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■ ČERVENEC – SRPEN ■ NOVINY PRO OBYVATELE RUDOLFOVA A HLINSKA ■
Venkovní expozice Hornického muzea

Naše Hornické muzeum funguje již pátým rokem. Jeho stálou
expozici navštěvují další a další návštěvníci. V poslední době
se daří oslovovat především jednotlivé školy v kraji, které se
k nám přijíždějí seznámit s naší historií. Je potřeba napsat, že
naše Hornické muzeum je jediné svého druhu v Jihočeském
kraji.
Krom stálé expozice velmi dobře funguje i sál Hornického
muzea, který slouží jako kulturní stánek Rudolfova. Za těch
necelých pět let se zde konalo nespočet přednášek, vernisáží
výstav, autorského čtení, hudebních vystoupení a dalších
akcí, které spojuje naše obyvatele. Již dvakrát se tu konala
univerzita středního věku, která je také hojně navštěvována.
Kulturu v Rudolfově si bez Hornického muzea již nedokážu
představit.
V letošním roce jsme podali žádost o grant na venkovní
expozici Hornického muzea, kterou doplníme informace
o Perkmistrově domě a jeho historii. S žádostí jsme uspěli.
Jihočeský kraj nám přispěje na venkovní informační tabule,
lavičky a další mobiliář. Tento počin nám pomůže zvelebit
prostor dvora Hornického muzea, kde je také velmi příjemné
posezení a může nabídnout i další alternativu k pořádání
kvalitních kulturních akcí.
Vít Kavalír, starosta města

Vivat Rudolfov

Letošní první půlrok byl opravdu náročný na reprezentaci
Rudolfova na akcích s hornickou tématikou. Krátce po
dubnovém hornickém konziliu v Rudolfově jsme se
zúčastnili s Jakubem Skřičkou hornického skoku přes kůži
pořádaného VŠB v Chomutově. Cedulka Rudolfov se
objevila i na Setkání banských mest Slovenska v někdejším
královském banském městě Ĺubietová nedaleko Banské
Bystrice, ovšem banický orloj (import ze Štiavnice) na náš
neměl – to řekli Příbramští. Překvapivý ohlas jsme sklidili při
průvodu v Jihlavě v rámci 23. setkání hornických měst a obcí
České republiky, kde nám místní podél trasy průvodu
překvapivě aplaudovali Rudolfóóv (pravým důvodem byl
zřejmě náš malý permoníček), jen v jednom případě někdo
zvolal: „Hele Budějice“, to ovšem neměl dělat: „Kdo to řek,
kdo to byl“, dav poněkud zkoprněl, ale naštěstí to skončilo
salvou smíchu: „Ano přátelé, České Budějovice
u Rudolfova“. A nakonec rudolfovské symboly zavlály i při
čepobití a hlavním průvodu v Příbrami a Březových Horách
na 30. Prokopské pouti 6. a 7. července. Tady už ovšem
rudolfovské barvy hájilo šest nádražáků a kapela ČD Band,
kromě mne z Rudolfova nikdo. Když nám všichni ti dobří
horníci chodili děkovat, že je to skvělé, že přijeli ti
Rudolfovští z Rudolfova podpořit jejich pouť, byli z toho
Budějčáci, Mrkvan, Lišovák a Veleničák doslova na prášky,
ale nezkazili to. Inu jsou to ale paradoxy.
Vratislav Klabouch

Kapacita našeho kanalizačního sběrače

což zapadá do dlouhodobého konceptu městského sportoviště
včetně fotbalového hřiště.
Finišujeme s přípravou projektu. Cílíme tak na dotaci z MŠMT,
kde je uzávěrka přijetí žádosti na konci srpna 2019. Výše dotace
tohoto programu má být 70%, zbytek je potřeba financovat
z vlastních zdrojů.
Uvidíme, jak vše dopadne. Nově vybudované šatny by si
zasloužily krom modernizace haly i venkovní sportoviště.
Vít Kavalír, starosta města

Kanalizační sběrač a jeho kapacita je pro některé naše obyvatele a
zastupitele jako červený hadr pro býka. Jakmile je o něm diskuze,
téměř vždy přináší spoustu vášní a emocí. Naposledy v těchto
dnech.
Město Rudolfov si objednalo posudek na kapacitu kanalizačního
sběrače, který ve svém důsledku ovlivní jak naše město, tak
i okolní obce.
Existuje totiž studie cca z roku 2012 od Ing. Mandy, která
zjednodušeně řečeno říká, že kapacita kanalizačního sběrače je
téměř vyčerpána a nelze již připojovat další rozvojová území.
S touto studií odborně nesouhlasí společnost Čevak, která je
provozovatelem našeho vodohospodářského majetku, tedy
i kanalizace a kanalizačního sběrače v Rudolfově a Hlinsku. Jsou
tu hlasy, které říkají, že společnost Čevak řeší pouze „svůj kšeft“ a
je tedy v posouzení kanalizačního sběrače zaujatá a neobjektivní.
Chceme znát jednou pro vždy pravdu, proto se opakovaně snažíme
vybrat firmu s autorizací v oboru vodohospodářství, která nám tu
pravdu pomůže najít. A proč opakovaně? Oslovili jsme pět firem
z různých lokalit republiky a nepřihlásil se nikdo. Když jsme se
firem dotazovali, proč nepodali nabídku, tak nám bylo řečeno, že
z kapacitních důvodů. Letos na začátku léta jsme již byli
úspěšnější. Nabídku nám podaly dvě firmy. Smlouvu jsme
uzavřelis firmou Sweco Hydroprojekt a. s. Nyní jsme ve fázi
předání veškerých dostupných technických podkladů
k vypracování kvalitní odborné studie.
Je potřeba napsat, že území Rudolfova a Hlinska je
odkanalizováno dvěma způsoby. Většina Rudolfova a okolních
obcí je odkanalizována pomocí sběrače R, který byl budován po
roce 2000. Malá část obyvatel Rudolfova (od Hlincohorské ulice
vpravo) a obyvatelé Hlinska jsou odkanalizováni spolu s obcí
Dubičné a Vráto přes kanalizační síť Nového Vráta. V tuto chvíli
jsme si objednali kapacitu sběrače R, která je pro nás klíčová. Je
pravděpodobné, že si v budoucnu objednáme i studii na tu
zbývající část území Rudolfova a Hlinska.
S vypracování studie kanalizačního sběrače R a seznámením
s výsledky počítáme do konce letošního roku. Za provedenou
studii zaplatíme do 100 tisíc Kč bez DPH.
Vít Kavalír, starosta města

Na původní zdroj kvalitní pitné vody pro Rudolfov
máme zapomenout?

O zadržování vody v krajině a potížích se zásobováním pitnou
vodou slyšíme téměř denně. Hospodaření s vodou se stává
celosvětovým problémem.
Město Rudolfov bylo do 90. let minulého století zásobováno
z vodního zdroje, který se nachází v údolí směrem od Baby
k silnici do Jivna. Vede podél hranice našeho města, ale převážná
část je na katastru obce Jivno. Čerpací stanice, do které prameny
ústí, je na katastru Rudolfova.
Před rokem, v době od 12. 7. 2018 do 24. 8. 2018, byl veřejně
vystaven návrh změny č. 4 Územního plánu města Rudolfov.
Pořizovatelem je Městský úřad Rudolfov, který zajistil splnění
kvalifikačních požadavků smlouvou s paní Ing. Libuší
Pfauserovou, která splňuje kvalifikační požadavky pro územně
plánovací činnost. Zpracovatelem je Projekční a inženýrská
kancelář Brůha a Krampera s.r.o. České Budějovice.
K návrhu jsem podala tuto připomínku: „V platném územním
plánu i v návrhu jakoby nebyl původní kvalitní zdroj vody pro
Rudolfov, který se nachází těsně za hranicemi města v k. ú. Jivno.
Považuji za velice důležité prověřit jeho využitelnost a ochranu
především pro další generace a doplnit do textové i grafické části,
že existuje.“
Na IV. zasedání zastupitelstva města Rudolfova dne 13. 6. 2019
byl projednáván návrh změny č. 4 ÚP Rudolfov předložený radou
města a byl většinou odhlasován. Pořizovatel se s připomínkou
vypořádal takto: „Původní zdroj vody je na k. ú. Jivno, proto není
v ÚP Jivno Rudolfov o něm zmínka.“
Územní plán je základní dokument zejména pro rozhodování
v území. Proč není zájem na zachování tohoto vodního zdroje?
Zdeňka Sobíšková

Obnova zeleně na hřbitově je nevyhnutelná

Práva občana a fungování obce

Zeleň na našem rudolfovském hřbitově je potřeba obnovit.
Především jsou tam přerostlé jehličnany, které dle názoru
odborníků na hřbitov vůbec nepatří. Přerostlé stromy mají
samozřejmě i mohutný kořenový bal, který dělá problémy
největší. Lidé si pronajímají hrobová místa, pečují o hroby svých
předků. Vynakládají nemalé prostředky na jejich obnovu a pak se
stane, že kořeny přerostlého stromu začnou jednotlivé hroby
nadzvedávat a ničit. Nejdřív to začne nenápadně prvními
prasklinami, až nakonec může být hrob zcela poškozen.
Abychom těmto případům zabránili, musíme zvolit úplně novou
koncepci zeleně na hřbitově. Postupně nevhodnou zeleň vykácet
a nahradit novou, vhodnější. Nelze totiž odstranit pouze kořen,
který zrovna boří daný hrob z důvodu budoucí nestability celého
stromu.
Pořídili jsme projekt na obnovu hřbitovní zeleně. Rozpočet je
okolo 800 tisíc Kč a tak hledáme ještě spolufinancování mimo
náš rozpočet. Každopádně chceme začít po etapách letos od
listopadu. Kvalitní zeleň a hřbitov patří rozhodně k sobě a i ten
náš rudolfovský si novou zeleň rozhodně zaslouží.
Vít Kavalír, starosta města

Zajímáte se o komunální politiku a nejste si jisti, jak funguje
samospráva vaší obce nebo města? Jaké jsou zásady jejího
rozhodování, jak se tvoří rozpočet nebo vypisují veřejné
zakázky? Chcete se naučit jak získávat informace a zjistit,
jaké máte možnosti a práva zapojovat se do rozhodování?
Jakým způsobem kontrolovat hospodaření obce, jak se
účastnit správních řízení a jak rozpoznat případnou korupci a
střet zájmů? Pak je tu pro Vás jedinečná nabídka nového
internetového kurzu „Práva občana a fungování obce“ pro
širokou veřejnost, který můžete absolvovat zdarma. Najdete
jej na adrese: https://www.nostis.org/prava-obcana-afungovani-obce/.
Kurz tvoří krátké videopřednášky a další obsahy (myšlenkové
mapy, odkazy na doplňující materiály, infografiky, textová
shrnutí), celkem 35 lekcí, ke kterým se můžete kdykoliv
vracet. Jednotlivými tématy Vás provedou právničky a
právník kanceláře Frank Bold, za odbornou správnost ručí
odborníci z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ta také
garantuje certifikát, který obdržíte po úspěšném absolvování
35 lekcí kurzu a splnění testů. Samozřejmě i bez zmíněného
kurzu, pokud Vám nestačí jen jednou za čtyři roky odvolit a
více se nestarat, máte řadu příležitostí, jak se aktivně
zapojovat. Jednou ze základních je účast na jednáních
zastupitelstva, která jsou veřejná a konají se minimálně 4 krát
ročně.
Máte tak možnost sdělit zastupitelům svůj pohled na
projednávané záležitosti a stát se tak součástí věcí veřejných.
Jaroslav Valevský ml.

Sportoviště pro základní školu

Ve spolupráci s SK Rudolfov připravujeme krom umělé trávy a
multifunkčního venkovního hřiště pro volejbal i venkovní
sportoviště pro základní školu, které tolik chybí. Sportoviště by
mělo mít běžecký ovál, zázemí pro skok daleký, míčové sporty.
Zkrátka vše potřebné pro výuku venkovního tělocviku. Počítáme
i s prostorem pro nácvik zásahu hasičů. Celé toto sportoviště
bude sloužit volnočasově i pro veřejnost. Areál bude oplocený,
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Nestabilní lípa na hrázi se
nedobrovolně poroučela k zemi

proto krátké zamyšlení.
Nevím, jestli mezi námi žijí pamětníci doby, kdy byly oba
tyto stromy vysazeny. Ať to bylo za jakýchkoli
společenských okolností, jisté je, že zodpovědní lidé měli
dobrou vůli je zasadit. Krajinu a lidi žijící v okolí tím
pozitivně ovlivnili na dlouho dopředu.
Všechno jednou končí a ani stromy, zvlášť bez zasloužené
péče, nežijí věčně. Ale i jejich umírání je součástí
přirozeného cyklu. Tedy mělo by být. Nám však nějak chybí
jeho začátek, tedy promyšlená výsadba v dostatečné kvalitě
i množství. V kácení si, aspoň na pohled, vedeme lépe. Občas
se zdá, jako bychom se stromů báli. Nebylo by bezpečnější,
kdybychom preventivně všechny vykáceli? Bohužel nevíme,
co by nám řekly, kdyby uměly mluvit. Jistou symboliku
k jejich úhynům v posledních měsících ale nelze nevidět.
Skoro jako by vnímaly, že ne pro všechny lidi je jejich
existence žádoucí.
Je ostuda, že investujeme nemalé finanční prostředky na
kontroverzní projekty, ale nedokážeme najít pár tisíc na
výsadbu stromů. Náhradní výsadba po jarním kácení zatím
neproběhla a nevypadá to, že by městu leželo na srdci, aby
proběhla co nejdříve, ať už jsou stromy na pozemcích města
nebo ne. Je dobré si uvědomit, že alej nebo stromořadí
funguje jako celek, ale pokud je několik sousedících stromů
vykáceno, tím snáze můžou být, třeba nárazovým větrem,
poškozeny další. Po pádu lípy na hrázi Královského rybníka
(mimochodem právě tam, kde chyběly dva vedlejší stromy)
bylo dokonce místo po vývratu bleskově zadlážděno
žulovými balvany. Snad aby nikoho nenapadlo, chtít tam
něco vysadit. Škoda, že se tak rychle nehýbou na Rudolfově
i jiné věci – žalostný stav a kapacita kanalizace, azbestový
vodovod, nevalná úroveň propagace města, boj proti černým
stavbám, ochrana životního prostředí a mnoho dalších
problémů. Nebylo by místo dláždění lepší aktivně oslovit
odborníky nebo příslušný orgán státní správy s žádostí
o konzultaci a případné doporučení výsadby?
Přes to všechno věřím, že naprostá většina z nás chce žít
v hezkém a zdravém prostředí, stromů si váží a jejich
výsadbu podporuje. Jde tedy hlavně o to, abychom tento
názor dávali důrazně najevo tak dlouho, dokud nedojde ke
konkrétním krokům a změně k lepšímu. Snad to nebude trvat
dlouho. Kéž bychom v letošním roce víc stromů zasadili, než
pokáceli. Naše děti a vnoučata nám budou vděční!
Karel Zelený

Na hrázi Královského rybníka se nachází lipová alej, jakožto
významný krajinný prvek v tomto místě. Je to nedílná součást
tohoto krásného místa.
V pondělí 1. 7. 2019 ukončila vlnu veder průtrž mračen, na
mnoha místech přišly i kroupy a především silný vítr, který
byl v poryvech velmi silný a nebezpečný. Odnesla to jedna
lípa právě ve stromořadí na hrázi.
Naši rudolfovští hasiči měli toto odpoledne dva výjezdy.
Jeden na naší hráz a druhý na Hlincovou Horu, kde měli
problém se stromem přes cestu. Oba výjezdy samozřejmě
velmi dobře zvládli.

Poselství apoštolů?
Veřejný prostor, který leží ladem

Co nám ovšem dělá starost, je stav povalené lípy. Vyvrácený
strom neměl v podstatě žádné kořeny. Jeho kmen byl dutý.
Byla otázka času, kdy půjde k zemi. Tentokrát se poraněná
lípa skácela celkem bezpečně do rybníka. Nikoho nezranila,
krom díry v silnici, žádné větší škody nevyvedla. Jaký je ale
stav ostatních lip na hrázi?
Jsme zodpovědní za stav všech stromů v majetku města.
Nebudu nic přivolávat, ale příště stejné štěstí mít nemusíme,
pokud by spadl nějaký další strom na tak frekventovaném
místě. Necháme tedy stav stromořadí na hrázi Královského
rybníka prověřit odborníky. Samozřejmě za spadnuvší lípu
vysadíme novou, abychom toto stromořadí postupně obnovili
do původního stavu.
Vít Kavalír, starosta města

Kdyby stromy uměly mluvit

Bouři na začátku července neodolaly dvě mohutné lípy. Jedna
na Třeboňské ulici za odbočkou na Královský vrch, druhá na Hra s apoštoly při letošních slavnostech měla jeden skutečně
hrázi Královského rybníka. Stalo se to ve stále ještě zjitřené hmotný rozměr. Ukázat veřejnosti, jak se dá pracovat
atmosféře rozdmýchané jarním kácením. Dá se tedy čekat, že s prostorem zanedbané hráze revitalizovaného rybníka
se i teď objeví protichůdné názory a teorie. Neodpustím si
pokračování na straně 4
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v roce 2004, kdy jsme pořádali celostátní setkání hornických
měst. Tehdy k nám skutečně přijeli zvědaví zástupci
samospráv, starostové Kutné Hory a Sokolova, radní
Příbrami, Jeseníku, Jílového a mnoha dalších, hornické
spolky z Jihlavy, Mostu, Stříbra, Ostravy, Příbrami – celkem
28 měst.
Narazili jsme však také na limity, které platí dodnes: počasí –
neexistence prostor pro mokrou variantu, nehistorické
prostředí Farské louky a nemožnost postavit zde kvalitativně
přiměřené dějiště akce, technické zabezpečení místa, což se
za dvacet let v podstatě neposunulo – elekřina, voda, odpady,
členitá nerovná plocha. A také omezené limity osobních sil
i motivací. Věřte nebo ne, ale od prvních slavností se objevily
antipatie, politické půtky, napětí i nepřátelství, které s časem
spíše sílily a nadšení nepřidaly. Bohužel i základní cíl, zapojit
do slavností co nejširší veřejnost, se minul účinkem a přišlo
vystřízlivění.
Po roce 2010 se slavnosti dostali do útlumu s nedobrou
filozofií: „Rudolfovákům to stačí“. Řeč přišla i na zkrácení
programu či zachování pouze večerního koncertu. K tomu
naštěstí nedošlo a dnes jsme tak trochu zase na vrcholu, ale
ukázalo se, že nic z toho co je vnímáno veřejností jako
automatické, nemusí být vůbec jisté. Damoklův meč nad
slavnostmi visí stále a je důležité jej vnímat. Úspěch slavností
záleží na míře nasazení, entuziasmu a obětavosti organizátorů
případně jejich počtu. Na nich je v podstatě vše, počínaje
sehnáním financí (letošní rozpočet přes 230 tisíc korun),
nasmlouvání účinkujících, vymýšlení vlastního originálního
tématu, nacvičování, jednání a smlouvy s městem a
organizacemi, propagace, zvaní, stavba slavností, vlastní
průběh organizace a nedělní závěrečný úklid včetně sběru
všech odpadků na louce. Spolupráce s městem a pracovní
četou je na slušné úrovni, ale úplná profesionalizace není
všespasitelná. Spíš nastaví sterilní úroveň kultury a
nedořešené drobnosti, do kterých se nikomu nechce.
To, že 20. Hornické slavnosti jsou minulostí, je faktem stejně
jako to, že před pořadateli již stojí otázka, jak by měly
vypadat ty budoucí. Kulaté výročí je vždy příležitostí
k rekapitulaci i změnám. Mluvit o nich je předčasné, připustit
je, je rozumné.
Vratislav Klabouch

pokračování ze strany 3

v centrální části Rudolfova. Myšlenka staršího data mohla být
prezentována právě díky symbolické hře na Karlův most a
díky ochotě kamarádů do této hry se zapojit. Nicméně
ústředním tématem je zatraktivnění prostoru vodního prvku,
který doslova volá po využití a kultivaci. Po dokončení
kanalizačního sběrače zůstal tento prostor léta ladem a
nesmělo se s ním nic dělat, jelikož byl projekt realizován
s dotací. To už je však minulost. Nastal čas tuto situaci
změnit s cílem dosáhnout co nejlepší výsledek. Královský
rybník jako vodní prvek v údolí uprostřed na dvě půlky
rozděleného Rudolfova má velký potenciál oddechový,
volnočasový, vizuální a mým cílem je, aby se z něj stal
i potenciál turistický. Cesta k takové realizaci, nemusí být
překvapivě až tak krkolomná a výsledek naopak může být
velice efektní, s vysokou přidanou hodnotou a prospěchu
všech. Přesto, že se v současnosti může zdát, že největší
hrozbou je zákonem chráněná lipová alej, je účelné otevřít
k tématu diskusi.
Vratislav Klabouch

20. Hornické slavnosti jsou minulostí

Když se v roce 1999 parta nadšenců rozhodla uspořádat
historicky první velké slavnosti, vedla je k tomu jediná věc.
V Rudolfově se tehdy vůbec nic nedělo, kulturák byl prodán
a přestavěn, Farská louka byla čerstvě uklizenou skládkou
stavebního materiálu po přístavbě základní školy. Byla tu
však mrtvá tradice poutí a procesí, masopustních průvodů,
ochotnického divadla a příležitostných koncertů a
představení. A vize. Vše spojit a posunout kvalitativně výš.
V červnu roku 2000 se sen stal skutečností, která ukázala
úspěšnou cestu. Pořadatelé založili Společnost přátel
Rudolfova, která i nadále nesla veškerou tíhu příprav,
finančního zabezpečení i zodpovědnosti za zdárný průběh.
Proto také nejsou naše slavnosti městské, ale hornické. Cílem
bylo vytvořit regionální produkt, který by oslovil široké okolí
včetně krajského města a byl zejména originální. Inspirací
byly např. Selské slavnosti v Holašovicích, krumlovské
Slavnosti pětilisté růže, prachatické Slavnosti solné stezky či
volarské Slavnosti dřeva. Tak tedy hornické a k tomu
renesanční Rudolfínské s velkolepým průvodem. Rozpočet
prvních slavností byl neuvěřitelných 36 tisíc korun, komerci
nahradila kamarádská výpomoc, nadšení, entuziasmus a
neotřelé nápady. Dodneška slyším v Příbrami vzpomínky, jak
si hoši šli hodit kládou při hornickém měření sil a náramně se
při tom bavili. A tihle pánové s letitou praxí od nás přebírali
nápady a kontakty pro svou Prokopskou pouť. Znáte lepší
uznání? Další ročníky se skutečně dařilo zdokonalovat, stejně
jako zvyšovat rozpočet a rozšiřovat program. Vrchol přišel

Anketa se nyní vyhodnocuje
a náměty zapracovávají

V dubnu vyplnilo mnoho občanů našeho města Anketu
k rozvoji Rudolfova a místní části Hlinsko. Přišlo poměrně
hodně odpovědí, přes 200, děkujeme za ně. Vyhodnocení a
zpracování došlých námětů však zabere nějaký čas. Byla tím
pověřena soukromá firma KP projekt s.r.o. z Českých
Budějovic, spoluprací s ní pak místní Komise pro rozvoj
města. Výsledkem by měl být návrh Strategického plánu
rozvoje města Rudolfov na roky 2020 – 2025 (SPRM).
A možná se chcete zeptat, jestli se nakonec výsledky
veřejnost nějak dozví. Nyní je hotová kostra tohoto materiálu
a řeší se jednotlivé priority a opatření. Přes letní měsíce to
nejde tak rychle, jako ve školním roce. Ale přesto jsme si
stanovili celkem blízké termíny. V srpnu bude komplexní
materiál téměř hotov a v září by měl být
projednáván s širokou veřejností. Projednávání pak bude
zakončeno veřejnou besedou v místním muzeu a nakonec
bude celý Strategický plán schvalován zastupitelstvem města
tak, aby mohl od ledna platit a mohly se podle něho
připravovat další investiční akce a žádosti o dotace.
Pokud vás ještě nyní něco tíží nebo napadá k rozvoji města,
obraťte se prosím přímo na místní Komisi pro rozvoj města,
kontakt je na webu města (sekce úřad – rada města).
Stanislav Kovář, zastupitel a předseda komise
tel. 604 602 972

4

5

ZPRÁVIČKY Z MUZEA A KULTURY

Urbanistické a architektonické řešení
Urbanistické řešení stavebních úprav a přístavby objektu bylo
dáno stávající polohou objektu v rámci stabilizované řadové
zástavby v ulici Třeboňské a Hornické. Nová přístavba
výtahu a schodiště je minimálního rozsahu a respektuje
hranice pozemku dle platné územně plánovací dokumentace.
Objem objektu se jinak neměnil, k úpravě došlo pouze
v dílčích partiích u vstupu do objektu ze severní strany, kde
byly odstraněny novodobě přistavěné betonové terasy na
chodníku a byly redukovány vstupní portály do nájemních
jednotek. Místo nich byl proveden pouze jeden nový vstup do
objektu s kamenným ostěním.
Hlavní vstup do objektu z ulice Hornické zůstal zachován
včetně historického kamenného ostění z východní strany.
Nově byl doplněn vstup ze severní strany objektu z ulice
Třeboňské, kterým je přístupná vstupní hala muzea s recepcí.
Dvůr navazující na objekt z jižní strany je určen pro venkovní
expozici muzea a je přístupný také přes plotovou branku. Je
nově pojednán jako ozeleněná venkovní výstavní plocha.
Při stavebních úpravách byla snaha autora zachovat
tvarosloví a hodnotný vnější i vnitřní výraz budovy,
především v historické památkově chráněné části objektu.
Také začlenění objektu do stávající rostlé struktury města
nemělo být zásadně měněno. To se týkalo v neposlední řadě
výměny výplní otvorů, opravy fasád, infúzní
clony s doplněním hydroizolace, doplnění výtahu a
venkovního schodiště, zateplení novodobých částí fasád a
doplnění nových zámečnických, klempířských a kovářských
výrobků. Objekt byl tvarově a hmotově zachován. I při
zateplení části fasád v novodobé přístavbě a při výměně
všech oken a dveří je ponechán původní charakter stavby
včetně paspart oken, říms a členění fasád vytaženými
nárožními a vodorovnými pásy. Byla repasovaná celková
výmalba a výzdoba fasád.
Střecha byla též opravena, byla repasovaná střešní
věžička s doplněním horního dílu. Střecha zůstala ve hmotě a
rozsahu beze změny. Přístavba je malého rozsahu, jedná se

SEVERNÍ OKRUH THAJSKEM

Před časem jsem v našem muzeu měl besedu o Thajském
království, též zvaném SIAM. Siam znamená ve
starokhmerštině barbar, nebo také hnědý. Takto pejorativně
Thajce nazývali staří Khmerové, páni starověké jihovýchodní
Asie. Připadali jim špinaví, nevzdělaní a neotesaní. Uplynulo
ale několik století a karta se obrátila. Thajci se stali
svrchovanými vládci regionu od západní barmské hranice až
po východní pobřeží Vietnamu. Na severu jim byl podřízen
téměř celý Laos a jižní území jejich říše tvořila přidružený
kus velké části malajských sultanátů. Jméno SIAM jim tak
nějak zbylo. A dnešní Thajci jsou na svůj starobylý název
patřičně hrdí. Když jako turista dáte při rozhovoru s místními
do roviny Thajsko a Siam, nikoho neurazíte.
Během naší první besedy o Thajsku jsme hovořili tak nějak
povšechně, všeobecně. Jaké jsou místní zvyky, náboženství,
podnebí. Na pořadu byly i drby, které k besedám taktéž patří.
Tentokrát bych se ale chtěl během besedy, která bude
následovat po vernisáži mých fotografií, zaměřit na sever
Thajska. Pobýval jsem zde poměrně často a atmosféra tohoto
rozsáhlého území má své zvláštní kouzlo i autenticitu.
Thajsko, jako jedna z nejbohatších zemí Asie, je v mnoha
ohledech typickou obětí moderní doby, o globalizaci
nemluvě. Ale sever země je jiný, stále ryzí a usměvavý, snad
jako v Lehárově operetě Země úsměvů.
O tom všem si budeme 5. září od 18:00 hodin v rámci cyklu
CESTOVATELSKÉ ČTVRTKY povídat. Všechny vás co
nejsrdečněji zvu.
Jiří Malšovský, Hornické muzeum Rudolfov

Rekonstrukce Perkmistrovského domu
v Rudolfově a rekonverze na Hornické muzeum

Historická část i novodobá přístavba objektu
Perkmistrovského domu v Rudolfově slouží nyní již téměř
5 let pro účely Hornického muzea se svým zázemím,
studovnou, knihovnou a víceúčelovým sálem.
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o doplněný výtah pro umožnění bezbariérového propojení
přízemí a patra pro pohyb návštěvníků muzea a pro přístup
k multifunkčnímu sálu v patře pro návštěvníky s omezenou
možností pohybu a orientace, pro vozíčkáře a pro
rodiče s kočárky.
Chcete se dozvědět více i z historie budovy čp. 11, která byla
postavena v roce 1591? Tak určitě neváhejte a přijďte.

KOCOUREK MODROOČKO

Na svatého Václava 28. září v 15:00 hodin zveme
rudolfovské děti i s rodiči na pohádku O KOCOURKOVI
MODROOČKOVI. Vystoupí herecká společnost Jiřího
Untermüllera, již známá rudolfovským dětem pohádkou
o Trautenberkovi.

Zprávičky připravili Jiří Malšovský a Jana Malšovská
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Z E Š K O L N Í C H LAV I C
„ V Londýně se mi strašně líbilo. Nic bych na tom výletu
neměnila, počasí vyšlo, rodina skvělá a dobrý kolektiv a
učitelé. Strašně se mi líbil výhled z London Eye, protože je
odtud vidět celý Londýn. Zjistila jsem zde, jak těžké je
komunikovat s cizinci, ale jakmile se nebudete bát, tak je to
skvělá zkušenost. Rozhodně bych chtěla, aby se takhle do
zahraničí jezdilo každý rok, protože vám to dá mnohem víc
než hodiny angličtiny (nic proti angličtině, ty hodiny mě baví
nejvíc. )“

Nikola Jelínková, 8. A

Rozloučení s vycházejícími žáky

V pátek 28. června 2019 usedlo naposled do lavic Základní
školy Rudolfov 25 žáků, kteří dokončili povinnou devítiletou
školní docházku. Jako tradičně, i letos se vedení školy a třídní
učitelka Mgr. Marie Žočková slavnostně rozloučily
s vycházejícími žáky v zasedací místnosti radnice.
Rozloučení se zúčastnil i pan místostarosta PaedDr. Ondřej
Švejda, který pronesl k žákům a jejich rodičům pár slov,
dívky obdaroval květinou a chlapce čokoládou. Paní učitelka „ Výlet do Anglie se mi opravdu moc líbil. Bylo to úplně něco
třídní předala žákům jejich poslední vysvědčení a udělila jiného jet se školou do zahraničí. Určitě mám hodně zážitků.
svým deváťákům pár cenných rad do života.
Myslím, že jsme všichni zjistili, jak na tom s angličtinou jsme.
Ještě jednou přeji všem letošním absolventům mnoho Byla to zkušenost. “
úspěchů, štěstí a spokojenosti v dalších letech jejich života.
Nela Janáková, 8. B
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy „ Nejvíc se mi líbilo London Eye a Canterbury. Tento výlet

bych si zopakovala, přišlo mi fajn, že jsme tam byli s jinými
školami a poznali jsme spoustu nových lidí. U rodin jsme
to s holkami nějak zvládly, paní byla příjemná a milá. Nějak
jsme se s ní dorozuměly a bylo to fajn. “

Julie Macurová, 8. B

„ V Anglii se mi hodně líbilo. Bylo super, že jsme byli
v rodinách a naučili se líp poslouchat. Nejvíce mě to bavilo
na London Eye a potom plavba lodí po řece Temži. Trochu
mě mrzelo, že jsme neviděli Big Ben (pozn. byl schovaný pod
lešením) a že to bylo tak krátké. Ale jinak jsem si výlet užila. “

Markéta Čeňková, 8. B

„ Nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že je to úžasná
příležitost. Nejen pro nás, kteří jsme měli tu možnost se do
Londýna podívat, ale hlavně pro školu. Naše škola se tímto
výletem zase zvedla na o něco lepší školu, než byla doteď a
myslím si, že je to skvělé. “

Tereza Šauerová, 9. ročník

„ Z mého pohledu jsem si to neskutečně užil. Nejvíce jsem si
užil část, kdy jsme se vydali na útesy Seven Sisters. Bylo tam
krásně a dokonce jsme byli na pláži, voda byla bohužel
studená. Paní průvodkyně byla velice milá a u každé památky
či místa nám vyprávěla zajímavé a historické poznatky. Paní
učitelky byly hodné a byla s nimi sranda. Ubytování bylo
v pořádku. Paní, co se o nás po čas pobytu starala, byla též
milá. Připravovala pro nás výborná jídla a čaj s mlékem,
který mi chutnal. Jedinou věc, kterou bych vytknul, byla
cesta, která byla velice dlouhá a někdy nudná. Počasí bylo
krásné a slunečné kromě pátku. Zájezd doporučuji. “

Zájezd – jižní Anglie 13. 5. – 18. 5. 2019

Když mi byla nabídnuta možnost zorganizovat na naší škole
výlet do Anglie, okamžitě jsem souhlasila. Věděla jsem, že
máme ve škole spoustu žáků, které baví angličtina, a tak jsem
moc ráda, že dostali příležitost navštívit tuto krásnou zemi,
vidět všechny ty úžasné stavby v Londýně, relaxovat
v okouzlující přírodě anglického venkova a co je jeden
z nejdůležitějších aspektů – strávit čas mezi rodilými
mluvčími, protože to je nejlepší způsob, jak si zlepšit jazyk.
Ani není třeba popisovat, jak skvěle si to žáci z 8. a 9.
ročníku užili. Stačí se začíst do jejich autentických reakcí.
Jiří Bradna, 9. ročník
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„ Tento zájezd byl naprosto fantastický! Byl mnohem lepší,
než jsem očekávala. Doslova jsem zářila štěstím. Bydlela
jsem v jednom pokoji se spolužačkami a hodně jsme se
skamarádily. Kdybych to řekla jednoduše – splnil se můj sen,
o kterém jsem snila už od malička. Jsem velice šťastná!“

autobusem a to, že máte pouze tři dny na to, co by člověk
stíhal tak za týden, tak máte zážitek, na který nelze
zapomenout. “

Jaroslav Žoček, 9. ročník

Maria Baturina, 9. ročník

Ráda bych poděkovala všem žákům, kteří s námi cestovali,
protože byli prostě skvělí! Cítila jsem, že si z našeho
společného výletu užívají naplno každou minutu. Tenhle
pocit mě naplnil radostí, protože jsem v tu chvíli věděla, že
to, co jako škola pro děti děláme, dává smysl.
Mé poděkování patří též kolegyni Mgr. Jitce Hajné, která
nám byla po celý zájezd skvělou parťačkou a též výrazně
přispěla k tomu, že jsme si výlet jaksepatří užili.
Opravdu doufám, že tento výlet se na naší škole stane
začátkem tradice, která umožní i dalším žákům prožít stejně
krásné okamžiky v některé z anglicky mluvících zemí.
Mgr. Michaela Mikulášková

„ V Londýně se mi moc líbilo. Paní u které jsme bydleli, byla
velice milá, hodná a kamarádská. Na rozdíl od ČR se mi zdá,
že všechna města jsou tam upravená. Musím říct, že Anglie
předčila má očekávání a myslím, že to nebyla poslední
návštěva této země. “

Iva Brůhová, 9. ročník

„ Ani nevím, zdali to bylo tím překrásným počasím, super
lidmi anebo tím, že Británie je hold Británie, ale byl to
nejhezčí výlet v mém dosavadním životě. Když pominete
dlouhou, vyčerpávající, někdy i nervy drásající cestu

Poděkování

Za pár dní, prvního srpna, tomu bude již rok, co jsem převzal vedení ZŠ a MŠ Rudolfov. Nastupovat do nové školy na post
ředitele není lehké, ale díky velmi přátelskému kolektivu, jehož jsem se stal součástí, proběhl v poklidné atmosféře, ale po
pracovní stránce byl pro všechny velmi náročný.
Proto bych rád touto cestou poděkoval všem zaměstnancům školy a školky, pedagogickým i provozním pracovníkům za
vykonanou práci. Dále bych chtěl také poděkovat žákům za práci, kterou během školního roku odvedli, za jejich snahu a píli.
S žáky a jejich výkony jsou úzce spjati rodiče, kteří svým dětem pomáhají s učením, psaním domácích úkolů a přípravou na
výuku. I oni si zaslouží poděkování za to, že se po celý školní rok věnují svým ratolestem.
Školní rok 2018/2019 je za námi, užijte si prázdniny, dovolené, odpočiňte si, naberte nové síly a v září na shledanou!
Mgr. Ivo Schuster, ředitel školy

Soutěž mladých zdravotníků

krásné 3. místo.
Družstvo A ve složení: Andrea Zachová (4. B), Beáta
Beerová (3. A), Mikuláš Petr (3. A), Laura Pouzarová (3. C),
Ella Šašková (3. B) a Leona Tomanová (1. B) získalo
krásné 4. místo.
Se Zdravuškami jsme se
zúčastnili také soutěže
Mladý záchranář v akci.
Soutěž je pořádaná
Hasičským záchranným
sborem Jihočeského
kraje a Krajským
ředitelstvím
policie
Jihočeského
kraje,
vhodně doplňuje výuku
Ochrana člověka za
běžných rizik a
mimořádných událostí.
Během dubna a května
jsme plnili jednotlivé
úkoly, které nám
každých 14 dní poslali
přes Facebook. Museli jsme vymyslet detektivní příběh
o zloději, básničku s čísly na integrovaný záchranný systém.
Poznávali jsme pomůcky, které používají policisté, učili se
topografické značky. Měli jsme také za úkol např. namalovat
náš prapor či vytvořit puzzle policejní auta z originálního
materiálu. Z třiceti přihlášených týmů jsme se umístili na
9. místě a bohužel nepostoupili do druhého kola soutěže, kam
postupuje šest týmů. Výsledky byly opravdu těsné a tak
pouhá ztráta 8 bodů znamenala již oné deváté místo. Dětem
moc gratuluji k umístění, hlavně jsme ráda, že pracovaly
s nadšením, leckdy i doma. Do života si odnesly mnoho
nových informací.
Mgr. Petra Kuboušková

Ve středu 15. 5. 2019 děti ze zájmového kroužku Zdravušky
zúročily své vědomosti a dovednosti, které se naučily
přes celý rok. Vydali jsme se na Výstaviště v Českých
Budějovicích, kde se konala Soutěž mladých zdravotníků.
V letošním roce jsme sestavili dvě družstva, aby si opravdu
všechny děti mohly vyzkoušet zachraňovat životy. Soutěž
se bohužel konala za velmi nepříznivého počasí, drobný déšť
a veliká zima dětem znepříjemnila poskytování první pomoci,
přesto vše perfektně zvládly. První pomoc poskytovaly
u nehody při táboráku, kdy jedna slečna byla popálena
na čele a druhá měla dva střepy v ruce. Také zastavily
tepenné krvácení muži, kterého pobodala manželka.
Nezapomněly ani na svoji bezpečnost, proto nůž včas odnesly
do bezpečí. Ošetřily babičku i vnučku, kdy babička upadla
do bezvědomí a vnučka zpanikařila a při útěku spadla
a poranila si ruku. Nechyběl ani transport zraněných
a obvázání kotníku, oka i ruky. Vždy bezchybně zavolaly
záchrannou služby, aby se k nim pomoc dostala co
nejrychleji.
Mám velikou radost, že děti si celé dopoledne užily, nebály
se, vše ošetřily se samozřejmostí, bez většího přemýšlení.
Dokázaly pracovat jako tým, který si vzájemně pomáhá.
Věřím, že určité postupy mají již zautomatizované a pokud
bude někdo doopravdy potřebovat pomoc, budou umět
zareagovat. Ukázaly mi to hned po soutěži, kdy cestou zpět
do školy šly kolem hřiště, kde si jejich spolužák zrovna
poranil při hře kotník. Děti kotník samy prohlédly, zchladily
i zavázaly elastickým obinadlem. Ten den již podruhé, stejně
perfektně, přesto nyní s daleko větší důležitostí.
Oběma týmům velice gratuluji, v letošním roce se nám
podařilo získat zatím nejlepší umístění!
Družstvo B ve složení: Sára Šindelářová (3. C), Elena Jíšová
(3. A), Klára Pouzarová (3. C), Tereza Tejmlová (2. B),
Kryštof Kačerovský (2. B) a Anna Prosová (1. A) získalo
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Blížící se konec školního roku jsme ve školní družině trávili
sportem, hrami, výlety i zmrzlinou. Děti si užily závody
v jízdě na koloběžce. Vytyčenou záludnou trasu projely
všechny děti bezpečně a s radostí. Nechyběly za odměnu
sladkosti a vítězové si odnesli i zasloužené medaile. Ani letos
nechyběl oblíbený atletický trojboj. Děti si mezi sebou
poměřily síly ve skoku, hodu a běhu.

Již se stalo tradicí, že koncem června oceňujeme úspěšné
žáky ze ZŠ Rudolfov, kteří se během roku umístili na
předních místech v nejrůznějších soutěžích. Tento rok,
v úterý 11. 6., bylo v Hornickém muzeu oceněno téměř
60 žáků od první do deváté třídy. Z rukou pana starosty Víta
Kavalíra převzali medaili i diplom. Gratulace si vyslechli i od
pana ředitele Mgr. Ivo Schustera. Žáci byli úspěšní hlavně ve
sportovních soutěžích – volejbal, vybíjená, štafeta,
minifotbal, ale i ve zdravotnické soutěži a ve vědomostní
soutěži – zeměpisné olympiádě. S radostí jsme mohli ocenit
také žáka i ve výtvarné soutěži, kdy se mu opět podařilo
vyhrát mezinárodní soutěž pro zrakově postižené Radost
tvořit, která je součástí Zlín Film Festivalu.

Během června se jednotlivá oddělení zúčastnila programu
Zdravotnické desatero, který vedla přímo záchranářka Vodní
záchranné služby. Děti se dozvěděly desatero správného
chování u vody, slyšely zajímavé příběhy přímo z praxe.
Zopakovaly se čísla na integrovaný záchranný systém,
vyzkoušely si resuscitaci člověka. Některé děti se svezly
kolem kostela sanitkou, jiné viděly, jak se profesionálně
maskuje tržná rána na čele a samozřejmě i její ošetření.
Beseda se záchranářkou byla zejména před blížícím se létem
a vodními radovánky přínosná a věřím, že než děti půjdou do
vody, na její slova si vzpomenou.

Pro žáky ZŠ jsme zajistili
představení v rámci
programu Lukáše Hejlíka
„Listování“, a to pro první
stupeň zpracování knihy
Dobrodružství
strýčka
Ludvíka a pro druhý stupeň
knihu o Usainu Boltovi
Můj příběh – 9.58.
Scénického čtení se ujal
sám autor projektu Lukáš
Hejlík spolu s kolegou
Alanem Novotným, jako
vždy naprosto dokonalé představení, které maličko kazila
akustika tělocvičny.
Mgr. Petra Kuboušková

Většina oddělení se na letošní družinový výlet vydala do
Zlaté Koruny. Užila si tam pohádku, prohlídku muzea, děti si
vyrobily náramek, nakoupily suvenýry i zmrzlinu. Výlet si
i přes veliké teplo užily a přijížděly s novými
zážitky s kamarády. Výlety jsme si udělali také do Hůr, kam
jsme se vydávali na točenou zmrzlinu a pohrát si na dětském
hřišti.
Družinu také ovládli permoníci. Malovali jsme je na kartony
a následně donesli do Hornického muzea, kde byli vystaveni
při příležitosti Noci muzeí. Permoníky jsme nejen malovali,
ale některé děti se přímo v ně i proměnily. Vidět jste je mohli
na Hornických slavnostech při tradičním tanci permoníků na
zahájení slavností i při průvodu.
Nyní si všichni užíváme zasloužené prázdniny a těšíme se na
další nové zážitky ve školní družině.
Mgr. Petra Kuboušková
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PODĚKOVÁNÍ

Děkuji sociálně zdravotní komisi města za
přání a dárkový balíček k mým narozeninám.
Na Rudolfově žiji rád již dlouhé roky a
takováto pozornost ze strany města vždy
velice potěší.
Ivan Stáhalík
Svobodná ZŠ dětem z Rudolfova na dosah!

Pro všechny rodiče a děti, kteří hledají trochu jiný způsob
vzdělávání máme dobrou zprávu! Spolek DOMA V LESE
otevřel od září 2018 Svobodnou základní školu v obci Libníč,
která je od Rudolfova vzdálena jen několik minut jízdy
autem. Pro zázemí školy byly vybrány prostory staré obecní
školy, jejíž 2. patro prošlo rekonstrukcí, kterému byl tak
vrácen účel, ke kterému kdysi sloužilo. Rozhodující je také
jednak atmosféra místa, krásná okolní příroda hned vedle
školy a dobrá dostupnost z Českých Budějovic.
Svobodná ZŠ navazuje na úspěšný projekt dvou lesních
mateřských škol, které spolek provozuje od roku 2012.
Významná část školní výuky probíhá venku, kde se totiž dá
naučit úplně vše! Není zde slyšet ohlušující zvonění, čas je
totiž ve Svobodné ZŠ pouze orientačním prostředkem,
nikoliv stresujícím elementem, kterému se výuka podřizuje.
Děti si do jisté míry samy vybírají, čím se budou zrovna
zabývat a co je v danou chvíli nejvíce zajímá. Cíle, kterých
chtějí dosáhnout, si stanovují společně s učiteli a na základě
vlastní motivace. Učitel je v tomto procesu dětem
rovnocenným partnerem, průvodcem a pomocníkem v jedné
osobě. Děti si užívají vyrábění z přírodnin, pestrou hudební
výchovu a celý jeden výukový den v angličtině s rodilým
mluvčím. Každý týden chodí plavat a pravidelně vyráží na
exkurze, výlety či na školu v přírodě. Škola v Libníči tak
v mnohém navazuje na pedagogické principy a klíčové
aktivity, které jsou stěžejní také v oblasti předškolního
vzdělávání, které probíhá již sedmým rokem v lesní školce
v Třísově a na Srubci. Pro školní rok 2019/2020 lze stále
zapsat nové zájemce do 1. – 4. třídy. Škola je v rejstříku
MŠMT se schváleným 1. a 2. stupněm. Podrobné informace
nejen o Svobodné ZŠ a lesní MŠ, ale i o ostatních aktivitách
spolku, naleznete na webu www.domavlese.cz nebo na
facebooku.
Žaneta Tesařová, ředitelka školy

Rudolfovy trhy popáté

Ani letošní podzim nebudete ochuzeni o pravidelné (a jak
doufáme oblíbené) Rudolfovy trhy. Letošní ročník jsme se
rozhodli zaměřit opět nově – tentokrát na smysluplné trávení
volného času. Ústředním tématem trhu bude sport.
Zavzpomínáme si na hry našeho mládí, zaskáčeme si gumu a
další. Nejen děti, ale i dospělí si s námi jistě rádi zadovádí.
Připraveno pro Vás máme báječnou zábavu, ale i trochu
poučení – živou hudbu, taneční soutěže, ukázky parkouru, ale
také například workshop domácí kosmetiky pro malé i velké
a mnoho dalšího. Samozřejmostí jsou tvořivé dílničky,
tradiční trh a skvělé jídlo a pití. A protože nám tentokrát
určitě bude přát počasí, budeme se těšit, jak společně s Vámi
strávíme příjemný den. Přestože Vám přijde letáček do
schránky a bude k vidění i v MHD a na vývěsních plochách,
už teď si můžete poznamenat termín 7. září od 10 hodin na
Farské louce.
Spolek Rudolfovský UM
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Připomenutí 70 let od vydání první charitativní hejtmanky. Dotace byla využita na odměny vybraným žákům,
vstup dětí na soukromou výstavu Svět kostiček v prostorách
pohlednice UNICEF z Rudolfova

V roce 2019 jsme si připomněli výročí 70 let od vydání první
charitativní pohlednice UNICEF (Dětský fond OSN)
z Rudolfova a připravené akce měly za cíl připomenout
skutečnost, že dosud jediná pohlednice s reprodukcí dětské
kresby pochází právě z jižních Čech z Rudolfova a je dosud
vůbec jedinou pohlednicí UNICEF, která je z České
republiky. V Rudolfově proběhlo od května 2018 do května
2019 několik akcí, které tuto skutečnost připomněly. Ve
stručném resumé připomínáme, co všechno se během roku
od května 2018 do června 2019 podařilo uskutečnit.
V dubnu 2018 byla navázána spolupráce Města Rudolfov a
jeho Hornického muzea Rudolfov a ZŠ Rudolfov s českým
výborem UNICEF. Dva pražští zástupci UNICEF navštívili
Rudolfov v květnu 2018 při přednášce o Josefu Bartuškovi
v rámci cyklu Živá paměť. V květnu 2018 byla vydána
i první tiskem vydaná skládačka v rámci volného cyklu
Osobnosti Rudolfova a okolí 1 – Josef Bartuška. V září 2018
byla při Svatováclavských slavnostech odhalena pamětní
deska Josefa Bartušky u vchodu do ZŠ Rudolfov. Zároveň
byl slavnostně předán Janou Tichou, ředitelkou Hvězdárny a
planetária v Českých Budějovicích, certifikát o planetce
Bartuška. Na konci listopadu 2018 Rudolfov slavnostně
navštívila a jeho zapojení do celoroční kampaně ocenila
i Pavla Gomba, ředitelka českého výboru UNICEF. Při této
příležitosti předala řediteli ZŠ Rudolfov, Mgr. I. Schusterovi,
reprint první pohlednice UNICEF s originálním podpisem
Davida Beckhama jako ambasadora UNICEF. Od podzimu
2018 začaly děti tvořit výtvarné práce na témata „Děti a
UNICEF“ a „Můj nejlepší kamarád“. Zároveň se ZŠ
Rudolfov na výzvu ředitelky UNICEF zapojilo do projektu
panenky pro UNICEF, které si pak mohou zájemci koupit a
podpořit tak chudé děti.
Na začátku roku 2019 se uskutečnily dvě výstavy
v Hornickém muzeu Rudolfov. Každá z výstav trvala měsíc a
představila žákovské práce. Obě vernisáže měly díky
pedagožkám ze zdejší školy a šikovným žákům krásný
kulturní program. Závěrečnou tečkou a pomyslnou třešničkou
na dortu bylo slavnostní ocenění vybraných žáků ZŠ
Rudolfov za jejich výtvarné práce. Ocenění připravil Spolek
pro Rudolfov a uskutečnilo se dne 7. 6. 2019 od 9 hodin
v konferenčních prostorách Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích. Oceněno bylo 30 žáků, jejichž práce vybrala
porota. Setkání se zúčastnila i autorka dětské kresby pro
1. charitativní pohlednici UNICEF paní Jitka Samková
Vejdová, která také ocenila žákovské výtvarné práce a krátce
zavzpomínala na legendárního učitele Josefa Bartušku.
Zároveň byla při slavnosti připomenuta velmi zajímavá
historie vzniku první charitativní pohlednice a důvod, proč
děti z Rudolfova po skončení druhé světové války malovaly
pro UNICEF.
Celé setkání se neslo ve slavnostním duchu za účasti
náměstka hejtmanky a radního pro kulturu Pavla Hrocha,
který převzal osobní záštitu nad celou slavností. Vážíme si,
že se akce zúčastnili i další významní hosté: zástupce
UNICEF Bc. Aleš Foltýnek, starosta města Rudolfova Vít
Kavalír, Mgr. František Chrastina, radní města a vedoucí
oddělení kultury a zřizovaných organizací Odboru kultury a
památkové péče Jihočeského kraje a ředitel ZŠ Rudolfov
Mgr. Ivo Schuster. Za Jihočeské muzeum se akce zúčastnila
Mgr. Helena Stejskalová, zástupkyně ředitele muzea.
Díky skvělé celoroční spolupráci všech výše uvedených osob
se spolkem Pro Rudolfov se podařilo získat záštitu náměstka

Jihočeského muzea, dopravu dětí a jejich dozor ze ZŠ
Rudolfov do Českých Budějovic a zpět i na drobné
občerstvení pro děti během slavnostního dne. Akce byla dle
pravidel publicity prezentována na internetových stránkách
města Rudolfov.
Antonín Vítovec a Helena Stejskalová

Zadržujme všechnu vodu,
která nám zde naprší!

Nejlepší ochranou proti suchu i záplavám je akumulace
dešťové vody. A nejjednodušším způsobem, jak zadržet vodu
k dalšímu využití, je zachycení dešťové vody do přistavených
sudů či nádob. Tento způsob je velmi praktický a
levný, s návratností do 2 let, vyžaduje však od nás určitou
obsluhu a roznášení konví s vodou. Byly proto vymyšleny a
uvedeny na trh i jiné, složitější systémy.
Již naši prapředkové dobře věděli, že dešťovou vodu je třeba
zachycovat nejlépe přímo v místě jejího spadu, aby nám bez
užitku neodtekla. Voda nám poskytuje mnoho užitků, musíme
si jí proto vážit, i té, co je zadarmo z nebe – bez vody totiž
není života. A mít dostatek dobré vody není až taková
samozřejmost. Nyní již i víme, že sucho může být horší než
záplavy – vodu si totiž sami nevyrobíme. Proto se do řešení
otázek vody a sucha nyní zapojují také politici, vláda i orgány
EU.
„Dešťovka“ je dotační program Ministerstva životního
prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu
udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, Byl
vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí.
Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky
rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a
efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Z dotace lze pokrýt až 50 % výdajů na pořízení některého ze
tří typů systémů:
• zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
• akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
• využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
Podání žádosti lze provést celkem jednoduše přes
elektronický formulář na stránkách programu
www.dotacedestovka.cz, případně osobně na krajském
pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR. Návratnost
investice se liší u každého projektu. V našich podmínkách lze
počítat při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný
dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca
10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že hlavním
cílem programu je zejména dostupnost vody v suchých
obdobích.
Další zajímavou oblastí pro zadržování – akumulaci vody
jsou mimo sudy, nádrže a příkopy i tzv. dešťové zahrady.
Úplně první „dešťové zahrady“ vytvořila sama příroda a byly
to naše původní ekosystémy a mokřady. Voda byla filtrovaná
pomocí půdy, kořenů rostlin a samotnými rostlinami
v původních přirozených lesích, loukách a mokřadech.
Dešťové zahrady tak, jak je známe ze současnosti, se snaží
svou funkcí napodobit tyto přirozené filtrační systémy.
Postupná infiltrace dešťové vody do půdy je v přírodě
naprosto přirozený jev, bez kterého by nebyly rostliny a asi
ani člověk na této Zemi.
V dnešní době je však situace poněkud změněná. Ve chvíli,
kdy padá dešťová voda na povrch Země a není do ní ihned
opět zasakována, začíná po Zemi putovat a stékat. Přitom do
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sebe akumuluje půdní částečky i veškeré znečišťující látky a
odvádí je přímo do blízkých řek nebo jezer. A zde nám vzniká
další palčivý problém této doby – kontaminace a povodňové
vlny, které erodují břehy, což má další negativní následky.
Dešťové zahrady v takové podobě, jak je známe dnes, byly
poprvé hromadně použity v USA a také v Austrálii. Obzvláště
v Melbourne je tento typ zahrad a parků velkým hitem.
A není divu – vzhledem k současné situaci se začínajícím
obrovským celosvětovým nedostatkem vody. Dešťové
zahrady mění způsob, jakým Australané přemýšlejí
o zahradničení – jezírka, mokřady a tůňky se stávají důležitou
součástí zahradního designu.
Dešťové či bioklimatické zahrady jsou čím dál tím více
oblíbené zejména v městských aglomeracích, kde bývá
nedostatek vody nejvýraznější. Současný obecný trend zelené
a nezpevněné plochy zničit a vybudovat místo nich zpevněné
plochy, po nichž by bylo možné jezdit automobily a tyto
plochy by byly i snadno udržovatelné, je nadále neudržitelný.
Do dnešní doby jedinou starostí při dešti bylo vodu co
nejrychleji odvést do kanalizace, aby nemohla způsobit
škody. Okolní půda ale vysychá a pak jsme nuceni zalévat
naše zahrádky pitnou, chemicky upravenou vodou, které také
ubývá. Jakpak by ne, když není vody, která by se v místě
vracela do hlubokých vrstev podzemních vod.
Pokud budeme všichni spolupracovat na zachycení dešťové
vody v našem povodí, na oddělení splašků od přírodní
dešťové vody a na vytvoření krajinných prvků, které
absorbují dešťovou vodu, můžeme obnovit a chránit malý
vodní koloběh. To musíme vyžadovat i od investorů na
rozvojových plochách. Můžeme tím zlepšit klima, ve kterém
žijeme, přispět k tomu, aby se voda opět vrátila do studní a
pramenů.
Dešťové zahrady jsou nejhezčím a nejestetičtějším způsobem
využití dešťové vody. Dokáží zcela nahradit klasickou
květinovou zahrádku. Tyto zahrady šetří dešťovou vodu,
zahrada je podobná běžnému záhonu, ale je speciálně
navržená pro zachycení dešťové vody z povrchů, jako jsou
střechy, cesty, terasy, apod. Jsou to vlastně přirozené nebo
uměle vytvořené mělké sníženiny či deprese, do kterých
vtéká a shromažďuje se zde nadbytečná dešťová voda
z okolního terénu (a to i z trávníku, především hustého a
krátce střiženého), ze střech, parkovišť a jiných zpevněných,
pro vodu nepropustných ploch.
Do těchto depresí se vysazují taková společenstva rostlin,
která jsou schopna sloužit jako filtr vody a čistit ji tak od
znečišťujících látek, které by se jinak dostaly do podzemních
vod či do kanalizace. Takováto společenstva jsou schopna
pojmout a vyčistit odtokovou vodu od sedimentů, dusitanů a
fosforečnanů, bakterií ze zvířecích výkalů, olejů, maziv
i těžkých kovů z aut. Zároveň rostliny pomáhají přeměňovat
vodu z kapalného skupenství na plynné, tedy na vodní páru.
Tím se ještě zvyšuje schopnost zadržování vody v místě
původního spadu dešťové vody a zároveň se nemalým
způsobem snižuje i vznik záplavových vln a erozi břehů
vodotečí, tedy mírní další povodňová rizika. Pokud je ale
dešťová voda zachycena dešťovými záhony, vsákne se do
země tak, že doplní hladinu podzemních vod, a to až o 30%
lépe než typický trávník.
Vzhledem k tomu, že voda se v takovýchto záhonech
přirozene vsakuje a k jejímu zadržení dochází pouze na dobu
několika hodin či dní, nevzniká zde vůbec žádné nebezpečí
vzniku líhně komárů, či zahnívání vody a tím hrozící
nevhodné hygienické a životní podmínky. Komáři a další
hmyz na vývoj svých vajíček potřebují strávit ve vodě 7 – 12

dní. Rostliny, používané do tohoto typu záhonů (stromy, keře,
trvalky i trávy), musí být schopné snášet zamokření 2 –
4 dny. Nejde tedy o napodobeniny zahradních jezírek či
rybníků, u kterých je vodní hladina více méně stálá. Pokud je
plocha pro záhon, a tedy vsak vody nedostatečná, je možné
přidat jako jednu z vrstev pod vegetační vrstvou s osázenými
rostlinami ještě další drenážní vrstvu nebo vytvořit v systému
bezpečností přepad, který odvede přebytečnou vodu ze
záhonu.
Pod dešťovými záhony jsou rozprostřeny vrstvy písčité půdy,
které pomáhají zpomalit rychlost průtoku dešťové vody do
kanalizace, do řek a potoků. Tyto vrstvy také slouží pro
odstraňování znečištění, jako je dusík a fosfor, hnojivo,
prach, listí a zvířecí trus, které jsou smývány z povrchů.
Dešťové zahrady se rychle stávají nezbytným doplňkem
každého udržitelného zahradního designu díky tomu, že
přispívají k místnímu klimatu, kvalitě životního prostředí a
zdraví místních řek a potoků.
Dešťové záhony a zahrady je možné zakládat jak na
soukromých, tak na veřejných pozemcích. Je možné je
situovat na různá místa – od malých ploch, která se nacházejí
na pozemcích rodinných domů, až po rozsáhlé systémy
u velkých budov a parkovišť. Mohou mít libovolný tvar a
mohou být součástí celého systému hospodaření s dešťovou
vodou v obcích a městech. Dokonce byla vypsána nová
dotační výzva č. 119 OPŽP, tzv. „Velká dešťovka“.
Velká dešťovka podporuje nejen projekty instalace
podzemních nádrží na dešťovou vodu, ale také řešení
vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů
za propustné. Podporuje také projekty, v rámci kterých
dochází k vybudování nových propustných ploch. Velká
dešťovka dává možnost oprávněným žadatelům získat dotaci
na podporované aktivity spojené se zajištěním povodňové
ochrany intravilánu a hospodařením se srážkovými vodami.
Celková dotace na schválené projekty je vypsána ve výši
1 miliardy Kč. Výzva se vztahuje na individuální
projekty s minimální výší způsobilých realizačních výdajů
200 tisíc Kč.
Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se
srážkovými vodami, patří také zprůtočnění nebo zvýšení
retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
a zlepšení přirozených rozlivů a obnovení, výstavba
a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících
povodňové ochraně. Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou
žádat o dotaci, patří zejména kraje a obce, dobrovolné svazky
obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní
organizace, příspěvkové organizace, školská zařízení a další.
Bylo by jen dobře, pokud by se mezi takové žadatele zapojilo
i město Rudolfov.
V Rudolfově má město několik velkých areálů, kde by se
lepší hospodaření s dešťovou vodou (systém HDV) vyplatilo
– areály městského úřadu, technického dvora, tělocvičny,
školy a školky nebo domu s pečovatelskou službou. Velká
dešťovka podporuje i využití propustných povrchů – dotace
85 % způsobilých výdajů při výměně stávajících
nepropustných povrchů za propustné, dotace 30 % při
budování nových propustných ploch na veřejném
prostranství. Jen při spolupráci všech – od obyvatel, přes
učitele, majitele nemovitostí, správce areálů i infrastruktury
až po vedení města – se podaří, abychom měli my, rostliny
i zvířata kolem nás dost zdravé vody k životu.
Ing. arch. Stanislav Kovář, zastupitel, s využitím veřejně
dostupných zdrojů a závěrů z besedy o zeleni
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ZE S PORTU
My z Rudolfova

Ráda bych Vám představila naší bezva partu žen z TJ Sokol
Rudolfov. V současné době je nás 32 aktivně cvičících a za
starostku máme Jindřišku Chrtovou. Od září do června se
scházíme v nově zrekonstruované tělocvičně na Rudolfově.
Cvičíme každé úterý od 19.00 hodin vždy v doprovodu
příjemné hudby a s různými cvičebními pomůckami. Rádi se
protáhneme jak na velkých míčích, tak s malým overballem
či s gumou. Prostě pohyb je naše vášeň, radost, koníček a

jeden ze smyslů života. Scházíme se i v rámci jiných aktivit,
ať je to zájezd do divadla, do aquaparku, na kola, pochody
kolem rybníka Mrhal či naposledy 20. Hornické slavnosti
Rudolfova. Zde jsme tvořily část průvodu a náramně si to
užily, jelikož atmosféra byla úžasná, počasí vyšlo a člověk
úplně cítil tu sounáležitost místních lidí. Na Rudolfově se
nám zkrátka žije fajn a jsme na své město právem
pyšné. Společenských akcí a možností sportovního vyžití je
zde opravdu hodně. Sportu zdar a Sokolu zvlášť ☺ .
Za ženy TJ Sokol Rudolfov Monika Beníčková

děti i rodiče soutěžili s velkým zaujetím a snahou. Do
SK Rudolfov Česká asociace sportu pro všechny roce
soutěže se zapojilo 21 dětí a 21 rodičů. Děti obdržely za účast

Školní rok 2018 – 2019 utekl jako voda, stejně tak nám
uteklo cvičení v oddílu „Rodičů a dětí“ i v oddílu „Děti“.
Jako každý rok v závěru cvičebního roku jsme pro děti
uspořádali soutěž v atletice a soutěž, do které jsme zapojili
i rodiče a to ROOLYMPIÁDU.
Soutěž se uskutečnila pro oba oddíly v úterý dne 11. 6. 2019

od 16.30 do 17.30 hodin na hřišti SK Rudolfov. Děti z obou
oddílů soutěžily nejprve samostatně, po ukončení jejich části
se do soutěže v Roolympiádě zapojili i rodiče. I v letošním

a dobré výsledky diplomy a jako odměnu Brumlíky.

Další týden 18. 6. 2019 jsme pro děti uspořádali poslední
cvičení a to samostatně pro oddíl R+D opětovně na hřišti SK
Rudolfov. Cvičení bylo zaměřeno na cestu za pokladem. Děti
plnily s rodiči na deseti stanovištích různé úkoly, výkony jim
rodiče zapisovali do kartiček, posledním úkolem bylo najít
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poklad. Ten byl ukryt pod švédskou bednou.
Další hodinu oddíl dětí také cvičil na hřišti SK Rudolfova ve
třech skupinách, děti plnily různé úkoly, na závěr si zahrály
ještě hry a obdržely od nás pochvalné listy za účast ve
cvičebním roce 2018 – 2019 a sladkost jako odměnu za
aktivitu a každotýdenní pohybovou přípravu pro jejich
budoucnost.
Chtěla bych poděkovat vedení SK Rudolfov za to, že nám
bylo umožněno organizovat cvičení jak v atletické soutěži,

tak i posledním cvičení na hřišti.
Také děkuji cvičitelkám Zdeňce Moravcové, Renatě
Márovcové, Ing. Hance Dufkové, Adéle Čechové a Martině
Markové za jejich celoroční aktivitu, přístup k dětem i pomoc
ve cvičení v oddílu dětí.
Závěrem bych chtěla popřát jak dětem, tak rodičům ale
i cvičitelkám krásné prázdniny, pohodovou dovolenou a
v září se budu zase těšit na shledání v tělocvičně.
Ladislava Skalová – cvičitelka

Již tradičně, koncem června, na závěr volejbalové sezóny se
účastnila Hlincovka Mezinárodních sportovních her v Klagenfurtu.
Početní údaj z her: šestnáct sportů, 40 zemí ze všech světadílů
(mimo Arktidy) a přes 10 000 účastníků. Náš realizační tým přispěl
k celkovým počtům dvěma sporty a 47 účastníky. Našich 6 družstev
soutěžilo ve dvou sportech, a to volejbale a beach volejbale.
A bilance výsledků? Nejmladší volejbalistky v kategorii U 13
přivezly bronzové medaile. Starší kamarádky v U 15 a U 17
obsadily shodně 5. příčku. I tak jsou dvě pátá místa v dané oddílové
konkurenci úspěchem. Nejvíce to medailemi cinkalo v beach
volejbale. Kategorie U 15 P. Koudelková, N. Jasečková druhé místo,
tedy stříbrná medaile. V nejstarší U 19 dvě družstva na bedně.
Bronzová A. Jírovcová a A. Marková, zlatá M. Valková a
D. Dražanová. Mimo sportovní část se děvčata účastnila
slavnostního zahájení na olympijském stadionu, diskotéky, návštěvy
zajímavých míst v okolí horského jezera i koupání v něm. Užila si
sluníčka i průtrže deště s vyplavením stanu. Prostě mnoho zážitků
výpravy Hlincovky ověnčené úspěchy.
Jan Havelka

Jsou skoro dvě hodiny po čtvrteční půlnoci. Sedím na lavičce před
přerovskou halou. Je příjemně. Noční vlahý vzduch je naplněný
ostrou vůní květu bezu černého. Hlavou mi probíhají myšlenky.
Odpoledne začalo Mistrovství ČR žákyň. Promítám si slavnostní
zahájení pro šestnáct družstev za účasti mažoretek, tanečnic
discodence a též zvuku hymny. Kdy jsem si v duchu dozpíval další
dvě slova hymny, co mi pár let chybí.
Obávám se budoucích zápasů. Viděl jsem videa hry soupeřek, viděl
jsem je dnes naživo při nástupu a především, viděl jsem jejich
značnou výškovou převahu. Lituji, že máme v klubu daleko menší
možnosti, než ti, co se tady dnes prezentovali. Ať zázemím nebo
výběrem hráček. Kladu si otázku, zda jsme dobře připraveni a
předčíme soupeřky hrou v poli, v obraně.
Snad holkám pomůže k volejbalovému štěstí ten čtyřlístek, co jsem
jim večer dal. Snad…
P. S. V neděli odjíždíme z Přerova jako šestí v republice.
Fejeton k Mistrovství ČR starších žákyň 10. – 12. 5. v Přerově
napsal Jan Havelka

Zleva: Anetka Marková, Adélka Jírovcová, Monika Valková, Dita
Dražanová a další dvě "cizí" hráčky z turnaje

Stojící zleva: trenér J. Havelka, L. Šedová, N. Jelínková,
N. Jasečková, K. Vavříková, E. Zavadilová, trenér Ročňák; klečící
zleva: J. Kučerová, A. Švecová, A. Bínová, K. Čapková, P. Koudelková

Zase to cinkalo

Republika
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Výstava ovoce – 20. výročí výstavy a
zahradnického oboru

ZÁKOUTÍ Z RUDOLFOVA

Opět v letošním roce v říjnu (11. 10. – 15. 10. 2019) se koná
A JEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ
v SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
Rudolfovská 92 v Českých Budějovicích regionální
výstava ovoce.
Tato výstava má svou dlouholetou tradici. Letošní ročník je
ročníkem dvacátým. Každým rokem mnoho pěstitelů z Čech,
regionální zahrádkářské svazy Českobudějovicka a širokého
okolí, také zaměstnanci a žáci školy vystavují exponáty
ovoce, a to odrůdy jablek a
hrušek, dále broskve,
hroznové víno, mišpule,
kdouloně a další plody
podzimu.
Návštěvníci volí Jablko
výstavy, Jablko školy a
Kolekci
výstavy.
I takový krásný rybníček je v Rudolfově
Vyhlášení se uskuteční
vždy v pátek odpoledne,
v první den výstavy.
Přípravu celé výstavy mají
na starosti především
studenti zahradnického
oboru. Během výstavy
studenti také prezentují
své maturitní projekty.
Výstava bude nesena v duchu 20. výročí založení
zahradnického oboru a také 5. výročí oboru
Rostlinolékařství. Oba obory jsou čtyřleté a zakončeny
maturitní zkouškou. Získáním maturitního vysvědčení nabyjí
absolventi také II. stupně způsobilosti pro
zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Mezi odborné
předměty patří např. dendrologie, ovocnictví, zelinářství,
květinářství, školkařství, rostlinolékařství, floristika,
Hádejte, co vidíte? Je to zámek Šípkové Růženky?
zakládání a údržba zeleně, právo a předpisy Ne není! Je to vchod do Děkanského dvora poblíž Rudolfova.
v rostlinolékařství, hygiena potravin. Absolventi tak mají širší A to že tam lidská noha nevkročila několik let, očividně
uplatnění na trhu práce a samozřejmě mohou i dále
majiteli nevadí. Naposledy tam „parta dřevorubců“ zporážela
pokračovat ve studiu na VŠ.
a odvezla největší stromy a pak už nic. Jestli to tak bude
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
i s Farskou loukou, tak se máme všichni na co těšit...
Výstava ovoce je zároveň spojena se Dny otevřených dveří
foto: Jiří Hoschna
určených také žákům základních škol. Zájemci mohou vždy
text: Jan Pfleger
od 9:00 do 17:00 hodin nahlédnout také do učeben, laboratoří
a dílen všech oborů (Mechanizace a služby, Veterinářství,
Rostlinolékařství, Zahradnictví a Jazyková škola),
prohlédnout si areál školy, středisko praxe se svými obyvateli
– domácími zvířaty, navštívit agility, prohlédnout si skleníky
a výukový sad, vidět studenty školy při různých činnostech a
aktivitách. Návštěvníci si mohou také sami zasoutěžit, mohou
se účastnit celé řady dovednostních aktivit, vyzkoušet jízdu
zručnosti na motokárách, jízdu traktorem a kombajnem,
projet se na koních.
Na dvacátý ročník naší výstavy ovoce jste všichni srdečně
zváni.
Mgr. Olga Cahová
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