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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři našeho zpravodaje.
První číslo nového zpravodaje města Rožmberk nad Vltavou
a zároveň první číslo v novém roce bych chtěl uvést několika přáními. V první řadě nám všem bych chtěl popřát hodně
zdraví. Máme za sebou dva neobvyklé roky s nemocí Covid
19. Již je jasné, že tato nemoc je realita, získali jsme určité zkušenosti a každý z nás, i lékařská věda, se učíme, jak nemoci
čelit. Možná, že se ještě dočkáme nějakého překvapení, ale je
jasné, že půjde o osobní zodpovědnost každého z nás, jaký
zvolíme přístup. Přeji nám, abychom měli dost klidu a síly
a udrželi si pevné zdraví.
Přeji si také, aby se jak každému z nás, tak i našemu městu dařilo po stránce finanční, chcete-li ekonomické. Poslední roky
přinesly některé turbulentní momenty – zvyšování cen, nedostatek některého zboží a také některých profesí. Jako jednotlivci nebo rodiny jsme se s tím museli individuálně vypořádat.

Za město mohu říci, že se ekonomická situace státu nakonec
vyvinula vcelku dobře, což se projevilo pozitivně na příjmové
stránce rozpočtu města. Věřím, že se můžeme na budoucnost
v roce 2022 dívat s optimismem. Je to mé další přání.
A jako poslední, ale neméně důležité, si dovolím přát pro nás
všechny a také pro město Rožmberk nad Vltavou takové to
Štěstí. Aby se nám splnila naše přání a dařilo se našim rodinám i rodinám našich sousedů. Přeji všem, aby si udrželi dobrou práci nebo získali lepší a ať nás naše práce baví a naplňuje.
Všem dětem přeji úspěchy ve škole. Jistě budeme potřebovat
sílu k překonání překážek, které se budou střídat s okamžiky
štěstí.
Přeji nám všem, abychom společně prožili zajímavý, přínosný
a úspěšný rok 2022.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Usnesení č. 2021/28/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Ing. Veroniku Krotkou a Mgr. Danielu
Fröstlovou, DiS.
III. schvaluje:
program jednání

Bod č. 1 | Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
přehled plnění usnesení z předešlých jednání ZM

Bod č. 2 | Schválení výsledku výběru
dodavatele na akci: „Posílení vodovodu
v Rožmberku nad Vltavou – 1. etapa“
Usnesení č. 2021/28/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
jako dodavatele na akci: „Posílení vodovodu v Rožmberku
nad Vltavou – 1.etapa“ f. PRVOK s.r.o., která byla komisí
vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny 2 058 090,60 Kč
vč. DPH
II. schvaluje:
znění a uzavření smlouvy mezi Městem Rožmberk nad Vltavou, zast. starostou města Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem
a f. PRVOK s.r.o., zast. Mgr. Danem Hanselem, za vysoutěženou cenu 2 058 090,60 Kč vč. DPH
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy

Bod č. 3 | Příkaz k inventarizaci
Usnesení č. 2021/28/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Plán inventur za rok 2021 – inventarizační příkaz Města
Rožmberk nad Vltavou za rok 2021

Bod č. 4 | Rozpočtové opatření č. 11/2021
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 11/2021 v částkách:
Příjmy: 639 958,65 Kč
Výdaje: 13 410 Kč
Financování: -626 548,65 Kč

Bod č. 5 | Redakční rada
Usnesení č. 2021/28/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
redakční radu pro Zpravodaj města Rožmberk nad Vltavou ve složení: Mgr. Bohuslav Čtveráček, Mgr. Drahomíra
Čížková, Ing. Veronika Krotká, pan Marek Kukolík a paní
Andrea Krabatschová

Bod č. 6 | Smlouva na odprodej pozemku
parc. č. 3229/14 v KÚ Horní Jílovice
Usnesení č. 2021/28/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
znění a uzavření smlouvy na odprodej pozemku parc. č.
3229/14 V KÚ Horní Jílovice o výměře 248 m² mezi Městem
Rožmberk nad Vltavou, zast. starostou města Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem a žadatelem za cenu 10 503 Kč vč. DPH
II. pověřuje:
starostu města podpisem této smlouvy

Problematika odpadů se dotýká každého z nás a ve výsledku
se s ní musí vypořádat i celé město. Myslím, že se můžeme
za náš dosavadní přístup pochválit. Nemáme černé skládky,
občané odpady třídí, kolem sběrných kontejnerů máme uklizeno a město ve spolupráci s Technickými službami Kaplice
řeší aktuální potřeby. Drobné prohřešky registrujeme a řešíme. Nicméně požadavky na ochranu životního prostředí jsou
nekompromisní a opodstatněné.
Nová legislativa přitvrzuje a občan i obce jsou stále více finančně motivováni ke třídění odpadů. Pravidla jsou jednoduchá –
– plasty, papír, kovy, dřevo, textil, atd. do směsného odpadu
nepatří a motivace je jasná – překročí-li množství komunálního odpadu na jednoho obyvatele města určitou hranici, cena
svozu a uložení odpadu se pro město zvyšuje. Mimochodem
v loňském roce jsme tuto pomyslnou hranici překročili v říjnu.
Jako město jsme cenu za sběr odpadu pro občany delší dobu
nezvyšovali, ale diskuzi na toto téma se jistě nevyhneme.
Za město mohu slíbit, že uděláme maximum pro to, aby se
občan mohl svého odpadu bezproblémově zbavit – rozšíříme možnost průběžného odběru elektroodpadu a kovošrotu
a musíme vyřešit sběr a likvidaci rostlinné biomasy (tráva, listí, větve atd.). Na druhou stranu vás všechny žádám o zodpovědný přístup při třídění domovních odpadů.
Mgr. Bohuslav Čtveráček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rožmberk nad Vltavou – Přízeř přeje pánům

Aloisu Šístkovi a Františku Krabatschovi

Bod č. 7 | Provedení auditu na investované
finanční prostředky do kempu města

k životním jubileím hodně zdraví a vše nejlepší do dalších
let. Děkujeme za dlouholetou a obětavou práci ve sboru.

Usnesení č. 2021/28/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
provedení auditu na investované finanční prostředky do
kempu města
II. pověřuje:
starostu zadáním auditu auditorské společnosti

Severin Krabatsch
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Téma dne... Odpady Pasování na čtenáře
v klášterní knihovně

Foto: Mgr. Drahomíra Čížková

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva
Města Rožmberk nad Vltavou konaného
dne 18. 11. 2021 od 17:30 hodin v zasedací místnosti

Kalendářní roky 2020 a 2021 se jistě do všech kronik zapíší vlivem onemocnění Covid 19 černým písmem. Výjimkou nebudou ani kroniky školní, kdy školní roky 2019/2020
a 2020/2021 byly také poznamenány celostátními lockdowny
a všem dětem bylo zakázáno chodit do školy. Běžná denní
školní výuka tedy musela být nahrazena distanční výukou na
dálku přes počítače, domácí přípravou a pilným procvičováním s rodiči, případně staršími sourozenci.
Ani loňští prvňáčci nebyli „ušetřeni“. Místo toho, aby prvních
pár písmenek, které se před uzavřením škol stihli naučit pod
vedením učitelek, skládali do slabik, slov a vět ve škole, museli
výuku absolvovat na dálku a zprostředkovaně. Učiteli jim přitom byli rodiče, kterým za to patří velký dík!
Ale i přes nepřízeň situace se žáci loňské 1. A a 1. B, včetně
našich rožmberských dětí – Nikolky, Filípka, Tobiáška i Hynečka, naučili hezky číst. Tím pádem mohli být ve čtvrtek
4. listopadu 2021 ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vyšším Brodě také slavnostně pasováni v krásných prostorách
vyšebrodské klášterní knihovny na čtenáře. Před samotným
pasováním museli všichni slíbit, že budou knížky opatrovat
jako největší poklad, budou je mít rádi a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Po samotném aktu pasování se podepsali do knihy čtenářů a všichni si odnesli malou odměnu
a krásný zážitek!
Děkujeme paní Myslíkové z knihovny za organizaci a budeme se těšit na další hezké akce ve spolupráci s vyšebrodskou
knihovnou.
Mgr. Daniela Fröstlová, DiS.
Rožmberský zpravodaj | 3
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Do nového roku a do nového zpravodaje

Kulturní a společenský život byl v roce 2021 z větší části paralyzován stále nekončící pandemií Covidu – 19. Ale i přes
opakované nouzové stavy, včetně nutnosti dodržování nařízení vlády, se některá setkání uskutečnila a my Vám je nabízíme
prostřednictvím fotografií.

Hrad Rožmberk a město Rožmberk nad Vltavou tvoří po staletí nerozlučný celek, velmi vítáme vznik nového periodika
a možnost do něj přispívat. V každém čísle bychom vám rádi
přinášeli aktuální pohled nejen na to, co se na hradě děje, na
čem pracujeme, co připravujeme, co se nám podařilo etc..., ale
také se pokusíme odhalovat některé zajímavé kapitoly z historie hradu, jeho obyvatel i města. Budeme se snažit naplnit tyto
řádky smysluplně a jsou-li témata, která vás zajímají, dejte
nám i vy sami inspiraci. Redakci zpravodaje přejeme spoustu
zajímavých témat i pozorné čtenáře.

Dále Město Rožmberk nad Vltavou společně s Národním
památkovým ústavem a Římskokatolickou farností dne
10. 7. 2021 oslavilo 400 let od úmrtí hraběte K. B. Buquoye.
Národní památkový ústav uspořádal také 1. ročník slavnosti
zpřístupnění věže a připomínání rožmberského kulturního
dědictví. V červenci do města zavítal CIRKUS PACIFIC a konec léta jsme společně oslavili v Kocábce s kapelou J&MMband.
Rožmberské slavnosti sv. Huberta
Město Rožmberk nad Vltavou ve spolupráci se společností Agrowald Rožmberk s. r. o. obnovilo slavnosti sv. Huberta. V rámci programu se uskutečnil myslivecký průvod, koncert trubačů, ukázka vábení jelenů, Hubertská troubená a zpívaná mše
v kostele, dále Hubertská zábava a celodenní zvěřinové hody.

Foto: Ing. Veronika Krotká

Přednášky
Podzim patřil ve městě přednáškám. Moc děkujeme paní
Ing. Lucce Urbancové za skvělý nápad a zároveň i organizaci.
První přednáška se konala s dobrodruhem Janem Rendlem,

Dětský den
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V závěru roku 2021 nám striktní nařízení vlády a sílící pandemie Covidu – 19 bohužel opět znemožnila tradiční setkání
s Mikulášem, čertem a andělem u vánočního stromu na náměstí. Dětem byly připraveny a rozvezeny balíčky domů.
Jakmile to bude možné, zorganizujeme rádi našim dětem náhradní společné setkání.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se nezištně
podílí na organizaci kulturně společenských akcí ve městě.
Malým dětem a jejich rodičům se naplno věnuje Bc. Jana
Adamko a já jsem velmi ráda, že s námi bude spolupracovat
a pravidelně nás ve zpravodaji informovat nejen o „Rožmberáčku“, ale i o dalších aktivitách.
V dnešní době má stále větší váhu latinské přísloví: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Proto další velké poděkování patří
panu Miroslavu Jamrikovi, který se znamenitě věnuje děvčatům i chlapcům při atleticko-fotbalovém tréninku. Věřte, že
Vaše děti jsou v dobrých rukou. Vždy panuje skvělá atmosféra
a ty děti jsou jednoduše šťastné a jakoukoli provedenou aktivitou nadšené.
Ing. Veronika Krotká

Úklid náměstí

Otevírá se před námi nový rok 2022, rádi bychom věřili, že
tento konečně přinese návrat do standardních dní. Život na
hradě se v předchozích dvou „covidových“ letech nezastavil,
ale omezení se pochopitelně dotkla i našeho provozu. Díky
posunutému začátku sezóny jsme mohli čas bez návštěvníků
využít k restaurování interiérů a už třetím rokem postupně
vracíme někdejšímu buquoyskému muzeu resp. hlavní prohlídkové trase její původní barevnost. Na základě restaurátorských průzkumů i dochovaných obrazových materiálů se tak
interiérům hradu snažíme vrátit jejich autenticitu a podobu
z druhé poloviny 19. století. Jak se nám to daří, můžete přijít
posoudit sami, snad už od 1. dubna.
V loňském roce jsme hradem provedli téměř 37 000 návštěvníků, což je to pochopitelně méně než ve standardních sezónách. Velkým limitem byl omezený počet účastníků ve skupinách a mnohdy delší čekací doba na prohlídku a povinnost
nošení respirátorů. Ale i přesto od nás návštěvníci odcházeli
spokojeni. Snad i proto, že se snažíme zajistit nejen kvalitní náplň prohlídek, ale i komfortní a příjemnou atmosféru,
ke které může přispět třeba i příjemné posezení na nádvoří
u skvělé kávy. To vše by ale nebylo možné bez těch, kteří se

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Festival dětských talentů
Dne 19. 6. 2021 se na místním fotbalovém hřišti konal Festival
dětských talentů s bohatým programem pod vedením Petry
Bieblové a zároveň dětmi velmi oblíbený dětský den. Moc
děkujeme všem, kteří pomohli zorganizovat akci spojenou
s hudbou a dětskými hrátkami.

Lampiónový průvod spojený s tvořením
a výzdobou náměstí
Jedno listopadové nedělní odpoledne patřilo tvoření vánočních ozdob na stromečky na náměstí a lampiónový průvod.
Toto setkání bylo velmi úspěšné a děti včetně rodičů si ho jistě
společně užili. Těší nás i účast z okolních měst a obcí, a to
např. z Vyššího Brodu, Horního Dvořiště či Malšína.

Foto: Ing. Veronika Krotká (samospoušť)

Úklid náměstí včetně přípravy velikonoční výzdoby
Tradiční hledání velikonočního zajíčka se bohužel nemohlo
uskutečnit, z důvodu opatrnosti a dodržení vládních nařízení
zaměstnanci města rozvezli nadílku dětem přímo domů.

který poutavě vyprávěl o pěším přechodu Jižní Ameriky z Kolumbie do Chile. Druhá přednáška patřila prachatickému rodáku Tadeáši Šímovi, jehož snem bylo projet Afrikou od Maroka
až po Kapské město a stát se spisovatelem, což se mu splnilo.

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Společenské dění v Rožmberku roku 2021

Interiér hradu po restaurování

o hrad i návštěvníky svědomitě a s láskou starají a kterým za
to patří velké uznání a poděkování.
V rámci projektu „S hostem na Rožmberku“ jsme na hrad přivedli za předchozí 3 ročníky už řadu výjimečných osobností
a rádi bychom pokračovali i letos. Pokud jste naše besedy nestihly, můžete si jejich záznam poslechnout v archivu Českého
rozhlasu České Budějovice.
V loňském roce završil turistickou sezónu v Rožmberku Den
svatého Huberta. Některá vystoupení se odehrávala i v areálu
hradu a jsme rádi, že jsme se mohli k pořadatelům Města Rožmberk nad Vltavou a společnosti Agrowald Rožmberk s. r. o.
připojit. Věřím, že na tuto dobře připravenou a důstojnou
akci naváží další ročníky. A malé nahlédnutí do této tematiky
v souvislosti s příslušníky rodu Buquoy najdete i v článku
Mgr. Veroniky Polnické.
Za hrad Rožmberk i jeho celý tým bych chtěla všem obyvatelům Rožmberka nad Vltavou popřát dobrý rok a pevné zdraví.
Mgr. Andrea Čekanová

Petr Forman byl v loňském roce jedním z hostů na Rožmberku
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Bratrstvo svatého Huberta a Buquoyské lovecké revíry

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Život šlechty v tak zvaném dlouhém 19. století, který vyplňovaly
nejenom povinnosti spojené se správou a rozkvětem rodového
fideikomisu, ale také zájmy a záliby, kterým dominovaly právě
hony a chov loveckých psů. Pořádání honů bylo vždy důležitou
událostí, velmi často se na jejich pozadí konaly i diplomatické
schůzky. Mezi nejvášnivější lovce patřili samozřejmě představitelé císařské rodiny Habsburků – František Josef I, jeho žena
císařovna Elizabetha (zvaná Sissi) a jejich syn korunní princ
Rudolf II. Obrovským počtem kardinálních úlovků se pyšnily
i hraběcí rodiny Buquoyů, Schwarzenberků nebo Clam – Gallasů. Všichni byli také členy Bratrstva svatého Huberta (lovecko
– střeleckého seskupení, pojmenovaném po Svatém Hubertovi
(665–727), patronovi lesníků, myslivců, střelců a lovců). Věrným průvodcem byl během honů také lovecký pes. Chov psů,
nejenom těch loveckých, ale i výstavních byl také velmi rozšířenou zábavou aristokracie (např. rod Schwarzenberků, Buquoyů, Fürstenberků), jejíž členové velmi často zastávali vysoké
funkce ve spolku pro chov a výcvik psů v Českém království.
Trofeje získané z honů pak zdobily interiéry šlechtických sídel,
loveckých zámečků, ale často je majitelé zasílali i na parohové
výstavy, které se staly fenoménem 19. a 20. století a nabízely
pestré kulturní vyžití pro širokou veřejnost. Každý správný lovec musel být zdatný i v koňském sedle. Na šlechtických sídlech
či v jejich blízkém okolí se v rámci areálu zámeckých dvorů
často chovali plnokrevníci s ušlechtilými jmény, nejenom pro
účely honů a volnočasových vyjížděk po okolí, ale také pro účely oblíbeného dostihového sportu.

Výřez z Ilustrace Jiřího Jana Buquoye k jeho básni z roku 1853, SOA Třeboň, RA Buyquoy

V 19. století byly oblíbené stavby loveckých zámečků stylizovaných do podoby tak zvaných švýcarských nebo alpských
loveckých chat, které představovaly jakýsi ideál tehdejší doby
a hodnot společnosti. Mezi nejznámější lovecké zámečky devatenáctého století se řadil i buquoyský lovecký zámeček Žofín.
Lovecký zámeček Žofín nechal v osadě stejného názvu založit hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1882) na počest své
manželky Žofie Terezie Buquoyové, rozené kněžně OettingenOettingen a Oettingen- Wallerstein (1829–1897). Hrabě vybral
pro založení této symbolické stavby idylickou krajinu bohatou
na faunu i floru v osadě Žofín, územně spadající pod Lužnici
(místní část Pohorské Vsi). Jihovýchodně od osady Žofín totiž
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leží v mírných severních svazích Stříbrného vrchu v nadmořské
výšce 735–825 m přírodní rezervace Žofínský prales, který byl
na počátku 19. století spolu s nedalekým pralesem Hojná Voda
prohlášen za chráněné území. Postupným rozšiřováním zde
kolem roku 1860 vznikla impozantní stavba, které dominovala
vstupní brána s plastickou výzdobou tvořenou dvěma jeleny.
Uvnitř zámečku se pak zrcadlila lovecká tématika. Honosné interiéry zdobil rozličný mobiliář (stoly, židle, lustry a zrcadla) do
kterého byly zakomponovány formy paroží.
Nejvýznamnějším hostem, který na lovecký zámeček Žofín
zavítal, byl korunní princ Rudolf II. Habsburský (1856–1889),
který si v roce 1871 prodloužil svou diplomatickou cestu
z Hluboké nad Vltavou, kde pokládal slavnostní kámen k zakončení romantické přestavby zámku, aby na Žofíně, Rožmberku a jeho blízkém i vzdálenějším okolí strávil několik
dní společně s nejbližší rodinou hraběte Jiřího Jana Jindřicha
Buquoye. Teprve čtrnáctiletý Rudolf II. měl Buquoye velmi
v oblibě, cenil si jejich dobrodiní a loajality vůči Habsburkům.
Svou rožmberskou misi zakončil korunní princ slavnostním
proslovem se zvláštním poselstvím k obyvatelstvu před kostelem svatého Mikuláše.
Další významná návštěva poctila Buquoye v roce 1890, byl jí arcivévoda František Ferdinand von Österreich-Este (1863–1914).
Neodlučitelnou součástí loveckých rituálů nejenom při takovýchto návštěvách státnického významu byla hudba, fanfárové melodie ohlašující zahájení a ukončení lovu. Od roku
1886 se začal lovecký personál učit hře na lesní rohy a o tři roky
později byl do hraběcích služeb povolán zakladatel rakouské
myslivecké hudby profesor Josef Schantl (1842–1902). V té
době čítal lovecký hudební sbor 17 trubačů a měl na svém repertoáru více jak 100 rozličných fanfár. Tento stejný sbor také
obstarával koncertní hudbu na zámku jak novohradském, tak
loveckém zámečku Žofín. Důležité chvíle svěřenců profesora Schantla nastaly zvláště během podzimních honů, které se
konaly od konce září do první poloviny října, tedy v období
jelení říje. Poté co lovci jeleny složili, se pak na večer konal
slavnostní výřad, který probíhal v tajemné atmosféře za svitu
pochodní a hudebního doprovodu fanfár na lesní rohy s trojitou ozvěnou. Každý lovec si během lovu přišel na své, zejména
v buquoyských revírech (Rožmberk, Nové Hrady a Žofín) se
nacházely následující druhy užitkové zvěře (např. jeleni, laně,
srnci, bachyně, zajíci, divoké kachny, bažanti, koroptve, křepelky, kňouři nebo bekasíny), ale i zvěř škodná (např. lišky,
lasice kolčavy, kuny, jestřábi, káně lesní, straky a vrány). Jejich
evidenci a lesní správu měl na starosti rada Theodor Wagner
(1848–1927), přednosta lesnického úřadu. Hony však nebyly
vyhrazeny pouze mužům, ba naopak stále častěji se králem
lovu stávaly ženy. Mezi vášnivé lovkyně známé v 19. a 20. století patřily například Sofie Terezie Buquoyová nebo Frances
Evelyn Greville hraběnka z Warwicku (1861–1938).
Každý správný lovec nebo myslivec měl při sobě také loveckého psa. Na novohradském a rožmberském panství se

chovu různých druhů loveckých psů věnovali po několik desetiletí. Lovecký personál se zde staral o německé ovčáky,
jezevčíky, hannoverské barváře (hladkosrsté a hrubosrsté
stavěcí) nebo krásné irské setry. Tito psi byli rozděleni mezi
lovecký personál, ale jejich využití nebylo omezeno pouze
pro hony, lovy či strážení chované zvěře, ale byli to i psi výstavní. Mezi nejlepší buquoyské lovecké psy patřili stavěcí
německý ovčák Don, německý ovčák Hektor a fenka německého ovčáka Dolla I.
Věrní průvodci lovce byli chováni na hospodářském dvoře
Metlici. Jednalo se o koně, které sloužili jak k volnočasovým
tak dostihovým účelům. Mezi léty 1878–1900 zde byli chováni
hřebci, klisny a valaši. O plnokrevníky z buquoyského chovu
se vznešenými jmény jako Montplaisir, Walzer nebo Boülotte
se velmi svědomitě staral jistý Frank Springelt, který do služeb
hraběte Buquoye nastoupil v roce 1888. Počet chovaných koní
na buquoyských panství rok od roku stále narůstal. Během
desetiletí se tak tento počet vyšplhal k roku 1934, až na neuvěřitelných 226 koní z toho bylo 30 závodních.
Mgr. Veronika Polnická

Vážení čtenáři zpravodaje,
budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o historické dokumenty, ústřižky z novin či zajímavé
fotografie z našeho města, které máte doma. Můžete
mne kontaktovat osobně či na e-mailu:

Okénko do naší historie
Při přípravě prvního vydání zpravodaje mne k této rubrice
přiměl pohled z okna našeho domu na majestátný hrad. Přemýšlím nahlas, bylo by pěkné vrátit se v historii zpět a pátrat,
jak se tady žilo kdysi. K přiblížení života místních obyvatel mi
jistě pomůže kronika města, jejíž vedení upravuje samostatný zákon č. 132/2006 o kronikách obcí. Tento zákon je velmi
stručný, stanovuje pouze základní náležitosti vedení a uložení kroniky včetně pořizování zápisů a nahlížení do ní. Jsem
však sama velmi zvědavá, jaké cenné a zajímavé informace se
společně dozvíme. Dalším velmi důležitým pramenem bude
zároveň i kronika místního fotbalového klubu, který bohužel
před několika lety ukončil svou aktivní činnost.
KRONIKA ODDÍLU KOPANÉ 1946 jak jsme začínali...
Dnešní vedoucí oddílu, nositel vyznamenání Za vynikající práci Jaroslav Tomka vzpomíná: „Fotbalový klub byl založen na
jaře 1946 skupinou nadšenců – svazáků. V místě nebylo žádné
hřiště, proto první úkol byl, udělat je vlastními silami. MNV
přidělil plochu za hasičskou zbrojnicí. Terén byl svažitý, upravoval se ručně za účasti většiny českého obyvatelstva. Rozměry
50 krát 80 metrů“. Jeden z prvních obětavých funkcionářů, jednatel a pokladník F. Krotký vzpomíná: „Hrát se jezdilo vlakem,
autobusem, na kolech, motocyklech, ale i na valníku. Jednou,
když jsme jeli do Kaplice, traktorista si nevšiml, že se valník odpojil a my skončili v příkopu. On ale uháněl dál, byl to příznivec
a chtěl, abychom byli na hřišti včas...“

krotka.veronika@seznam.cz
Velmi ráda zprostředkuji i ostatním v následujících
vydání zpravodaje.

Město Rožmberk nad Vltavou
přeje malým i velkým hodně zdraví, štěstí,
radosti do dalších spokojených a krásných let
Adlerová Jitka
Biebl Rudolf
Bordáč Jan
Caltová Adéla
Čížková Drahomíra
Dobiášová Monika
Chládková Andrea
Chmelařová Zuzana
Jamrik Miroslav
Jedlinský Petr
Kněžourová Lenka
Krabatschová Anna
Krotká Ivana
Kůrka František

Kuthan Petr
Loško Marek
Majštiníková Marie
Maršán Václav
Moulis Matěj
Němček Antonín
Neufussová Kristýna
Oros Petr
Příchovský Jindřich
Sulzer Jakub
Šátková Marta
Šístek Alois
Tomka Matouš
Vyroubalová Nikol

Foto: Ing. Veronika Krotká (fotbalová kronika)

Kronika města
V roce 1946 nastala po druhé oblevě sněhu povodeň. Voda
vnikla do pobřežních ulic a domků na Latráni. Ze zásob na pile
bývalé firmy Ebert – Latráň odplaveno vodou za 100 000 Kčs
dřevního řeziva. Dne 10. března začíná dobrovolné vysídlování zdejších Němců a tak zvaných „národních hostů v protektorátě“. Do tohoto dne mělo město Rožmberk nad Vltavou
celkem 1 600 lidí. Zjištěno podle vydaných potravních lístků.
Český hasičský sbor se ujímá vedení po předání hasičské straně od Němců. Český hasičský sbor zvolil starostu hasičstva
Josefa Kučeru a velitele Josefa Fojtla. V září započalo české
vyučování v bývalé německé škole u kostela.
Ing. Veronika Krotká
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Létem život v Rožmberku nekončí

Foto: Bc. Jana Adamko

Jóga pro každého

Téměř po dvouleté přestávce se do rožmberské tělocvičny vrátily ženy s podložkami na cvičení, aby zklidnily své myšlenky
a nechaly se vést plynulostí pohybu a dechem. Místní ženy
jsou důkazem toho, že jóga je opravdu pro každého. Každé
úterý se schází různorodá, pokaždé trochu jiná, skupinka žen.
Věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší jogínkou je zhruba
šedesát let. Rozdíly ale nejsou jen věkové. Každý jsme jiný. Po
stránce fyzické i duševní. Přesto se se mnou všechny po hodině loučí uvolněnější, usměvavější a spokojenější, než byly
při příchodu. Děkuji „mým“ jogínkám, že mohu dělat to,
v co věřím a co mě těší. Děkuji za to, že mohu na hodinu týdně proměnit tělocvičnu na místo, kde si každý může najít svou
medicínu a cestu.

podzimní únava, ale ne tak na děti!, se myšlenka proměnila
v činy. V řadě obcí naráží při snaze o zřízení různých skupin
či klubů na zásadní problém – absence vhodného prostoru.
V naší obci máme štěstí, že nemusíme žádat o dotace nebo
sponzorské dary na jeho vytvoření. Rožmberská tělocvična
byla poslední roky využívaná jen zřídka a stala se tak ideální
možností, kde uskutečnit setkávání maminek a malých dětí.
Na tomto místě bych ráda poděkovala panu starostovi Mgr.
Bohuslavu Čtveráčkovi, který byl nápadem od počátku nadšen a za jehož podpory mohla v obci vzniknout nová aktivita.
Na první schůzce se sešlo pět místních dětí ve věku od půl
roku do tří a půl let. Děti se seznamovaly s prostředím a tělocvičnou se brzy nesl nejen hluk, ale hlavně smích.
Následující setkání vyšlo na 11. listopadu, svátek svatého Martina. Zprávy o vzniku Rožmberáčku překročily hranice města
a tentokrát jsme přivítali i „přespolní“ maminky s dětmi. Martin na bílém koni nepřijel, zato se rožmberskou tělocvičnou
projížděly děti na odrážedlech. Diplomy a drobné odměny si
zasloužilo všech sedm svatomartinských jezdců.
Věřím, že si Rožmberáček najde své pevné místo v kulturním životě města. O jeho činnosti Vás budu pravidelně informovat na
stránkách zpravodaje a na Facebookových stránkách „Rožmberáček a jiné“.

Rožmberský dorost

Namasté

Foto: Ing. Veronika Krotká (samospoušť)

Foto: Bc. Jana Adamko

Rožmberáček

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se uskutečnilo první setkání Rožmberáčku, rožmberských maminek s malými dětmi.
Jeho založení předcházelo sbírání inspirace u dětských spolků,
klubíků a kroužků, studium pedagogické literatury, ale hlavně život s dětmi. Myšlenka na vytvoření volnočasové aktivity
pro malé děti sílila s každým dalším narozeným „Rožmberáčkem“. S příchodem chladných dnů, kdy na většinu lidí padá

V létě bylo na Přízeři otevřeno víceúčelové hřiště, které se
brzy stalo oblíbeným místem (nejen) místních dětí. Nebylo dne, kdy by zelo prázdnotou. Nevlídné podzimní počasí
a brzké stmívání venkovním aktivitám ale nepřeje. Děti malé
i velké pohyb potřebují bez ohledu na počasí a rožmberská
tělocvična nabízí ideální prostor a vybavení pro fotbal, florbal, badminton a mnoho dalších sportů. Od listopadu 2021 se
čtvrtečními večery rozléhá tělocvičnou dupot dětských nožiček, zvuky různých pohybových aktivit, dětských her a hlavně
pozitivní energie.
Bc. Jana Adamko

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Vyrob si tříkrálovou korunu a přines ji do 31. ledna na Městský
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úřad v Rožmberku
nad Vltavou. Nejhezčí tři koruny budou odměněny.

