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V dnešním příspěvku bych se chtěl zabývat situací zásobování našich občanů pitnou vodou.
Veřejný vodovod se zjednodušeně řečeno skládá ze zdrojů vody (jímání), z vodojemu (akumulace) a z rozvodů po
obci (vodovodní řad) a přípojek k objektům. V naší oblasti
máme čtyři zdrojové oblasti. Podívejme se, jaká je situace.
Zdroje pro samotné město Rožmberk nad Vltavou se nachází
na levém i pravém břehu Vltavy. Na levém břehu využíváme
k jímání jednak původní zářezy a nově jsme posílili dvěma
vrtanými studnami. Zářezy byly realizovány před mnoha
lety a jejich rekonstrukcí bychom mohli posílit vydatnost.
V současné době (březen) probíhá napojení dvou nových
vrtů. Jejich vydatnost byla ověřována čerpacími zkouškami
v době po několikaletém období minimálních srážek. Můžeme
očekávat, že současná realita bude lepší. Na této „levobřežní“ části vodovodu máme ještě úpravnu vodu, kterou také
v současnosti rekonstruujeme a dále vodojem 100 m3, který
je dostačující v případě, že jej „dokážeme v sezoně ze zdrojů
každý den naplnit“.
Zdroje pro pravý břeh Vltavy se nachází v lese nad cestou
na Metlici (nad zámkem). Zde jímáme opět zářezy a vodojem má kapacitu 100 m3. Úpravu této vody provádíme pouze manuálně chlorací. Uvažujeme o instalaci automatického
zařízení. Na levém břehu se také nachází zásobování osady
Metlice. Jímání probíhá jednak zářezy v lese nad Metlicí
a nově je také posíleno vrtanou studnou těsně nad cestou do
Rožmitálu na Šumavě. Objem zdejšího vodojemu je 15 m3
a úprava vody se provádí automatickou chlorací. V budoucnu
musíme uvažovat o rekonstrukci trasy vodovodu od vodojemu k domům. Na pravém břehu můžeme také zmínit zásobování vodáckého kempu. Zde jímáme klasickou kopanou
studnou nad „rybníčkem“ pod cestou do kempu. Trasa od
studny do kempu je provizorní a předpokládáme, že v rámci
obnovy „rybníčku“ (plánují Lesy ČR) provedeme její opravu.
Další důležité oblasti z pohledu zásobování pitnou vodou je
Přízeř a Horní Jílovice. Obě osady jsou zásobovány ze stejného zdrojového místa a to z oblasti prameniště západně od
Horních Jílovic.
Jímání pro Horní Jílovice je prováděno zářezy, vodojem má
kapacitu 15 m3. Přetok z vodojemu je napojen jako posílení
ke zdrojům pro Přízeř. V současnosti je patrný rozvoj osídlení Horních Jílovic a budeme muset řešit otázku nedostatečného tlaku vody (problém pro některé moderní spotřebiče – pračky, bojlery apod.) a také napojení jednotlivých
dílčích větví vodovodu k domům je nevyhovující (původní).
Zdroje pro samotnou Přízeř jsou jímací studny podél východního přítoku Jílovického potoka. Vodojem pod Strna-

Foto: Marek Kukolík

dím kopcem je 100 m3. Technický stav jímacích studní není
dobrý a v současnosti připravujeme projekt rekonstrukce
případně posílení. Následně bude posouzen technický stav
spojení mezi studnami a vodojemem. Cílem těchto opatření je zlepšit kvalitu vody – časté stížnosti na zakalení vody.
Časté havárie rozvodu vody se objevují na trase z Horních
Jílovic do lokality „Na Panelácích“, kde dochází k prasklinám
v místech spojů jednotlivých dílů polyetylenového vedení.
Zjednodušeně řečeno: vody ve zdrojových oblastech máme
vcelku dost, ale musíme zlepšit způsob jejího jímání a postupně renovovat rozvody, případně někde zvětšit objem akumulace – vodojemu.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Dětský karneval
V hasičcké zbrojnici na Přízeři se dne 20. 2. 2022 konalo neobvyklé setkání všech možných princezen, hrdinů
a pohádkových bytostí. Pro všechny děti bylo připraveno pohoštění, soutěže, drobná ocenění i dobrá zábava.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
nedělního odpoledne.
Mgr. Drahomíra Čížková
Foto: archiv Městského úřadu Rožmberk nad Vltavou
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Město Rožmberk nad Vltavou přeje všem dubnovým oslavencům hodně zdraví,
štěstí, radosti do dalších spokojených a krásných let.
Adamko Matyáš
Adamková Daniela
Adler Josef
Bieblová Diana
Borák Jan
Caltová Rozálie

Čížek Adam
Čtveráček Bohuslav
Fellegi Juraj
Figura Jiří
Fröstlová Daniela
Chmelařová Irena

Karala Milan
Koreniková Natálie
Kovačík Jan
Krabatschová Elfrida
Krečko Oleksandra
Kroniková Adéla

Kroniková Kristýna
Krotký František
Kudera Ladislav st.
Kuthan Kristián
Kuthanová Alena
Likler Jan st.

Majdjaková Lucie
Majštiníková Iveta
Němček Ludvík
Novák Jaroslav
Pech Jan
Pechová Hana

Rybáčková Marie
Tomková Eliška
Tomková Zita
Vaněk Václav
Vaňková Anna
Zejda Emanuel
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Sbor dobrovolných hasičů
Rožmberk nad Vltavou – Přízeř
hovalo celkem 9 cisteren, automobilový žebřík a dopravní
automobil. Při akci nebyl nikdo zraněn a výše škody byla
odhadována předběžně na 2 500 000 Kč. Naši obětaví hasiči
byli při tomto zásahu nápomocni profesionálním hasičům
z Českého Krumlova a Frymburku.

Sbor založili občané obce Horní Jílovice, první koňskou
motorovou stříkačku nakoupili z Rakouska. Sdružení dobrovolných hasičů má svoji zásahovou jednotku, která má v současnosti 15 členů. Tvoří ji velitel sboru pan Severin Krabatsch,
dva velitelé družstva, strojníci a členové.

I tento fakt značí o velké profesionalitě našeho sboru, a proto bych jim ráda také poděkovala nejen za sebe, ale i za Vás,
občany. Členové jednotky pomáhají samozřejmě nám všem,
chrání naše životy, domovy, naváží nám pitnou vodu a podílí
se na údržbě města či kulturních akcí.

V loňském roce naši hasiči zasahovali celkem 15x, což znamená, že jsou povoláváni k zásahům i mimo území Rožmberka
nad Vltavou. Nejčastěji se jednalo o tzv. technickou pomoc
s padlými stromy na komunikacích například na Malšíně,
Rožmitále na Šumavě či na úseku silnice II/160 Rožmberk
nad Vltavou – Větřní. Dne 13. 3. 2022 vyjeli hasiči k požáru balíků papíru do areálu papíren ve Větřní. U požáru zasa-

Ing. Veronika Krotká

Foto: Ing. Veronika Krotká

Letošní karnevalový rej se pořádal v symbolický den 20. 2. 2022
v hasičské zbrojnici na Přízeři. Proto bych ráda navázala na
fotografie z místa dění a napsala i něco málo o našich hasičích. Málokdo asi ví, že v letošním roce oslaví sbor dobrovolných hasičů 100 let od svého založení.

Likvidace požáru v areálu Papíren Větřní

Foto: Severin Krabatsch

Foto: Severin Krabatsch

Čištění naplavenin po dešti

Zásah při pádu stromu na lesního dělníka
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Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Duben pro nás není jen měsíc,
kdy přichází jaro

Pro návštěvníky jsou pochopitelně nejatraktivnější výsledky
práce, které uvidí na prohlídkových trasách. Jak jsem zmínila dříve, už několikátým rokem pracujeme na návratu původní výmalby v místnostech hlavního prohlídkového okruhu. Aktuálně se těšíme z proměny ložnice, která nás ve své
staronové modré výmalbě nejprve zaskočila, ale s umístěním mobiliáře na svá místa velmi příjemně překvapila. Prohlídkové trase tak vracíme její autenticitu a návštěvníkům co
nejvěrnější zážitek z historických interiérů. Turisté obdivují
dokonale upravené a uklizené interiéry, ale málokdo si umí
představit stovky hodin nelehké práce, které za přípravou
hradu na sezónu jsou.
V zimě práci navíc ztěžuje nemožnost většinu interiérů vytápět. Nadcházející turistická sezóna nám sice nedovoluje pracovat v prohlídkových trasách, ale to není překážkou pro exteriérové práce. K realizaci je nyní připravena oprava opěrné
zdi v předhradí, která by měla začít v následujících měsících.
V tomto období už běží naplno i vyjednávání večerů s hosty. Zatím nechceme odhalovat konkrétní jména, ale i letos
besedy přinesou setkání se zajímavými osobnostmi a nepochybně mnoho zajímavých témat.

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

1. duben je tradičně datem, kterým se otvírá nová návštěvnická sezóna. Po dlouhých zimních měsících, které na hradě
plynou vždy v duchu úklidových prací a oprav, to je okamžik,
kdy se můžeme konečně pochlubit, co se nám za zimu podařilo vylepšit, renovovat atd. A že se máme čím chlubit!

Závěrem připojuji svůj dík a velké uznání kolegům, kteří
hrad připravili na novou sezónu a celoročně se o něj i o turisty s láskou a péčí starají a také vroucné přání, aby s jarním
sluncem přišly pro nás všechny zase hezčí dny.
Mgr. Andrea Čekanová
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Velikonoční svátky a jejich oslavy na jihu Čech
V rámci tohoto článku se společně zaměříme na proměny a podobnosti oslav největšího křesťanského svátku, a sice svátků
zmrtvýchvstání Krista, tedy svátků velikonočních.
Přípravy oslav velikonočních svátků vždy byly a dodnes stále
jsou spojeny s velkým jarním úklidem, který jim předcházel.
Do domu se podle tradice nosily první jarní květy – podle tradice to bylo devatero bylin. Před květnou nedělí vyrazili chlapci
na dlouhé lískové pruty. Poslední neděli před Velikonocemi,
tedy na tak zvanou Květnou neděli, začal pašijový týden.
Pašije – pochází z lat. Passio (utrpení). Jde o vyprávění v evangeliích popisující Ježíšova utrpení a smrt. Jsou čtena při liturgických obřadech Svatého týdne – na Velký pátek, na
Květnou neděli. Ve výtvarném umění lze nejlépe ilustrovat na
prostředním ze tří pásů Mistra vyšebrodského oltáře, který
vyobrazuje pašijové výjevy (Kristus na hoře Olivetské, Ukřižování, Oplakávání). Celý oltářní výjev u mistra objednal
Petr z Rožmberka.
Muži podle zvyku přinášeli do kostela „palmovou ratolest“,
která byla spletena z několika různých prutů a byla i několik
metrů dlouhá. Po vysvěcení ratolesti z břízy, vrby nebo jedle si
ji odnesli domů, aby jejich domovy byly po celý rok chráněny
před ohněm. Dívky během tohoto týdne pletly věnce určené
pro výzdobu kostelů i domovů, dále také zdobily kraslice (metodou škrabáním nebo voskem). Škrabání kraslic ocelovým
hrotem patřilo k opravdovému umění. Dále se pekly mazance
a beránci.

V Rožmberku a jeho okolí bývalo na Velikonoční neděli zvykem hledat schované kraslice a hrát s vejci rozličné hry, které byly nejen dětmi velice oblíbené. Mezi ty nejoblíbenější
hry patřilo takzvané sekání vajec, což znamenalo, že jeden
z hráčů postavil vejce nastavené špičkou na zem a druhý se
pokoušel házet mincí na vejce tak, aby se do něj mince zasekla. V případě, že se prvnímu hráči hod podařil, vyhrál
vejce, pokud se hod nezdařil a mince se nezasekla, připadlo
vejce druhému hráči. Další hrou bylo pekání vajec – ťukání jedním vejcem o druhé a komu vejce dříve prasklo nebo
se nakřáplo, prohrál. I v minulosti však existovaly jisté vychytávky jak porazit soupeře, a sice vyrobením takzvaného
Pechspitzu, což je vejce, které je na špici obratně otevřené
a naplněné smolou. Takové vejce bylo tvrdší a vydrželo odpor soupeře mnohem déle.
Po Vzkříšení si pak mládenci chodili s říkáním k dívkám pro
velikonoční výslužku, kterou tvořila barvená a škrabaná vajíčka. Mnohý mládenec byl však pomazán nebo polit a na místo
výslužky odešel pouze s posměchem.
Mgr. Veronika Polnická

Na Zelený čtvrtek odlétaly zvony do Říma a chlapci s řehtačkami ohlašovali hlasitým řehtáním až do Bílé soboty čas
k modlení. Velikonoční neděle a pondělí představovaly dny
velkých oslav spojených nejen se zmrtvýchvstáním Krista, ale
i se světskými obyčeji.

Řehtáme, klapeme jak o mši svatý,
o mazanec prosíme, přede vraty.
Panímámě lívanec,
pantátovi mazanec,
pacholkovi pár vajec
a děvečce šupanec.
Bude čtvrtek Zelený,
bude beránek pečený,
budem jíst jidáše,
s medem kousek kaše
a tři lžičky medu
vezmem proti jedu.
Velký pátek deštivý,
dělá rok žíznivý.
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Okénko do naší historie

Kronika města
V Rožmberku nad Vltavou se společensky žilo v každé době.
„V květnu roku 1959 sehráli členi osvětové besedy Rožmberk
veselohru „Babička je formát“. Téhož roku dne 6. listopadu
byly pořádány oslavy Říjnové revoluce s tradičním přespolním během naší mládeže. Večer procházel městem lampiónový průvod se zpěvem. Dále Rodičovské sdružení s Výborem
žen pořádalo nadílku Dědy Mráze v hotelu Národní dům.
V roce 1959 si naši občané koupili 12 televizorů do svých
bytů. První televizor mělo poštovní učiliště.“

Foto: Ing. V. Krotká (fotbalová kronika)

Kronika oddílu kopané – Nová éra TJ Spoje Rožmberk nad
Vltavou
„Když bývalí žáci dosáhli věku mužů a někteří dokonce manželů,
zjistili, že se jejich městečko rozrostlo a je zralé ke sportovnímu
činu. To už Ondra Bodvanský na začátku 70. let ze záliby trénoval dorost. V roce 1974 mladý kastelán Státního hradu Rožmberk Petr Příkazský dal dohromady mužstvo a začal trénovat.
Byly tu přece celé fotbalové rodiny Tomků, Krotkých, Pfeffrů,
Příchovských, Šenvických, bratři Papajové a další. Z mužstva,
které se přihlásilo do okresní soutěže, složil téměř každý hráč
100 Kč do společné pokladny. Dresy byly získány od TJ Škoda
Plzeň a začala tvrdá práce – odvodnění a rozšíření hřiště, zatravnění. První dřevěné branky byly po sezóně nahrazeny kovovými. Bylo vybudováno vedlejší hřiště pro trénink a nohejbal. Když
Petr Příkazský odešel na Orlík, vedení převzal Jaroslav Tomka
starší, dorost trénoval Imrich Šenvický. V sezóně 1974/1975 byly
položeny základy nového sportovního života v Rožmberku.“

Ing. Veronika Krotká

Jak dobře znáte své okolí?

Foto: Mgr. Drahomíra Čížková

Čas umí udělat své i s přírodou, někdy ve prospěch, jindy
v neprospěch. Poznáte následující snímek ze svého okolí?
Pro někoho na první pohled velmi známý záběr, pro jiného
naprosto neznámý kus krajiny. Víte, kterým směrem byste se
vydali, kde byste toto místo hledali?
Pokud máte svůj typ, napište jej spolu se svým jménem, vložte
do obálky označené SOUTĚŽ a vhoďte do schránky v průjezdu městského úřadu. Správnou odpověď se dozvíte v příštím
čísle Rožmberského zpravodaje.
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ZPRAVODAJE:
Snímek byl pořízen z tzv. vyhlídky nad Rožmberkem. Vydejte
se směrem na Metlici, před Metlicí pokračujte vpravo lesní
cestou směrem na Rožmitál na Šumavě. Dorazíte k místu,
z něhož nemůžete tento jedinečný pohled na hrad Rožmberk
přehlédnout.
Mgr. Drahomíra Čížková
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Foto: Bc. Jana Adamko

Foto: Ing. Veronika Krotká

Foto: Ing. Veronika Krotká

Rožmberáček

Řada lidí má za to, že období mezi Vánocemi a Velikonocemi
je „prázdné“. V Rožmberáčku se ale rozhodně nenudíme!
Zimní olympijské hry se nevyhnuly ani rožmberské tělocvičně. Pro děti byly připraveny disciplíny jako slalom,
hod na sněhuláka, střelba na branku či skákání po ledových krách.
Seznamovat děti s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji můžeme už v útlém věku. Co třeba začít ochutnáváním tradičních
jídel? S masopustem se pojí nejen zabijačkové pochoutky,
ale také, pro děti mnohem lákavější, koblihy a vdolky. Hotel
U Martina připravil pro děti malé i velké, rožmberské i pře-

spolní krásnou akci s názvem „Rožmberský vdolek“. Děti si
tak mohly pochutnat na tradiční masopustní dobrotě a maminky to měly bez práce! Děkujeme!
Ovšem masopust není jen o jídle. Jedná se o období průvodů, masek a veselic. Jeden takový průvod se uskutečnil i na
Přízeři.
Poslední únorové setkání nám zpestřila Hanka Kamenická
„Hravým počítáním“. Děti (i maminky) si zábavnou formou
vyzkoušely, že počítání nemusí být nuda.
Bc. Jana Adamko

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Vyrob VELIKONOČNÍ OZDOBU dle vlastní fantazie a přines ji
do 30. dubna na Městský úřad v Rožmberku nad Vltavou. Tři nejzajímavější budou odměněny!
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