a zastávky ČSAD na Třeboňské ulici. Plocha před
školou dozná zásadních změn. Vznikne nová dlážděná
plocha s umístěním laviček. Za poražený strom vznikne náhradní
výsadba hned několika stromů.
Krom razantního zvýšení bezpečnosti před školou vznikne důstojný
prostor v centrální části Rudolfova, který snad ocení všichni.
Vít Kavalír, starosta města

Silnice na Hlincohorské dostává nový povrch

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zahájila podle časového
harmonogramu výměnu povrchu na Hlincohorské silnici až na
Hlincovou Horu, vyjma úseku od Flopu nahoru, který byl
rekonstruován v roce 2007. Ve spolupráci s městem Rudolfov jsou
doplněny obrubníky v délce 106 metrů od Flopu dolů směrem
k rozcestí. Osazení obrubníků bude financovat město Rudolfov
(částka přes 40 tisíc Kč vč. DPH) a má to hned dva důvody, proč
jsme je pořídili. Obrubníky udrží dešťovou vodu na komunikaci a
nedovolí její zatékání do okolních zahrad. Druhým důvodem je, že
asfaltový povrch, pokud drží na obou stranách v silničních
obrubnících, tak má delší životnost. Bohužel Jihočeský kraj
financuje pouze ten asfalt, případně skladbu pod asfaltem.
Obrubníky a případné chodníky jsou už vždy v režii města.
Vít Kavalír, starosta města

Budova jídelny ZŠ je také v rekonstrukci

Z důvodu rekonstrukce této budovy skončil školní rok na naší
základní škole prakticky o týden dřív. Hned 27. 6. bylo předáno
staveniště zhotoviteli.
Akce pod názvem „Stavební úpravy jídelny – ZŠ Rudolfov“ již jede
na plné obrátky, aby práce ve vnitřních prostorách školy mohly být
dokončeny před začátkem nového školního roku. Do konce září
bude pokračovat zateplení fasády již pouze z venku budovy.
Cena daná rozpočtem činí 2 834 697 Kč vč. DPH. Vítěz výběrového
řízení nabídl cenu k realizaci 2 043 544 Kč vč. DPH. V rámci této
rekonstrukce bude provedena kompletní výměna oken, výměna
meziokenních pilířů, zateplení fasády, malba jídelny a učeben,
úprava rozvodů ústředního topení a výměna topných těles. Budova
bude staticky připravena tak, aby bylo možné zřídit na tomto
objektu uživatelné podkroví, které by vedení školy mohlo využít
třeba pro rozšíření školní družiny.
Další část v komplexu budov základní školy bude hotova k našemu
obrazu. Nezanedbatelná by měla být i úspora energií po zateplení.
Vít Kavalír, starosta města

Muzeum je v Rudolfově 20 let

Přechod pro chodce bude nově osvětlen

Přechod pro chodce u zastávky Na Americe bude nově osvětlen.
Požádali jsme o grant Jihočeský kraj a se žádostí uspěli. V první
etapě bude provedeno rozšíření veřejného osvětlení právě
o osvětlení přechodu. Rozpočtovaná cena této etapy činí 102 918 Kč
vč. DPH. Z grantového programu s názvem „Podpora zřízení
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ jsme získali
82 000 Kč. Druhá etapa obsahuje úpravu stávajícího chodníku na
Hlincohorské ulici, vybudování nového chodníku od Hlincohorské
ulice k zastávce MHD, tedy přes ostrůvek, který tvoří točnu a
zřízení nového sběrného místa pro tříděný odpad, který by měl
odlehčit sběrnému místu u Flopu. Akce bude realizována z rozpočtu
města, rozpočtovaná cena druhé etapy je 226 081 Kč vč. DPH.
V současnosti probíhá výběr dodavatele, kde počítáme s výrazným
snížením rozpočtovaných cen. Předpokládaný termín realizace je
v měsíci srpnu.
I toto místo dostane nový důstojnější vzhled, přechod pro chodce
bude bezpečně osvětlen a hlavně maminky s kočárky již budou moci
bezpečně projíždět přes ostrůvek točny.
Vít Kavalír, starosta města

V červnu 1996 se stali kmotry muzea zleva starosta Rudolfova
Václav Procházka, závodní grafitového dolu Český Krumlov
Ing. Pavel Geršl, numismatik JčM Dr. Jiří Chvojka a vpravo
emeritné ředitel Jihočeského muzea Dr. Karel Pletzer
V sobotu 29. června uplynulo 20 let od chvíle, kdy bylo v Rudolfově
v roce 1996 poprvé otevřeno muzeum. Na zhruba 20 metrech
čtverečních tehdy vznikla soukromou iniciativou v prostoru knihovny
v pavilonu MŠ malá expozice důlních map, hornin, stříbrných mincí,
reprodukcí pohlednic a obrázků a modelů, které již tehdy zapůjčilo
NTM v Praze. Exponáty doplňoval chronologický přehled historie
města a těžby stříbra. Tehdejší prostor byl s tím současným v objektu
Perkmistrovského domu naprosto neporovnatelný a dlužno dodat, že
muzeum to nemělo od začátku lehké. Od prvního návrhu na umístění
expozice v historické budově báňského úřadu z března 1991 to byl
spíše trpěný projekt. Nikdo také netušil, že již půl roku po otevření
bude první muzeum zcela zničeno po havárii vodovodního řadu na
začátku ledna 1997 v horním patře objektu MŠ. Povstalo však
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ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Léto v muzeu

Nové přírůstky do Hornického muzea

Naposledy jsme se společně rozloučili po Muzejní noci. Proto mi
dovolte krátké ohlédnutí po uplynulých kulturních akcích. Koncem
května jsme se mohli potkat na slavnostním předávání kapličky
Nejsvětější trojice v Hlinsku. Nejen tamní obyvatelé, ale i několik
rudolfovských se mohlo po dlouhé době podívat nejen na opravenou
kapličku zvenčí, ale také do jejího rekonstruovaného interiéru.
Krátký veršovaný spot doplňoval líbezný hudební doprovod sboru
Zpívání pro radost. Celou akci se svou typickou nenuceností
moderovala Mgr. Helena Stejskalová. Kdo na tuto slávu přišel,
neodešel jinak než s úsměvem. V předvečer Hornických slavností
k nám zavíral akademický malíř, docent Vladimír Mencl, který nám
na vernisáži svých obrazů mile popovídal o své tvorbě a inspiraci.
V pořadí druhá červnová vernisáž patřila sociálně terapeutickým
dílnám klientů Domova Libníč. Toto páteční odpoledne nám
zpříjemnila skupina Thomband, která díky velkému zájmu a nadšení
posluchačů hrála a zpívala více než dvě hodiny. Návštěvníci si
zakoupili drobné předměty pro radost a ještě si společně zazpívali.
Tato prodejní výstava je v muzejní knihovně po celé léto a
pravidelně ji doplňujeme. Další výstavou, kterou můžete přijít
obdivovat, je výstava retro hraček v multifunkčním sále. Přijďte se
podívat a zavzpomínat, které hračky nás v dětství provázely. Přeji
Vám všem krásné a klidné léto, plné sluncem zalitých dní a doufám,
že se opět společně uvidíme na některé budoucí kulturní akci.

Je velkým potěšením sdělit, že jsme uspěli s žádostí o grantovou
podporu Jihočeského kraje, díky níž získáme do naší expozice
úplně nové modely. Už na podzim se můžete těšit na dva nové
modely do expozice hornictví. Stávající modely máme pouze
dočasně zapůjčeny z Národního technického muzea v Praze a
byly vyrobeny již před desetiletími. Začátkem letošního roku
jsme proto oslovili několik modelářů, zda by byli schopni podle
dobových vyobrazení zhotovit nové modely. Nakonec jsme pro
spolupráci vybrali velmi nadaného modeláře, rudolfovského
rodáka, pana Pavla Böhma, DiS., jehož práci jste mohli
obdivovat třeba na výstavě modelů a diorámat v našem
Hornickém muzeu, kde byly prezentovány ukázky prací členů
modelářského kroužku Pekelní kocouři při DDM České
Budějovice. Podle dodaných podkladů z historických tisků
o hornictví navrhl Pavel Böhm dva modely: první bude
znázorňovat průřez šachtou, kde uvidíme při rozličné práci
několik horníků. Druhý model nám pak přiblíží práci
s rubaninou na zemském povrchu, protože po primárním
vytěžení práce se stříbrem zdaleka nekončila. Nebude se navíc
jednat o jen tak obyčejné modely, budou totiž kouzelné... Už teď
se můžeme společně těšit, jak nové modely doplní a ozvláštní
stálou expozici a přilákají Vás k návštěvě muzea.

V předminulém čísle Rudolfovských listů jsem Vám představila
první exponát zblízka – jednalo se o alchymistický kruh Hanse
Dietricha z Jáchymova. Tentokrát se od alchymie přesuneme do
úplně odlišného odvětví. Představíme si o trochu větší exponát,
který se nachází hned na začátku prohlídky. Jeho autorem je
původem rudolfovský modelář Pavel Böhm. Jedná se o model
domu s č. p. 11, což je model stavby dnešního Hornického muzea.
Tento exponát je vlastně můj nejoblíbenější, protože kdykoli
provádím, vždy se u něj zastavíme a po zevrubné prohlídce
zjišťujeme, že v tomto domě, na jehož stavbu nahlížíme, se nachází
Hornické muzeum. Je zřejmé, že se jedná o takzvaný
Perkmistrovský dům. Jeho dřívější název byl také Horní, nebo také
Vysoký dům. Jeho stavba započala v roce 1591 a účelem bylo
zbudovat zde sídlo královského báňského úřadu. Zajímavostí je, že
přestože se jednalo o sídlo důležité instituce, nacházel se v něm
i soukromý příbytek. Konkrétně v něm bydlel významný a
podnikavý měšťan Hans Hölzl s manželkou Julianou Pruinnigovou,
jejichž rodové erby zdobí fasádu muzea nad dnešním bočním
vchodem. Osudy domu jsou poznamenány rozličnými historickými
proměnami. Po bitvě na Bílé hoře a úpadku města na tuto prestižní
adresu přesídlila městská správa, později rychetní úřad. Ve druhé
polovině 18. století se dům ocitl i v soukromých rukách, posléze se
z něj stal chudobinec se špitálem, sídlila v něm spořitelna a také
opatrovna – předchůdkyně dnešní mateřské školy. V několika
posledních desetiletích, jak mnozí již pamatují, sídlil v této krásné
historické budově Místní národní výbor, později městský úřad a řada
menších provozoven. Díky rekonstrukci se zde podařilo najít
důstojné místo s výhodnou polohou pro Hornické muzeum s řadou
sbírek a jeho nové expozice. Přijďte se zblízka podívat na model
Perkmistrovského domu ve výstavbě. Na modelu je totiž řada
pěkných detailů, které by neměly ujít Vaší pozornosti!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Expozice zblízka

26. 8. v 18.00 hodin – Letní podvečer s hudbou – skupiny
Four Brothers, koncert
1. 9. – 2. 10. 2016 – Výstava modelů historických lodí –
modelář František Horáček
4. 9. – 17. 9. 2016 – Výstava strašidel – putovní výstava
z Muzea strašidel
15. 9. v 18.00 hodin – Mladí umělci se představují: Od
lidovky k Ježkovi, koncert
27. 9. – Poznej svoji rodnou hroudu, vycházka
29. 9. v 18.00 hodin – Zaniklé šumavské osady: Krásná
hora – Ludvík Němec, přednáška
6. 10. v 18.00 hodin – Genius loci Novohradských hor –
Milan Koželuh, přednáška
Říjen – Josef Kříž, výstava rudolfovského sochaře a malíře
V Hornickém muzeu plánujeme ještě další akce, sledujte
proto web muzea a výlepové plochy.

Od lidovky k Ježkovi
15. září 2016 od 18 hodin

Večerem plným lidových písní a zlidovělých písní Jaroslava Ježka
vás, za klavírního doprovodu Jany Hessové, provedou mladé
českobudějovické zpěvačky Martina Kaňková a členka souboru
Jihočeského divadla Gabriela Burianová. Zazní nejen úpravy našich
lidových písní, ale také zlidovělé skladby hudebních skladatelů
(A. Dvořák, L. van Beethoven, P. I. Čajkovskij).
Na závěr koncertu vás čeká překvapení.

Zprávičky připravily Markéta Dvořáková a Jana Malšovská

z důvodu zkapacitnění mateřské školy bylo vítané i přesto, že
znamenalo nepříjemnosti při stěhování a týden intenzivní práce na
demontáži. Naposledy se mohli návštěvníci seznámit s expozicemi
starého muzea při hornických slavnostech 9. června 2012. Deset dní
poté byly již exponáty přestěhovány do depozita v uprázdněných
kancelářích nepoužívané radnice. Ke dvacetiletí muzea patří i další
dvojka a sice dvouleté výročí otevření nového hornického muzea
v Perkmistrovském domě, tedy projektu, který rozhodnutím
současného vedení města svým rozsahem naprosto předčil veškerá
očekávání. O tom však až při příležitosti podzimního výročí.
Vratislav Klabouch

(pokračování ze strany 2)

takříkajíc z popela a o rok později, v lednu 1998, bylo znovu otevřeno
v rozšířeném prostoru s novými exponáty i popisy. K rozšíření pak
došlo ještě jednou, a sice o venkovní expozice s důlními vozy a
vrátkem na původní zahradě školky v roce 2009. Tehdy muzeum
dosáhlo vnitřní výstavní plochy 50 metrů čtverečních a venkovní
expozice zhruba 200 metrů čtverečních. Tím však byly veškeré
možnosti dalšího růstu vyčerpány a původně vítané provizorium ve
spojení s knihovnou se ukazovalo jako čím dál větší koule na noze,
stejně jako provoz v uzavřeném dvoře mateřské školy. Rozhodnutí
vedení města o přestěhování muzea do nových prostor v roce 2012
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Příbram v hornickém

20. setkání hornických měst a obcí ČR Příbram

Přiznám se, že nevím, po kolikáté se Společnost přátel Rudolfova
zúčastnila setkání hornických měst a měst a obcí České republiky. Já
osobně si pamatuji toto hornické setkání v červnu 2004
v Rudolfově. Dá se tedy přepokládat, že se zúčastňují minimálně od
roku 2000, možná i dříve.
Od září 2011 se pravidelně zúčastňuje ve větším počtu i vedení
města. Tehdy se konalo v Chodově. Osobně mě velmi překvapila
srdečnost představitelů hornických spolků a měst, pozdějších
hornických kamarádů. Od té doby se výprava vedení města
zúčastňuje každoročně. Za větší zmínku stojí setkání v roce 2015,
které se konalo v Havířově a kde město Rudolfov obdrželo velmi
významné hornické ocenění Český permon v kategorii počin roku
2014 za vybudování Hornického muzea v Perkmistrovském domě.
Letos v Příbrami se nejen zúčastnila Společnost přátel Rudolfova,
nejen vedení města, ale byl dokonce do Příbrami vypraven
autobus s našimi obyvateli. Naše výprava se rázem významně
rozrostla. Tradiční kostýmovaný průvod městem jsme si všichni
užili o to víc. Našim obyvatelům, kteří vážili cestu autobusem, chci
moc poděkovat za vzornou reprezentaci města na tak významné
celostátní akci horníků.
Příští rok pojedeme do Chomutova, což je samozřejmě mnohem dál
než do Příbrami. I kdyby se nepodařilo vypravit autobus, tak vězte,
že Rudolfov tam bude mít i tak své zástupce.
Vít Kavalír, starosta města

10. – 11. června 2016 se zástupci Města a Společnosti přátel
Rudolfova zúčastnili tradičního setkání hornických měst a obcí
ČR v Příbrami, což je nejvýznamnější hornická akce v České
republice. Letos se přidalo o mezinárodní setkání a oslavy
800 let města Příbram.
V letošním roce nás významně podpořili i občané Rudolfova,
pro které byl vypraven na sobotu 11. 6. do Příbrami autobus.
Rudolfovská delegace byla v průvodu nepřehlédnutelná a
zajímavě jej oživila speciálními hornickými perníčky a
rudolfovskou pálenkou.
Děkujeme všem účastníkům za podporu.
Hana Kuboušková,
Společnost přátel Rudolfova

Hornické slavnosti – tentokrát v Příbrami
aneb jak příbramští slavili

Jubilejní 20. setkání hornických měst a obcí, 16. evropský den
horníků a hutníků a připomínka 800. výročí první písemné
zmínky o Příbrami v roce 1216 se konalo ve dnech 10. – 12. 6.
2016 v Příbrami. Z výčtu je zřejmé, že příbramští měli hned tři
důvody k přípravě velké oslavy. Organizátoři měli nelehký úkol.
Ale podařilo se jim připravit pestrý a akcemi nabitý program
nejen pro účastníky 20. setkání hornických měst. Pozvání
obdrželo také Město Rudolfov, jehož zástupci se této významné
akce samozřejmě zúčastnili společně se členy Společnosti přátel
Rudolfova. Organizátoři však ocenili, že autobusem přijeli také
další zájemci. Výprava z Rudolfova složená z uvedených částí
důstojně reprezentovala naše město a díky nabízené ochutnávce
rudolfovské pálenky, perníčkům, odznáčkům, rozdávaným
letáčkům i knížkám o novém rudolfovském muzeu si získala
pozornost stovek diváků, kteří lemovali dlouhý slavnostní
průvod. Považte sami, jak dlouhý a krásný byl, když v sobotním
průvodu bylo 128 skupin! Ti, kteří přijeli a průvodu se
zúčastnili, měli možnost prohlédnout si starobylé poutní místo
Svatou Horu. Stovky účastníků v historických kostýmech či
uniformách s hudebním doprovodem pak prošly ze Svaté Hory
celým městem až do centra Příbrami. Hornickými slavnostmi
žila celá Příbram. Akce se konaly nejen v centru Příbrami, ale na
řadě dalších míst na Březových Horách i v letním kině a
u Nového rybníka. Jedním z vrcholů 20. hornických slavností
bylo udílení cen Český Permon. Tentokrát sice do Rudolfova
žádná cena neputovala, ale pořadatelé i vítězové kategorií často
Rudolfov zmiňovali a skloňovali zejména proto, že díky
Rudolfovu se ceny Český Permon začaly udělovat! Zdař Bůh
dalšímu setkání hornických obcí a měst! Díky nim se na
hornické tradice a historii nezapomíná. Příbramským
organizátorům hornických slavností patří velké poděkování za
skvělou přípravu a bohatý program.
Helena Stejskalová

Ohlédnutí za otevřením kapličky v Hlinsku

V pátek dne 27. května v 17 hodin za příjemného slunečního
svitu začala obecní slavnost otevření rekonstruované kapličky
v Hlinsku. Pod taktovkou
sbormistra Jana Mauleho
zazpíval sbor Zpívání pro
radost úvodní skladbu „Aby
nás Pán Bůh miloval“.
Následná krátká herecká etuda
uvedla na scénu stavitele.
Starosta Vít Kavalír ocenil
práci Antonína Vítovce, který
výborně provedl rekonstrukci
tohoto sakrálního objektu.
Lišovský architekt Norbert
Dendík, spíše však některý
stavitel z rodiny Pouzarů byl
pravděpodobným autorem
hlinecké kapličky, která byla postavena ve stylu novogotiky.
Neogotika s tendencí připomínat historické formy a tvary
gotiky vznikla ve 2. polovině 18. století v Anglii a rozšířila se
v 19. století. Ve stylu romantické novogotiky je postaven
i zámek Hluboká. Kaple v Hlinsku z roku 1885 je zasvěcena
Nejsvětější Trojici, což je společné označení Boha Otce,
Boha syna a Boha Ducha Svatého. Latinské slovo trinitas –
trojice se objevuje v západní církvi na počátku 3. století.
Historicky to bylo právě téma Nejsvětější Trojice, které se
v 6. století stalo předmětem věroučného sporu velkého
církevního schizmatu a rozdělilo křesťanství na západní a
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východní část, tedy na katolickou a pravoslavnou církev.
Svátek Nejsvětější Trojice následuje po neděli Svatodušní
(jinak se též označuje jako Letnice, seslání Ducha svatého,
svatodušní svátky či Boží hod svatodušní), která se slaví
50 dnů po Velikonocích. Ve výtvarném umění je Nejsvětější
Trojice zobrazována jako Boží oko, které je nad vchodem do
kapličky. Další vyobrazení Nejsvětější Trojice je s postavou
starého Boha-Otce, mladého Ježíše Krista a Ducha svatého
v podobě holubice. Také trojboký půdorys staveb odkazuje na
Nejsvětější Trojici. Také zlatý trojúhelník s Božím okem jsou
jejím symbolickým zobrazením. Kaplička v Hlinsku byla
postavena díky sbírce a dobrovolným darům jednotlivců
i korporací. Vysvětil ji 7. budějovický biskup dr. Martin Josef
Říha, který byl do biskupského úřadu jmenován 7. července
1885. Hlinsko spadalo pod faru na Dobré Vodě. Tam také
byla vyřizována např. korespondence s biskupstvím ohledně
výroby kalicha pro hlineckou kapličku. Farář Hoffmann
z Dobré Vody také musel žádat např. o svolení k udělení
posvěcení nové stříkačky spolku dobrovolných hasičů
v Hlinsku na slavnost 15. května 1904. Kaplička v Hlinsku
byla duchovním a kulturním centrem obce.
S ohledem na vysokou kvalitu práce je nutné uvést také
jména těch, kteří skvěle zvládli restaurování interiérů – Mgr.
Milouš Vacek a Josef Klabouch.

Vítání občánků

Dne 17. 5. 2016 se uskutečnilo Vítání občánků v zasedací místnosti
Městského úřadu Rudolfov.
Celkem se v Rudolfově a místní části Hlinsko narodilo 25 dětí
v období od 1. března 2015 do 28. února 2016. Vítání se zúčastnilo
celkem 21 dětí s maminkami a jejich nejbližšími. Jsme velice rádi,
že se tohoto milého obřadu zúčastnila většina pozvaných
rodičů s dětmi. Hezký proslov k rodičům a jejich dětem měl starosta
městaVítKavalír.

Pěkným zpestřením programu bylo pásmo písniček a básniček dětí
z 2. C místní ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Jakubcové.
Jako upomínku na tento den obdržely narozené děti pohádkovou
knihu, bryndáček, pamětní knížku a maminky květinu. Ještě jednou
přejeme všem rodičům, aby jejich děti byly zdravé a dělaly jim jen
samé radosti. Dětem pak hodné a spravedlivé rodiče.
Jana Šimoníková, matrikářka

Klíč od kapličky převzala paní Humlová, která se tímto
aktem stala oficiálně pověřenou osobou a je možné požádat ji
o zpřístupnění kapličky. Zbývá jen doufat, že kaplička
v Hlinsku vydrží dlouho pěkně opravená a stane se místem,
kde se lidé budou rádi scházet na různých slavnostech nebo
jako sousedé alespoň potkávat. Za vydařenou slavností udělal
hezkou tečku starosta sousedního Vráta, Martin Muchka,
který se slavnosti zúčastnil a předal rudolfovskému starostovi
pěkný dárek, který se patrně stane součástí výzdoby kapličky.
Helena Stejskalová

Poděkování

S radostí děkuji kompetentním zaměstnancům města Rudolfov za
jejich kladnou reakci na mou připomínku! Navrhovala jsem
vybudovat osvětlení na parkovišti před prodejnou Flop. V zimě
všichni oceníme, že na parkovišti již svítí světlo! Dík.
Pflegerová Marta

fota k článku Milan Binder
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jede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

N – končí v zastávce Nádraží
V – nezastavuje v zastávce Vráto a Vráto, zastávka

Poznámky:

nejede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

35V
01 16 36 51
04 18 34 49
04 24 49
19 34
04V 34
04V 34
09 34V
04 34V
04 19V 34V 49
19 34V 49
04V 19 34V 49
04V 19 34V 49
03N 19 33VN
04 37
06V 36 50VN
06V 36
06V 31 56V
15 51
24N 35VN

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

35V 55N
10V 25 41 50V
09 16N 29 39 49
04 14 24 34 44VN 59
14N 34 49VN
04 34
04 34
09 34
04 34
04 19V 34 49
19 34 49
04V 19 34 49V
04 19 34 49
03VN 19 33VN
04 37
06 36V 50N
06V 36
06V 31 56V
15 51
24N 35VN

Prázdniny
pracovní den
35V
11V 36
36
36V
06
11 36V
36
06V
06V 36
45
06V 36
06V
06 36
36
36
11 36V
06V 36
06V 31
15 51V
24N 35VN

Sobota
Neděle, svátky

platnost od 28. 8. 2016
Rudolfov, Rozcestí – Haklovy Dvory

Čas Pracovní den

Jízdní řád linky 21
Směr:

jede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

N – končí v zastávce Nádraží
V – nezastavuje v zastávce Vráto a Vráto, zastávka

Poznámky:

nejede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

33V
14 49
16 47
02 47
32
02V
02V 32
32V
02
02 32V 47
32V
02V 32V
02V 32V
01N 31VN
35
34
04V 34
29
13 49
33VN

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

33V
08V 39 48V
14N 27 47
02 22 32 57
32
02
02 32
32
02
02 32 47
32
02V 32
02 32
01VN 31VN
35
34V
04V 34
29
13 49
33VN

Prázdniny
pracovní den

04
34
34
34V
34
29
49V
33VN

04V
04V
43
34

04
34V

33V
34
34

Sobota
Neděle, svátky

platnost od 28. 8. 2016
Rudolfov, Kostel – Haklovy Dvory

Čas Pracovní den

Jízdní řád linky 21
Směr:

Nové jízdní řády MHD linky 21
platné od 28. srpna 2016
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07
32V
17V
17 47
17 47
17 47
17
02
04V 48VN

04V 54V

22N

07
32
17V
17 47
17 47V
17 47
17
02
04 48N

04V 54V

22N

09
04V
04V
13
22N

04V
04V
34

34

09
34

34V

09V

N – končí v zastávce Nádraží
V – nezastavuje v zastávce Vráto a Vráto, zastávka

Poznámky:

Jízdní řád linky 21
Směr:

nejede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

15V 35AV 50
10AV 25 32V 40A 50
00V 10A 20 35V 40H
00 15V 25A 35 45H 55V
25A 45V
15A 45V
15 45H
15V 45
15AV 45
00AV 15 30V 45A
00V 15H 30 45A
00 15A 30V 45A
00 15A 30 45A
00 15H 45
15AV 45
15AV 45
15V 45A
15V 40A
00 30
00H 22V
jede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

15V 35AV 50
10AV 30 45AV
00 15AV 31V 45
00H 15X 30V 45A
00V 45
15AV 45
15V 45H
15 45V
15A 45V
00AV 15 30V 45AV
00 15H 30V 45A
00V 15AV 30 45AV
00 15A 30V 45AV
00 15A 45
15AV 45
15AV 45
15V 45A
15V 40A
00 30
00H 22V

Prázdniny
pracovníden

platnost od 28. 8. 2016
Nádraží – Rudolfov, Kostel

19V 50AV
15V 45X
15 45X
15AV 45V
15X 45H
15V 45X
15AV 45V
15X 45
15AV 45X
15 50AV
15 45AV
15X 45
15AV 45X
16 45X
15V 45H
15V 45A
15V 45AV
15 40X
00AV 30
00H 22V

Sobota
Neděle, svátky

V – nezastavuje v zastávce Vráto a Vráto, zastávka
H – končí v zastávce Hlincová Hora
A – končí v zastávce Rudolfov, Na Americe
X – končí v zastávce Nové Vráto – U SCANIE

Poznámky:

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sobota
Čas Pracovníden
Neděle, svátky

jede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

59
34
02 32
22
17
32

53N
23
07 37
12 42VN
12N 47VN
32

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

nejede ve dnech:
29. 8. – 31. 8. 2016
26. 10. – 27. 10. 2016
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. – 10. 3. 2017
13. 4. 2017
3. 7. – 1. 9. 2017
26. 10. – 27. 10. 2017

Prázdniny
pracovní den

platnost od 28. 8. 2016
Rudolfov, Na Americe – Haklovy Dvory

Čas Pracovní den

Jízdní řád linky 21
Směr:

Nové jízdní řády MHD linky 21
platné od 28. srpna 2016

Ondra opět boduje

S T ŘÍ PKY Z E Š KO LN Í D RU Ž I NY

Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově
postižených dětí a mládeže s názvem Radost tvořit se stala
již tradiční součástí doprovodného programu Mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
Letošní 19. ročník si zvolil téma JAK TO VIDÍM JÁ.
Soutěž je ukázkou dovedností
zrakově postižených dětí a
seznamuje veřejnost s výtvarnými
projevy těchto mnohdy velmi
talentovaných dětí. Děti i přesto,
že jsou slabozraké, se zbytky
zraku či jsou nevidomé, mají
velmi bohatou fantazii a
s velkým úspěchem dokážou
využít svých náhradních smyslů
k vytvoření prací, nad kterými se
mnohdy tají dech.
A náš Ondra (3. B) uspěl již
podruhé. V loňském roce získal
cenu hned nejvyšší a v letošním
roce se jeho práce nejvíce líbila
starostovi města Otrokovice,
takže získal cenu „Starosty města Otrokovice“. Jeho práce
nese název „Paví oko“ a velká poklona patří nejen velice
šikovnému Ondrovi, ale jeho paní učitelce ze ZUŠ Lence
Bláhové.
Moc vám oběma gratulujeme a doufám, že v příštím roce
zase něco vymyslíte, náležitě ztvárníte, uspějete a již
potřetí si bude moci Ondra jet pro cenu do Zlína, kde mu
bude slavnostně předána.
A samozřejmě nesmíme zapomenou na jeho rodiče, kterým
patří také veliký dík. Držte se, jste užasní.
třídní učitelka Petra Ditrichová

Ani s blížícím se koncem školního roku jsme se ve školní
družině nenudili. V květnu k nám opět zavítalo Divadlo
z bedny, při kterém se děti zábavnou formou dozvěděly
o třídění odpadu, některé děti se dokonce proměnily ve
zvířátka a pomáhaly pejskovi a kočičce správně odpad třídit.
Na závěr jsme se přesunuli na Farskou louku, kde si děti
zasoutěžily, například podbíhaly pod lanem.
Během května děti ze třetí a čtvrté třídy nacvičovaly tanec
permoníků, který jste mohli vidět při zahájení Hornických
slavností. Děti nacvičovaly velmi poctivě a hlavně s radostí a
těšením se, až je na pódiu uvidí rodiče, prarodiče a jistě
i mnoho z vás.
Během června děti ze třetích tříd připravily pro své kamarády
z prvních tříd šipkovanou lesem, k Mrhalu. Děti hledaly
fáborky, poté ukrytou obálku, kde na ně čekal úkol.
Například předváděly tančícího medvěda, skákaly žabáky,
říkaly jazykolam, zpívaly písničky o zvířatech, poznávaly
ryby. Na konci na ně čekali netrpěliví třeťáci s pokladem,
malou sladkostí.
Všechny děti z družiny se postupně účastnily
lehkoatletického trojboje. Děti s velikým sportovním zápalem
házely do dálky, běhaly a skákaly z místa. Všichni za své
skvělé výkony dostali odměnu, ti nejlepší i diplom a medaili.
V červnu jsme využili pár tropických dní a vydali jsme se na
procházku, tentokrát ale s jasným cílem, kterým byla
zmrzlina. Někteří se vydali do Vráta, někteří do Hůr. Děti
byly z procházky i přes veliké horko nadšené, s chutí si daly
zmrzku a pohrály na hřišti.
Během června jsme stihli jet do Šikulky do solné jeskyně,
soutěžit ve skládání vlaštovek a jejich hodu, kdy výherci byli
všichni, protože každá vlaštovka byla něčím originální.
Postupně jsme také ukončovali činnost kroužků, které
v rámci družiny probíhají – keramický, zdravotnický, florbal,
Tvořilky a Klubíčko. Někteří se vydali na bowling, na
zmrzlinu, na dětské hřiště do Českých Budějovic, někdo měl
zmrzlinový pohár přímo ve škole, či piknik
společně s resuscitační Andulou.
Nyní si děti užívají zasloužené prázdniny. Celá školní družina
Vám přeje krásné léto a těší se na nové zážitky v dalším
školním roce.
Petra Kuboušková

Děti úspěšně reprezentují Rudolfov

Děti z rudolfovské školy se v průběhu roku zúčastňují nejrůznějších
soutěží a jsou v nich úspěšní! Město Rudolfov si je toho vědomo,
proto ke konci školního roku symbolicky tyto děti odměnilo.
Kulturně školská komise pozvala děti z 3. – 5. tříd a vybrané
volejbalistky z druhého stupně do Hornického muzea, kde děti
z rukou pana starosty dostaly diplom a medaili. Děti úspěšně
reprezentovaly Rudolfov ve vybíjené, štafetě, volejbale,
zdravotnické soutěži i mezinárodní výtvarné soutěži.
Za Kulturně školskou komisi Hana Kuboušková

Městská knihovna Rudolfov
DOVOLENÁ 2016
18. – 29. července
8. – 19. srpna
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Je nesouhlas Rady města Rudolfov s otištěním
článku Biskupství českobudějovického
v rozporu s tiskovým zákonem?

zastupuje Českobudějovické biskupství. Nezdá se mi
pravděpodobné, že by město nedokázalo vyvolat jednání na
Biskupství, když kvůli věžním hodinám to dokázalo. Bohužel ale
není vůbec jasné, o čem chce město jednat. Jediné, co zaznělo
v březnových RL jako možný předmět jednání, je zjistit záměry
farnosti s Farskou loukou. To je v tento okamžik otázka velmi
předčasná. Zastupitelstvo města nikoho nezmocnilo
k jednáním s jakýmikoliv majetkovými dispozicemi. Takže o čem
by se vlastně mělo jednat? Pan starosta v minulých RL vyzval
všechny čtenáře, včetně konkrétních zastupitelů o zprostředkování
jednání s kompetentními osobami. Chci se tedy o tento úkol
přihlásit a chci také touto cestou připomenout, že jsem
zprostředkování jednání nabízel již na březnovém zastupitelstvu.
Zatím nikdo o zprostředkování nestál. Takže pokud se situace
změnila, nabízím opět pomoc při zprostředkování
jednání s Českobudějovickým biskupstvím. Je ale o čem jednat?
Pokud ne, tak proč se o tom stále píše a nedá se v našich novinách
prostor i druhé straně?
Milan Třebín

V posledním čísle Rudolfovských listů bylo panem starostou Vítem
Kavalírem v článku Farnost stále mlčí, pouze biskupství si

chce s námi psát přes média sděleno: „ … 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. … “.

Když se může vyjádřit v místním periodiku jedna strana, měla by
dostat šanci na vyjádření i ta druhá, ať se jedná o kohokoliv. To jsou
základní principy demokracie, k nimž patří i možnost vyjádření
v tisku. Podporuji návrh Města Rudolfov, které se snaží vybudovat
veřejný centrální prostor v podobě parku a oceňuji výzvu rady města
k osobnímu jednání s biskupstvím. Jsem ovšem také zastáncem
toho, že i církev může veřejně vyjádřit svůj pohled na věc, když
žádala o umožnění písemného vyjádření k článku (otištěného
v č. 1/2016 RL) Jsou projekty revitalizace prostoru u základní školy
a parku na Farské louce v ohrožení? V této souvislosti bych rád
poukázal na §10 ve spojení s §12 a 13 tiskového zákona:
§ 10 odst. 1 tiskového zákona říká: Jestliže bylo v periodickém tisku

Jsou pro některé zastupitele přednější
zájmy Města Rudolfov či zájmy jiné?

uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti,
důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo
dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo
požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen
na žádost této osoby odpověď uveřejnit.

Skutečně bychom raději psali pozitivní články o investičních akcích,
jež město Rudolfov v tomto roce čekají, nebo které jsou realizovány,
jako je rozšíření části Svážné ulice u Základní školy, byť v důsledku
žaloby podané Farností Rudolfov musí být Svážná ulice rozšířena
směrem k prostoru před základní školou, nikoliv směrem
k parkovací ploše na Farské louce, což by ostatně bylo lepší.
Nicméně je pozitivní, že tento projekt se i přes drobnou komplikaci
stihne zrealizovat přes léto. Bohužel opět tradičně musíme psát pro
čtenáře nudné a nicneříkající články a odpovědi opozičním
zastupitelům.
Musíme však důrazně reagovat na články, které byly napsány
zastupiteli MUDr. Jaroslavem Valevským a Ing. Milanem Třebínem,
jež se dle našeho názoru snaží dehonestovat (slušně řečeno) naši
práci a snahu o vyřešení sporu s Farností Rudolfov o Farskou louku.
Jsme přesvědčeni, že se MUDr. Jaroslav Valevský v interpretaci
ustanovení § 10 odst. 1 tiskového zákona poněkud mýlí. Rada města
si není vědoma toho, že by jakýmkoliv článkem uvedla „skutkové
tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické
osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“,
neboť články, jež byly uveřejněny do současné doby
v Rudolfovských listech, vždy primárně obsahovaly faktický popis
stavu, přání vedení města, že se spor podaří vyřešit a postesk nad
neochotou protistrany uskutečnit jednání. Proto vedení města nevidí
důvod, proč by měla být v Rudolfovských listech zveřejněna reakce
Biskupství českobudějovického, které ve sporu ani nefiguruje, byť
je osobou nadřízenou Farnosti Rudolfov, navíc za situace, kdy
nebylo žádným článkem poškozeno jméno či dobrá pověst
Biskupství českobudějovického. Z výše nastíněných důvodů
nesouhlas s otištěním článku Biskupství českobudějovického není
dle názoru vedení města v rozporu s tiskovým zákonem.
Co nás více zaráží a trápí, je skutečnost, že osobou, která prosazuje
zájmy Biskupství českobudějovického (které není stranou sporu, byť
je osobou nadřízenou Farnosti Rudolfov) jsou zastupitelé Města
Rudolfov, kteří by naopak měl postupovat v souladu se slibem, který
na počátku jeho funkčního období složili. Pro připomenutí uvádíme
znění slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Dle
našeho názoru je zájmem Města Rudolfov dosažení shody o tom,
aby Farská louka zůstala ve vlastnictví města a v případě, že ke
shodě nedojde, snaha o dosažení tohoto cíle v soudním řízení, aby
již konečně mohl být tento prostor zrevitalizován a mohl být jako
park využíván všemi obyvateli a návštěvníky Rudolfova. Proto jsme
naprosto překvapeni snahou zastupitelů o uveřejňování článku
Biskupství českobudějovického (v soudním řízení protistrany)
v městském periodiku. Je to stejně tak absurdní, jako kdyby se
zastupitelé Hlavního města Prahy domáhali uveřejnění článku
společnosti Metrostav ve sporu o tunel Blanka v periodiku Hlavního
města Prahy.

Pro ucelení informace zveřejňuji žádost o umožnění otištění článku
Českobudějovického biskupství, kterou po vyžádání obdrželi
zastupitelé dne 18. 5., tj. 5 dní po uzávěrce čísla 3/2016
Rudolfovských listů spolu s Usnesením Rady města Rudolfov
č. 74/2016. V minulém čísle bylo zveřejněno pouze usnesení.
Jaroslav Valevský ml.

Farská louka – veřejná výzva pana starosty

Již od začátku roku jsme pravidelně na stránkách RL informováni
vedením města o problematice navrácení zejména Farské louky
rudolfovské farnosti. Vždy se objeví informace o tom, že je divné,
že zastupitelé, kteří jsou ve farní radě, nejsou schopni v této věci
účinně konat. A že město chce jednat se statutárním zástupcem
farnosti. Již na prosincovém zastupitelstvu, před tím než vyšel první
článek, byla poskytnuta informace zastupitelem a členem farní rady
Adamem Mackerlem, že farnost není k jednáním zmocněna – že ji

(pokračování na straně 10)
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(pokračování ze strany 10)

K článku Ing. Milana Třebína si pak dovolíme snad jen několik
krátkých faktických poznámek. Členové farní rady, kteří se
zúčastnili prosincového zasedání zastupitelstva dle jejich tvrzení ani
nevěděli, že by „nějaké“ žaloby byly Farností Rudolfov proti Městu
Rudolfov podány. Ano, je pravdou, že k majetkovým dispozicím a
podání žaloby dává souhlas Biskupství Českobudějovické, tím, kdo
žaluje Město Rudolfov, je však Farnost Rudolfov, s jejímž
statutárním zástupcem by Město Rudolfov mělo jednat prioritně, a
to za případné přítomnosti zástupců Českobudějovického biskupství.
O čem chce Město Rudolfov jednat, je snad do očí bijící, přeci o
tom, aby Farská louka zůstala ve vlastnictví Města Rudolfov. Pokud
zastupitelstvo města nikoho nezmocnilo k jednání, pak za město
vždy jedná starosta a rada města, což je však obecně známý fakt.
Pokud jste pane Ing. Milane Třebíne schopen a ochoten
zprostředkovat jednání mezi Městem Rudolfov a Farností Rudolfov
za účasti zástupců Českobudějovického biskupství, učiňte tak
bezodkladně v zájmu města a jeho občanů (viz slib zastupitele),
navrhněte termíny, kdy je možné jednání uskutečnit a můžeme
jednat. Ke zprostředkování jednání přece není zapotřebí žádné
zmocnění, protože jak jsme již několikrát uvedli my vůli sejít se
k jednání máme. A stále platí, že „Kde je vůle, je i cesta“.
Snad jen závěrem ještě podotýkáme, že jsme potěšeni nedávným
rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, který konečně
zaujal výkladové stanovisko ve vztahu krajů a církevních restitucí,
kdy se přiklonil na stranu krajů, nikoliv na stranu církve.
Očekáváme, že nyní obecné soudy zaujmou obdobné stanovisko i
v případě obcí. Tím by mohlo být postaveno najisto, že Farská louka
patří Městu Rudolfov, budeme moci vybudovat očekávaný park a že
tento stav, který neprospívá vůbec nikomu, nebude zneužíván
k politickým snahám opozice o diskreditaci vedení Města Rudolfov.
Nadále již nevidíme důvod, proč si neustále vyměňovat názory přes
média. Osobní jednání je vždy lepší, což je vidět na příkladu
Jihočeského kraje a Biskupství českobudějovického, kdy po výměně
tvrdých článků v médiích jednotliví účastníci projevili snahu sejít se
k jednání a spory ukončit. To je i cílem vedení města, aby tak spor
nezasáhl do každodenních aktivit Farnosti Rudolfov a
rudolfovských farníků, jejichž činnost vedení města nadále
podporuje a hodlá podporovat.
Vít Kavalír, Martin Kolařík, Ondřej Švejda, Ivo Schuster, František
Chrastina

Rudolfovská 1. olympiáda

V sobotu 25. června 2016 uspořádal Sportovní klub Rudolfov pod
záštitou Města Rudolfov sportovně zábavný den pro předškolní děti
a žáky 1. – 5. tříd základní školy. Sportovní den se nesl v duchu
Letních olympijských her 2016 v brazilském Rio de Janeiro. Tímto
počinem jsme chtěli nejenom přispět k propagaci myšlenky
olympijských her, ale i podpořit dlouhodobou kampaň Jihočeského
kraje – Jižní Čechy Olympijské, která vyvrcholí v srpnu na Lipenské
přehradě.
Během celého dne byla pro děti připravena řada soutěžních disciplín
o zajímavé ceny a atraktivní doprovodný program v podobě zapálení
olympijského ohně, taneční ukázky brazilské samby, diskotéka,
skákací hrad, apod. Na akci bylo přihlášeno celkem 117 dětí
převážně z Rudolfova a přilehlých obcí, z nichž se nakonec
dostavilo 86 dětí.
Děti byly rozděleny do pěti barevných týmů v barvách olympijských
kruhů (černá, zelená, červená, modrá a žlutá). V každém týmu byl
přibližně stejný počet dětí všech kategorií. Každý soutěžící
absolvoval 11 disciplín (bludiště, sprint, akrobacie, golf, střelba na
cíl, kop gumovkou, hod vodní bombou, košíková, střelba ze
vzduchovky, skákání v pytli a tenis). Za splnění obdržel soutěžící
patřičný počet žetonů, kterými přispěl do celkového umístění týmu.
Dále se soutěžilo v jednotlivcích podle kategorií (předškoláci +
1. třída, 2. třída + 3. třída, 4. třída + 5. třída) ve čtyřech měřitelných
disciplínách (sprint, golf, kop gumovkou a skok v pytli). Na závěr
byli vyhlášeni v každé kategorii 3 nejlepší sportovci, kteří jako
hlavní cenu obdrželi dálkově ovládaný dron. Během dne byla
vyhlášena soutěž pro dospělé v kopu na branku, ve které se na
1. místě umístila žena. Všechny výsledky můžete shlédnout na
webových stránkách http://www.rio.cz, fotky jsou vystaveny na
http://r1o.rajce.idnes.cz/RIO/.

Na závěr bych chtěl jménem vedení sportovního klubu poděkovat
všem soutěžícím za předvedené výkony, rodičům a doprovodu dětí
za vytrvalost. Velké díky patří všem organizátorům, především
Milanovi Šteklovi, Tondovi Osouchovi, Aničce Matějkové, Bohouši
Čeňkovi a Radkovi Jánskému za perfektně zvládnutou organizaci a
přípravu. Děkujeme všem 22 pořadatelům zajišťujících dozor na
stanovištích a zajištění zdravotní péče. Poděkování patří Městu
Rudolfov za hmotnou a finanční podporu, Obci Adamov za
zapůjčení velkoplošného stanu a jeho vybavení, Společnosti přátel
Rudolfova za zapůjčení pódia a všem sponzorům za finanční a
hmotnou podporu.
Sportovní den se vydařil a pevně věřím, že se do budoucna potkáme
na dalších podobných počinech.
Roman Hajný

Zhodnocení sezony 2015/2016

Sportovní klub Rudolfov zakončil další fotbalovou sezonu a pomalu
se připravuje na novou. Uplynulá sezona dopadla výborně pro
družstvo mužů „A“, kteří se v krajském přeboru umístili na
historicky nejlepším 5. místě. Naproti tomu je stinnou stránkou
sestup družstva mužů „B“ z okresního přeboru do III. třídy.
K udržení v soutěži stačilo uhrát pouhý jeden bod. Pevně věříme, že
se chlapi dají dohromady a nejvyšší okresní soutěž vykopou zpět.
V mládežnických soutěžích I. A je situace stabilní, dorostenci se
umístili na 4. místě, starší žáci na 5. místě a mladší žáci na 9. místě.
U kategorií přípravek se pořadí nehodnotí. Pro příští sezonu jsme
z důvodu nedostatku trenérů museli snížit počet družstev přípravek
ze čtyř na tři. Pokud by někdo měl zájem pomoci při rozvoji sportu,
budeme rádi. Všechny zájemce vyškolíme a zaučíme.
Nová sezona začíná v sobotu 13. srpna domácím zápasem mužů „A“
proti celku Želeč od 17:00 hodin, béčko zahajuje v neděli 21. srpna
doma proti Ledenicím také od 17:00 hodin a dorostenci zajíždí
v sobotu 27. srpna ve 13:30 hodin do Velešína. Více informací
najdete na stránkách http://sk.rudolfov.cz.
Upozorňujeme fotbalové příznivce, že z důvodu přípravy
automatické závlahy a konsolidace hrací plochy nebude v letošním
roce odehrán tradiční turnaj mužů. Děkujeme za pochopení a za
zachování přízně.
Přejeme všem hráčům a členům realizačních týmů hodně
sportovních úspěchů a všem sportovním fandům příjemně strávenou
letní dovolenou.
Roman Hajný

Přehled zápasů – srpen 2016/2017
Muži A
So 13. 8. 2016 17:00 SK Rudolfov – Sokol Želeč
So 20. 8. 2016 10:15 SK Ševětín – SK Rudolfov
So 27. 8. 2016 17:00 SK Rudolfov – TJ Centropen Dačice
Muži B
Ne 21. 8. 2016 17:00 SK Rudolfov – TJ Slavoj Ledenice B
Ne 28. 8. 2016 17:00 FC Nové Hodějovice – SK Rudolfov
Dorost
So 27. 8. 2016 13:30 FC Velešín – SK Rudolfov

Sportovní klub informuje

Česká asociace sportu pro všechny při Sportovním klubu
Rudolfov pořádá vždy koncem cvičebního roku soutěž
v lehké atletice. Tu jsme uspořádali dne 7. 6. 2016 od
17 hodin na hřišti SK Rudolfova společně pro oddíl rodičů a
dětí a oddíl dětí. Soutěže se zúčastnilo 35 dětí, při presenci
dostaly startovací čísla a soutěžily ve sprintu 20 m, v hodu
tenisovým míčkem a ve skoku do dálky. Po ukončení této
soutěže si děti ještě společně s rodiči soutěžily ve sprintu se
svázanýma nohama, v hodu do dálky třepetalkou a to házely
jak děti, tak rodiče a ve skoku snožmo nejprve skočilo dítě a
od místa doskoku skočil rodič. Všechno bylo změřeno a
vyhodnoceno. Výsledky byly hned druhý den na stránkách
SK Rudolfov. Děti za soutěž obdržely diplom, fidorku a ještě
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občerstvení v bufetu na hřišti.
Poslední cvičení bylo 21. 6. 2016. Pro oddíl rodičů a dětí
jsme uspořádali cvičení s pohádkou o Míčku Flíčkovi. Oddíl
dětí se rozdělil do třech družstev, a každé družstvo mělo
připraveno různé disciplíny.
V únoru tohoto roku jsme ukončili cvičení aerobiku v úterý
od 20 hodin. Děkuji touto cestou cvičitelce Ivě Makrlíkové,
která 18 let jezdila z Českých Budějovic cvičit ženy aerobik.
Bylo na ni spolehnutí a cvičení vedla vždy vzorně.
Dětem i rodičům přeji krásné prázdniny. Také bych chtěla
poděkovat cvičitelkám Zdence Moravcové, Renatě
Márovcové, Veronice Márovcové a Ing. Hance Dufkové za
obětavou pomoc při cvičení dětí. Při soutěžích nám ještě
vypomáhala Ing. Martina Kadounová. Také Emka Jašarová
do února tohoto roku vypomáhala s výběrem příspěvků od
žen z aerobiku. Oběma moc děkuji za pomoc.
Přeji všem krásné léto a těším se v září zase na shledání
v tělocvičně ve cvičení rodičů a dětí a s dětmi.
Ladislava Skalová – cvičitelka

v Linci v roce 2010, v témže roce první v Bratislavě, první a
druhé ve Vídni v roce 2015, a také druhé v Klagenfurtu, jak
v roce 2009, tak v roce 2010. Právě na Mezinárodní sportovní
hry v Klagenfurtu ve dnech 16. – 19. 6. jsme letos navázali
dalšími úspěchy.
Padesátišesti členná výprava SK Hlincovka doplnila na sedm
tisíc sportovců startujících z 32 zemí v deseti sportech. Mimo
země z Evropy se účastnily i vzdálenější jako např. USA,
Rusko, Brazílie, Indie, Pákistán, Mongolsko, Zimbabwe či
Keňa. Slavnostní zahajovací ceremoniál na Olympijském
stadionu Klagenfurt z roku 2008, s kapacitou 35 tisíc diváků,
z poloviny naplnil divácké ochozy účastníky výprav a diváky.
Na ploše defilovali pod státními vlajkami za zvuků hymen
zástupci jednotlivých výprav. Za Českou republiku po
patnácti členech z ragby, košíkové, házené a volejbalu. Státy
reprezentovaly převážně jednotlivé sportovní kluby zemí a
reprezentační výběry států. Ceremoniál byl zakončen
zapálením ohně her a komponovaným ohňostrojem.
Sportovní klub Hlincovka, z pověření Českého volejbalového
svazu, zastupoval český volejbal se šesti družstvy. Naše
hráčky se utkaly s družstvy z Maďarska, Turecka, Rakouska,
Německa, Španělska, Itálie, Holandska, Slovinska, Belgie a
Švýcarska. Hráčky odehrály na hrách 36 zápasů. Zápasy
družstev U 15 a U 17 se odehrávaly v bouřlivé divácké
atmosféře. Děvčata poprvé hrála v přeplněných halách pod
tlakem tak početného publika. Samotné koučování nebylo
jednoduché, protože děvčata na kurtě obtížně, přes diváckou
kulisu, slyšela pokyny k rozehrám. O urputnosti bojů svědčí
i například výsledek z U 15, kdy v tie-breaku (končí
patnáctým bodem), v zápase o postup do finále, s družstvem
ze Švýcarska, jsme ukončili výsledkem 24:22.
K pomyslnému prvnímu místu národů jsme přispěli třikrát
druhým místem, a to v kategoriích U 11, U 15, U 17.
Družstva Hlincovky zvolila ubytování ve vlastních stanech
v kempu u průzračné zelenomodré vody jezera Klagenfurt
See, v úžasném prostředí vrcholků Korutanských hor.
Jednotlivá družstva pod vedením trenérů rodičů T. Vyžrálka,
D. Koudelky, B. Čeňka, R. Jáši a kmenových trenérů
M. Kurzové a J. Havelky se účastnila s dětmi nejen
sportovního programu, ale také doprovodných akcí. Čas zbyl
i na koupání a využití beachových hřišť na plážích u jezera.
Prožili jsme dny plné sportu a také odpočinku.
Poděkování náleží také rodičům z doprovodu za klidové
zajištění průběhu zájezdu a podporu z tribun při emočně
vypjatých situacích zápasů, především v kategoriích U 15 a
U 17.
Jan Havelka

Mezinárodní sportovní hry Klagenfurt

Další sezóna volejbalového sportu je za námi. Přínos
sportování pro děti a mládež není potřebné připomínat, to si
uvědomujeme téměř všichni. Rodiče děvčat z oblasti města
Rudolfova mohou být v tomto směru spokojenější. Je tady
sportovní organizace věnující se dětem od 1. třídy ZŠ až po
dospělé. Jméno a místo působení SK Hlincovka zná již celá
volejbalová republika. A co víc, název klubu obtížně
vyslovují i na mezinárodní scéně. Zanecháváme za sebou
stopu opřenou o kvalitu výchovy. Jako příklad uvádím čelní
místa na turnajích. První a druhé v roce 2004 a 2005
v Holandsku, první v rakouském Welsu v roce 2009, první

Výprava před slavnostním nástupem na olympijský stadion
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Perštátská? Zkuste rudolfovský dukát

Co nejvíce symbolizuje Rudolfov? Historicky stříbro, na první
pohled kostel, přes žaludek Perštátská. Jaký zvolit tradiční
suvenýr na slavnostech? Ideální je takový, který se dá
zkonzumovat. Někde mají Štramberské uši, někde Hořické
trubičky, jinde oplatky, zmrzlinu a kdoví co ještě. Perštátskou
už návštěvníci slavností i horníci znají, mohou si prohlédnout
i palírnu našeho výrobce, bohužel má i své limity produkce a
distribuce. Věhlasu výše uvedených produktů asi těžko
dosáhneme, ale vždyť je to hra. Perníková srdce jsou nejen na
každé pouti, co je vyměnit za něco tradičního? Domluvili jsme
se s paní Lenkou Šindelářovou, organizátorkou trhu, na řešení.
S návrhem originálních rudolfovských dukátů souhlasila
perníkářka Alena Niedlová z Jivna, zainteresovaná na výrobě a
prodeji. Každá ze tří variant obsahuje rudolfovský symbol.
Nebylo to jednoduché, ale Alena se zhostila úkolu svědomitě a
rychle se zdokonalovala. Nazdobila necelou stovku oválů
z „vymazleného domácího perníku“, příští rok zkusíme dukáty
vylepšit k dokonalosti, nechte se překvapit. A o to nám právě
jde. Perníkové dukáty jsou první vlaštovkou, není to na
živobytí, ale určitá výzva a sebeprezentace to je. Nápadů na
další produkty praktické, vkusné, přiměřeně kvalitní by byly,
chybí ochotní realizátoři s povolením prodávat, a také je někdy
problém sladit kvalitu a cenu tak, aby věc ještě prodejná byla.
Proč to ale vzdát, naopak doufejme, že se sortiment
originálních produktů v trhu příště rozšíří.
Vratislav Klabouch

Cesta krásným Pošumavím do pohádkového mlýna

Zveme Vás na cestu do pohádkového mlýna v sobotu dne 8. října
2016. Spolek Pro Rudolfov připravuje pro všechny zájemce o krásy
jižních Čech exkurzi do hoslovického mlýna. Někteří již možná tuto
malou vesničku v Pošumaví navštívili, nebo alespoň slyšeli, že se
kousek za obcí nachází starobylý mlýn. Hoslovice se nacházejí
v předhůří Šumavy. První písemná zmínka o této malebné vesničce
se objevuje v listině řádu křižovníků s červenou hvězdou již v roce
1352. V minulosti byly Hoslovice součástí němčického
panství s centrem v nedalekých Němčicích a od 18. století patřily
k většímu panství Kraselov–Němčice, které bylo rozděleno
v reformách na počátku 20. let 20. století. V první písemné zmínce
o obci z roku 1352 je již uveden právě také mlýn, který navštívíme.
Po nákladné a rozsáhlé rekonstrukci před několika lety se mlýn
v Hoslovicích zařadil mezi nejstarší, v místě dochované a funkční
vodní mlýny v Čechách. Hodnota mlýna tkví v původní dochované
technologii. Mlýn je ve správě Muzea Středního Pootaví ve
Strakonicích a muzejníci se snaží prezentovat tradiční způsob života
mlynářů, jejich náročnou práci a život na malém vodním mlýnu.
Zasvěcený průvodce, jako z filmu, v mlynářském a s nezbytnou
moukou zaprášenou čapkou vypráví o životě mlynářů v Čechách a
ve střední Evropě od 16. do začátku 19. století. Nejvíce podrobností
se návštěvník samozřejmě dozví o majitelích mlýna v Hoslovicích.
Na počátku 17. století byl držitelem mlýna Marek Řáha, tudíž na
dlouhou dobu přetrvalo pro mlýn označení „Řáhovský“. Roku 1730
se mlýn dostal do majetku Pavla Hradeckého. Od roku 1829 až do
roku 2004 vlastnila celé hospodářství s mlýnem rodina Harantova.
V roce 2005 zakoupil areál vodního mlýna Jihočeský kraj a správou
této národní kulturní památky pověřil Muzeum středního Pootaví
Strakonice. Muzejníci připravují na mlýně řadu akcí. Sezóna 2016
bude zakončena právě 8. října, kdy se v mlýně bude konat od
10:00 do 16:00 hodin doprovodná akce s názvem Zlatý posvícení –
příprava na zimu, zabijačkové hody. Naši návštěvu mlýna tudíž
zpestří malé ochutnávky! A abychom ochutnávku dobře strávili,
navštívíme na zpáteční cestě pivovar ve Strakonicích, kde se
seznámíme s historií pivovaru a ochutnáme pár doušků pivního
moku. Na pěší procházce nemineme strakonický hrad, do jehož
areálu nahlédneme v rámci časových možností. O Strakonicích se
však dozvíme i další zajímavosti… Na cestu za poznáním
vybraných malebných zákoutí Pošumaví vyrazíme v sobotu 8. října
v 7:30 hodin a předpokládaný návrat je cca v 19 hodin.
Více informací a možnost rezervace míst na exkurzi v Hornickém
muzeu Rudolfov.
Antonín Vítovec za Spolek Pro Rudolfov
a Helena Stejskalová, průvodkyně

■ Rudolfovské listy, periodický tisk územního samosprávného celku. ■ Vycházejí jednou za dva měsíce zdarma. ■
■ Vydává Město Rudolfov, Hornická 11/1, IČ 00245381. ■
■ Povoleno MK ČR podle § 7 zákona č. 46/2000 Sb., dne 15. 11. 2006, ev. číslo E 17140. ■
■ Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu rudolfovskelisty@rudolfov.cz nebo doručte do Městské knihovny Rudolfov, Adamovská 13,
popř. na sekretariát MěÚ Rudolfov, Hornická 11/1, 373 71 Rudolfov. ■ Náklad 1100 výtisků. ■
■ Pravidla pro publikování příspěvků, ceník inzerce a archiv novin najdete na www.mestorudolfov.cz ■
■ Vedoucí redaktorka a grafická úprava Zdeňka Švejdová. ■ Číslo 4/2016 vyšlo 22. 7. 2016. ■ Uzávěrka dalšího čísla je 16. 9. 2016. ■

