Výroční zpráva
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za rok 2016
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SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA z.s.
Spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddílu L, vložce číslo 3160
Lipová 8, Rudolfov 373 71,
tel. 732 962 175
IČO 265 16 497
www.pratelerudy.tode.cz
www.facebook.com- Společnost přátel Rudolfova
Výbor Společnosti přátel Rudolfova z.s.
Předseda: Hana Kuboušková
Člen výboru: Vratislav Klabouch
Člen výboru: Marta Tisoňová
ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2016
Burda Josef
Divoká Drahuše
Fialová Štěpánka
Hrochová Jiřina
Kindl Jaroslav
Klabouch Vratislav
Kuboušková Hana
Kuboušková Petra, Mgr.
Nestávalová Petra, Mgr.
Ondášková Jaroslava
Pinl Michal, Ing.
Pitálek Jan
Poláková Ljuba
Porhanslová Lucie, Mgr.
Řehovská Růžena
Řehovský Jan
Stáhalík Ivan
Tisoňová Marta
Vorlová Karin
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SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA
Cíl:
spojovat příznivce Rudolfova za účelem pořádání kulturně společenských akcí,
rozvíjení místních tradic, propagace a popularizace města.

SPR:
rozvíjí místní tradice, zejména hornickou minulost,
pořádá kulturně společenské a odborné akce dle společenské objednávky,
propaguje historické a kulturní památky Rudolfova a jeho okolí,
vydává propagační materiály,
spolupracuje s podobnými spolky a institucemi.

Vznik SPR:
V létě 1999 se poprvé sešla v hostinci U Štítu malá skupina převážně rudolfovských
občanů, kteří pociťovali kulturní vakuum ve své obci. Šlo o to, probudit v Rudolfově k životu
kulturní a spolkový život, jak se v té době dělo již v řadě jiných míst. Již tehdy se stalo
hlavním cílem uskutečnění tradičních historických slavností, které byly pořádány v řadě
významnějších měst a které by v sobě snoubily kromě historických tradic i někdejší
rudolfovské počiny, jako ochotnické divadlo, masopustní průvod, poutě apod. O rok později
vstoupily v Rudolfově na scénu v historii poprvé Hornické slavnosti. Jednodenní výpravná
kulturní akce, stylizovaná do nejslavnější rudolfovské historie, ozdobená kostýmovaným
průvodem a orámovaná lidovým jarmarkem.

SPR:
Společnost přátel Rudolfova je významnou součástí Cechu hornických a hutnických
spolků České republiky, pravidelně se účastní Setkání hornických a hutnických spolků ČR,
Setkání banických spolků Slovenské republiky. Rudolfov byl i místem konání tohoto setkání.
Z rudolfovských nadšenců vznikla také udělovaná cena Český Permon, která má dnes
mezinárodní význam, byl vytvořen putovní prapor.
Pravidelně se snaží upozorňovat na významné události v historii města a osobnosti v
Rudolfově narozené nebo působící. Tak jsme připomněli pana učitele Josefa Bartušku,
obnovili jeho pásmo Morana, iniciovali pojmenování ulice Josefa Bartušky. Významným
rodákem byl akrobatický pilot Martin Stáhalík (tragicky zesnulý), který má v Rudolfově také
svou ulici, památník u Královského rybníka a pojmenováním planetky jsme ho dostali zpět na
nebe.
Společnost přátel Rudolfova se v letošním roce objevovala v médiích – v Českobudějovickém
deníku, v Rudolfovských listech, na Streamu
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/nejslavnejsi-detska-pohlednice-vznikla-v-cesku-slavao-tu-autorka-nestoji-7890
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Činnost Společnosti přátel Rudolfova v roce 2016
5. 3.

Hornický ples v maskách

15. 4.

Vzpomínkový večer na Martina Stáhalíka

22. 4.

Hornické konzilium

4. 6.

Hornické slavnosti

28. 10.
4. 12.

Beseda s Martinem Šonkou
Barbořino světlo a Nebeská pošta

Účast SPR na akcích:
10. - 12. 6. Setkání hornických města a obcí ČR Příbram
11. 11. Sv. Martin, Jihlava

Spolupráce SPR na rudolfovských akcích:
1. 4. Noc s Andersenem
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Akce Společnosti přátel Rudolfova v roce 2016
5. 3.
11. Hornický ples v maskách – Dubičné
Místo konání: hostinec U žáby, Dubičné
Příjmy: 13 630Kč
Výdaje: 10 123Kč
Zisk:
3 507Kč
Ples se v Dubičném koná již jedenáctým rokem. V Dubičném se koná kvůli
chybějícímu vhodnému prostoru v Rudolfově. Na akci členové SPR chodí v obci Rudolfov a
Dubičné zvát osobně, což zajistí informovanost o akci a také peníze za prodané vstupenky.
V letošním roce se pomocí osobního zvaní podařilo získat 8 030Kč. Přímo na akci se prodalo
24 vstupenek za 50Kč. Na akci zahrála kapela Hastroš.

Vyhlášení nejhezčí masky
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15. 4.
Vzpomínkový večer na Martina Stáhalíka
Místo konání:
Příjmy:
Výdaje:
Ztráta:

Hornické muzeum
0Kč
404,-Kč
404,-Kč

Vzpomínkový večer na Martina Stáhalíka a vyprávění o letecké akrobacii. Pozvání kromě
otce, rodiny a přátel přijal i Ing. Stanislav Bajzik, trenér státní reprezentace v letecké
akrobacii z Moravské Třebové.

7

22. 4.
Hornické konzilium
Místo konání:
Příjmy (SHHS):
Výdaje:
Ztráta:

Hornické muzeum
3 307,-Kč
5 214,-Kč
1 907,-Kč

V pátek 22. dubna se v Hornickém muzeu uskutečnila avizovaná schůze – takzvané
konzilium celostátního Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Předcházela ji čtvrteční
návštěva Eliášovy štoly v Úsilném a večerní posezení v Hornickém muzeu při neformální
debatě o nominacích na cenu udělovanou od roku 2004 ve čtyřech kategoriích.
Sdružení hornických a hutnických spolků je stavovská organizace zachránců
hornických tradic a památek, která sdružuje 25 spolků, institucí a organizací z celé ČR. Český
Permon je prestižní ocenění sdružení, které má svůj původ v roce 2004 v Rudolfově a
vztahuje se právě k záchraně a zachování stavovských tradic v kategoriích folklór, počin roku,
záchrana technické památky a celoživotní dílo.
Konání konzilia v Rudolfově chápeme jako prestižní záležitost pro Rudolfov a tomu
jako spolek přizpůsobujeme činnost a dvoudenní program účastníků. Kupříkladu náklady na
občerstvení hradíme z větší části ze schválených prostředků SHHS ČR a částečně doplácíme
také z prostředků Společnosti přátel Rudolfova.
Letošního konzilia se zúčastnilo bezmála 40 členů z 22 spolků, loni to bylo ještě o 20
na muzeum zvědavých osob více. Zbývá dodat, že soška Permona, kterou každoročně vyrábí
v Rudolfově Jiří Reindl ml., poputuje rozhodnutím předsednictva jako mimořádné zahraniční
ocenění do Německa tamnímu sesterskému celostátnímu sdružení k jeho 50. jubileu.
Slovenské Sdruženie baníckých cechov už ji obdrželo v minulých letech. K bezchybnému
průběhu dvoudenního programu přispělo i letošní úžasné slunečné a teplé počasí. Poděkování
patří jak obci Úsilné za poskytnutí Eliášovy štoly, tak městu Rudolfov za poskytnutí prostor a
zařízení konferenčního sálu muzea.
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4. 6.
17. Hornické slavnosti
Místo konání: Farská louka, Rudolfov
Garant akce: Hana Kuboušková
Příjmy: 224 977,-Kč
Výdaje: 208 382,-Kč
Zisk:
16 595,-Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfov
Rudolfovské Hornické slavnosti jsou největší kulturně společenskou akcí, která se ve
městě Rudolfově během roku koná. Tato akce oslovuje nejen většinu místních obyvatel všech
věkových kategorií a různých zájmů, ale také obyvatele z okolních obcí a krajského města
České Budějovice. V současné době lze Hornické slavnosti označit za akci, která je známá po
celém jihočeském regionu, oslovuje a láká do města návštěvníky z celého kraje. Díky této
akci se také rozšířilo povědomí o městě Rudolfov, jeho historii, ale také současnosti a
aktivitách v tomto městě.
Letošní ročník, již sedmnáctý doprovázelo krásné počasí, i když odpoledne i zapršelo.
Program přilákal opět mnoho návštěvníků, návštěvnost posledních ročníků je stabilní. Diváci
mohli spatřit například tanečníky Cetare, šermířskou skupinu Vendetta, kejklíře Slávka,
Divadlo Já to jsem. K poslechu návštěvník zahrál ČD Band, Bryčka a tradičně v kostele sv.
Víta Třeboňští pištci. Průvod městem byl bohatý, mohlo ho slyšet mnoho obyvatel Rudolfova,
i díky bubeníkům ze skupiny Wild Sticks. Novinkou letošního ročníků bylo obohacení
průvodu – zastávka u Hornického muzea, kde probíhal „Rudolfovský orloj“. Nově jsme také
přenechali organizaci řemeslného trhu a občerstvení Spolku Rudolfovský UM.
„Letošní 1 7. 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.“ Článek Vratislava Klaboucha do Rudolfovkých listů
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Slavnostní zahájení Hornických slavností – zažehnutí kahanu v podání dětí Anetky
Adámkové a Adama Bumby.

Slavnostní zahájení slavností – radní Rudolfova Mgr. František Chrastina, perkmistr SHHS
ČR Ing. Miroslav Šťastný, poslanec RNDr. Jan Zahradník, radní Rudolfova Mgr. Ivo
Schuster, místostarosta Rudolfova Mgr. Martin Kolařík, předsedkyně Společnosti přátel
Rudolfova Hana Kuboušková, starosta Rudolfova Vít Kavalír, radní Rudolfova PeadDr.
Ondřej Švejda, senátor Mgr. Jiří Šesták, Ph. D.
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Zahájení slavností – tradiční tanec permoníků v podání dětí ze ZŠ Rudolfov

V letošním roce byla opět veliká účast kostýmovaných lidí, za což jim velice děkujeme.
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Bubenická skupina Wild Sticks v čele průvodu

Rudolfovský orloj v Hornickém muzeu
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Kejklíř Slávek v průvodu

Průvod městem

Jana Malšovská a Josef Burda alias Rudolf II.

13

Divadlo Já to jsem
Rýžování zlata

Řemeslný trh

Hornické slavnosti 2017 jsou již v přípravě
Večerní vyhlášení slosovatelného dobrovolného
vstupného v podání Hany Kubouškové a komika Miloše Knora.
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10. - 12. 6.
20. setkání hornických města a obcí ČR Příbram
Příjmy:
Výdaje:
Ztráta:

8 800,-Kč
12 900,-Kč
4 100,-Kč

„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 201 5, které se konalo v Havířově a kde město Rudolfov obdrželo velmi významné
hornické ocenění Český permon v kategorii počin roku 201 4 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“ starosta města Rudolfov Vít Kavalír v článku pro Rudolfovské listy

Vzhledem k tomu, že Příbram není v tak velké vzdálenosti od Rudolfova, uspořádali jsme
zájezd pro rudolfovské občany. 10. – 11. června 201 6 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.
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28. 10.
Beseda s Martinem Šonkou
Místo konání: Hornické muzeum Rudolfov
Příjmy:
0,-Kč
Výdaje:
3 177,-Kč
Ztráta:
3 177,-Kč
Na dubnovou besedu o Martinu Stáhalíkovi, kterou si Společnost přátel Rudolfova
společně s rodinou připomněla 15. výročí od jeho tragického odchodu, navázala říjnová
beseda s českým nejúspěšnějším leteckým akrobatem současnosti- Martinem Šonkou.
Plný přednáškový sál Hornického muzea tak vyslechl poutavé vyprávění pilota o jeho
leteckém i civilním životě. Besedu moderoval Ivan Stáhalík. V její druhé části jsme mohli
sledovat letecké ukázky následované autogramiádou. I těmito besedami jsme si připomněli
letošních 15 let Společnosti přátel Rudolfova.
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4. 12.
Barbořino světlo a Nebeská pošta
Příjmy: 2 000Kč
Výdaje: 2 363Kč
Ztráta: 363Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfov

Nebeská pošta
Místo konání: Farská louka v Rudolfově
Garant akce: Petra Kuboušková
Děti si lze mohou odeslat připravený dopis pro Ježíška. Nebeský pošťák dopis
orazítkuje a dítě si ho samo vhodí do Nebeské pošty. Do Nebeské pošty se pravidelně vhodí
kolem 50 dopisů.
Výdaje na akci spočívají v půjčení kostýmů (pošťák, anděl) a v koupi drobných
odměn, které dostávají od anděla.

Lucie Šimoníková v roli anděla při akci Nebeská pošta
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Barbořino světlo
Místo konání: Farská louka v Rudolfově, Královský rybník
Garant akce: Vratislav Klabouch
Lampiónový průvod v čele s havíři a svatou Barborou stylizovaný k havířské pověsti a
uctění patronky havířů. Komponovaný pořad mluveného slova a hudby s vypouštěním světel
na hladinu Královského rybníka. Na závěr akce je připraven ohňostroj odpálený ze zahrady
rodiny Fialových u Královského rybníka. Děkujeme p. Tomáši Fialovi za roli odpalovače.
V letošním roce i přes veliký mráz a mlhu na akci dorazilo mnoho návštěvníků,
většina s vlastním lampionem.
V letošním roce byla opět sv. Barbora Kateřina Vavříková z Rudolfova a v roli malých
permoníčků nesoucí hornické troky byly rudolfovské děti pod vedením Pavlíny Šteklové.
Výdaje na akci spočívají v pořízení ohňostroje, svíček, lampového oleje a drobného
občerstvení pro účastníky.

Sv. Barbora s malými permoníky
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Průvod městem

V letošním roce jsme lodičky kvůli zamrzlému rybníku nepouštěli
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Spolupráce SPR na Rudolfovských akcích
1. 4. Noc s Andersenem
Pořadatel akce: Hornické muzeum, Jana Malšovská, Petra Kuboušková
Společnost přátel Rudolfova pravidelně při této akci pravidelně spolupracuje, pomáhá při
realizaci. V letošním roce jsme opět spali v Hornickém muzeu.

Navštívili jsme kostel sv. Víta, kde děti poslouchaly Hornickou pohádku

Nocování v multifunkčním sále Hornické muzea
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Hospodaření Společnosti přátel Rudolfova v roce 2016
Členské příspěvky 2016
Příspěvky od sponzorů a partnerů
Příspěvek od Města Rudolfov
Ostatní příjmy - prodej propagačních předmětů, atd.

2 000Kč
131 500Kč
82 000Kč
22 882Kč

Hornické slavnosti
Příjmy
Příspěvek Města Rudolfov
Sponzoři
Prodej stříbrňáků
Celkem

80 000Kč
131 500 Kč
13 477Kč
224 977Kč

Výdaje
Účinkující, zvukař
Pronájem technického zázemí
OSA, elektrika
Propagační materiály, stříbrňák
Kostýmy
Občerstvení
Drobné výdaje, atd.
Celkem

90 400Kč
55 998Kč
13 102Kč
16 299Kč
23 688Kč
5 539Kč
3 356Kč
208 382Kč

Příjmy kulturní akce (Hornické slavnosti, Hornický ples, 28. 9., Barbora,...)
Příjmy ostatní
Příjmy celkem

239 467Kč
15 916Kč
255 383Kč

Výdaje kulturní akce (Hornické slavnosti, Hornický ples, 28. 9., Barbora, ...)
Výdaje ostatní (banka, Vodafone, ubytování,..)
Výdaje celkem

231 563Kč
37640Kč
269 203Kč
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Pokladna

1. 1. 2016
31. 12. 2016

2 486Kč
9 004Kč
6 518Kč

Běžný účet

1. 1. 2016
31. 12. 2016

53 449, 12Kč
33 010, 93Kč
- 20 438, 19Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 je ztráta 13 920,19Kč

22

Partneři a sponzoři Společnosti přátel Rudolfova v roce 2016
Air Service HS, s.r.o., tepelná čepadla, topení
Argena
Autooprava Jivno, Jan Šrámek
Autoopravna Libor Ambrož
Catering CB
CB Destrukce
Citro bar- restaurace
Corax Trading s.r.o.
Český zahrádkářský svaz Rudolfov
DIM tepelná technika
E- on
EEA Tech spol.s.r.o., letiště Moravská Třebová
Elektro Instal Kropáček
Flop
Florida motorest
Gambrinus
Golem v.o.s. České Budějovice
Hořejš Josef, truhlářská výroba
HRaKOstav, Kohout
Information Technologies
Kozlovna U Zelené ratolesti
Kuhn Gruppe
Level Cars & boats s.r.o.
Lubomír Sokolík, strojírenská výroba
Marius Pedersen a.s.
Město Rudolfov
MTZ servis a spol. s.r.o.
OK group a.s., makléřská společnost
Penzion U Zelené ratolesti
Prima optika
PTS Hosín s.r.o.
S4NET
SDH Rudolfov
Sitter Robert, Hospodářské potřeby
1. slp. ZVOLENSKÝ, letecké muzeum
Spolek Rudolfovský UM
Stavební firma Jan Lukáč
SZDT servis, Lubor Veselý
Trafika u kostela, Rudolfov
Ulrich – autolaky
Valevský Jaroslav
Vančura Jan, Černá věž
Vydra, půjčovna lodí Rudolfov
XFIRE s.r.o. Letiště Hosín
ZŠ Rudolfov
Zvánovec a.s.
Děkujeme Všem firmám i jednotlivcům za pomoc finanční, materiální i fyzickou. Děkujeme!
V lednu 2017 zpracovala Mgr. Petra Kuboušková
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