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Foto: Bc. Jana Adamko

Ještě jednou územní plán
Dne 20. září proběhne veřejné projednání návrhu nového
územního plánu našeho města. Jde o významný okamžik
v procesu tvorby územního plánu, a proto si dovolím stručný
komentář.
V dosavadním průběhu jsme se vypořádali s jednotlivými požadavky občanů a se stanovisky, která k nim měly dotčené orgány. Město v naprosté většině vstupní návrhy podpořilo, nicméně následně došlo u některých ke kolizi s dotčenými orgány
(životní prostředí a památková péče) a „do finále nepostoupily“.
Nyní se začínají šířit různé spekulace, které mají spíše napomoci autorům k jejich zviditelnění před volbami, než aby
hledaly řešení konkrétní situace. Konstrukce o tom, kdo a jak
v pozadí zbohatne, díky novému územnímu plánu jsou liché.
V případě pozemků v majetku města existují jasná pravidla
a vše probíhá veřejně a je schvalováno zastupitelstvem města.

Objevují se také falešní zastánci památkové péče a ochrany
životního prostředí pod heslem „jak se mi to hodí“. Jednou si
stěžujeme na přísnost a omezování v rozvoji, podruhé se odvoláváme na historickou hodnotu a krásy přírody. Oblíbeným
strašákem je také cyklostezka „pokud jde kolem mého domu,
tak nesouhlasím“. Připomínám, že město vyjádřilo v obecné
rovině souhlas s cyklostezkou a (bohužel) přesnou trasu zatím
projektanti hledají.
Prosím, pokud máte pochybnosti nebo otázky, využijte možnosti konzultovat věc na městském úřadě a především navštivte veřejné projednání, které se koná dne 20. září 2022.
Nespoléhejte na informace „jedna paní povídala“ (nebo psala
na facebooku).
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Soubor usnesení z jednání zastupitelstva Města Rožmberk
nad Vltavou konaného ze dne 30. 6. 2022 a ze dne 8. 8. 2022
Termín jednání 30. 6. 2022
Usnesení č. 2022/34/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. D. Fröstlovou
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou a Ing. Veroniku
Krotkou
III. schvaluje:
program jednání
Bod č. 1 | Kontrola plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Bod č. 2 | Rozpočtové opatření č. 3/2022, č. 4/2022, č. 5/2022
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3/2022 v částkách:
Příjmy:
37 400,77 Kč
Výdaje:
14 314 Kč
Financování:
- 23 086,77 Kč
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 4/2022 v částkách:
Příjmy:
45 890 Kč
Výdaje:
92 000 Kč
Financování:
46 100 Kč
Usnesení č. 2022/34/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 5/2022 v částkách:
Příjmy:
1 000 Kč
Výdaje:
2 202 100 Kč
Financování:
2 201 100 Kč
Bod č. 3 | Účetní závěrka města Rožmberk nad Vltavou za rok
2021
Usnesení č. 2022/34/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
účetní závěrku Města Rožmberk nad Vltavou za rok 2021 – Zápis o výsledku řídící kontroly nahrazující interní audit, který byl
proveden na základě podkladů účetních výkazů, přičemž výsledek hospodaření bude zaúčtován z účtu 431 na účet 432

Bod č. 4 | Závěrečný účet města
Rožmberk nad Vltavou za rok 2021
Usnesení č. 2022/34/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. pověřuje:
Závěrečný účet Města Rožmberk nad Vltavou za rok 2021 s výhradami, na jejichž základě přijme organizace opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných auditorskou společností Plan
Control s.r.o., kdy při přezkoumání podle §2 odst. 1 zákona č.
420/2004 Sb. a §2 odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
Bod č. 5 | Návrh na zrušení předkupního práva pro pozemky
parc. č. 1185 a parc. č. 1251 v KÚ Rožmberk nad Vltavou
Usnesení č. 2022/34/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zrušení předkupního práva pro pozemky parc. č. 1185 a parc.
č. 1251 v KÚ Rožmberk nad Vltavou
II.pověřuje:
starostu podáním žádosti o zrušení na KN
Bod č. 6 | Dodatek smlouvy o dílo na zhotovení cesty k lokalitě
„Za hřištěm“
Usnesení č. 2022/34/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZTV „Za Hřištěm“ Rožmberk
nad Vltavou, komunikace a chodníky, kterým se ponižuje
celková cena o 698,51 Kč bez DPH,
tj. na celkovou částku 4 097 724,50 Kč včetně DPH
II.pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 7 | Žádost o příspěvek SDH Rožmberk nad Vltavou –
Přízeř
Usnesení č. 2022/34/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
finanční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Přízeř ve výši
133 000 Kč za účelem uspořádání oslav 100 letého výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Bod č. 8 | Výběr dodavatele – oprava oken na radnici
Usnesení č. 2022/34/8
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Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
dodavatele pro zhotovení díla – obnova oken budovy Městského úřadu Města Rožmberk nad Vltavou č.p. 2 (severovýchodní
fasáda) - firmu pana Jakuba Nedvídka za vysoutěženou cenu
255 764 Kč včetně DPH
II. schvaluje:
Smlouvu o dílo na obnovu oken budovy Městského úřadu Města Rožmberk nad Vltavou č.p. 2 – severovýchodní fasáda mezi
Městem Rožmberk nad Vltavou a p. Jakubem Nedvídkem za vysoutěženou cenu 255 764 Kč včetně DPH
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 9 | Záměr odkoupení části pozemku 842/4 v KÚ Horní
Jílovice, směna části pozemků staveb. parcela č. 31 a pozem.
parc. č. 842/4 v KÚ Horní Jílovice (Studenec)
Usnesení č. 2022/34/9
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:

zveřejnění záměru směny části pozemků – stav. parc. číslo 31
o výměře 51 m2 v KÚ Horní Jílovice a poz. parcela č. 842/4
o výměře 51 m 2 v KÚ Horní Jílovice. Dále odkoupení části pozemku parc. č. 842/4 v KÚ Horní Jílovice o výměře 18
II. pověřuje:
starostu zveřejněním záměru na ÚD
Bod č. 10 | Stanovení počtu zastupitelů pro volební období let
2022–2026
Usnesení č. 2022/34/10
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
počet 7 členů v Zastupitelstvu města Rožmberk nad Vltavou pro
příští volební období let 2022–2026
Bod č. 11 | Dětská skupina Přízeř
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
ústní dotaz obyvatele Přízeře ke zřízení dětské skupiny

Termín jednání 8. 8. 2022
Usnesení č. 2022/35/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. D. Fröstlovou
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou a Ing. Veroniku
Krotkou
III. schvaluje:
doplněný program jednání
Bod č. 1 | Kontrola plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení z předešlých jednání ZM
Bod č. 2 | Rozpočtové opatření č. 6/2022, č. 7/2022
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 6/2022 v částkách:
Příjmy:
68 100 Kč
Výdaje:
172 000 Kč
Financování:
103 900 Kč
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 7/2022 v částkách:
Příjmy:
138 591,93 Kč
Výdaje:
197 200,00 Kč
Financování:
58 608,07 Kč
Bod č. 3 | Výběr odborného lesního hospodáře
a výkonného lesníka pro lesy města
Rožmberk nad Vltavou
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou

neschvaluje:
do funkce odborného lesního hospodáře a výkonného lesníka
pro lesy v majetku Města Rožmberk nad Vltavou f. Agrowald
Rožmberk s.r.o.
Usnesení č. 2022/35/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
opětovné hlasování o výběru uchazeče z veřejné výzvy do funkce
OLH a výkonného lesníka pro lesy v majetku města Rožmberk nad
Vltavou
Usnesení č. 2022/35/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
do funkce odborného lesního hospodáře a výkonného lesníka pro
lesy v majetku Města Rožmberk nad Vltavou f. Agrowald Rožmberk s.r.o. za nabídnutou cenu 11 900 Kč/měsíc bez DPH
II. schvaluje:
znění a uzavření příkazní smlouvy mezi městem Rožmberk nad
Vltavou a f. Agrowald s.r.o. za účelem správy lesů v majetku města
Rožmberk nad Vltavou za nabídnutou cenu 11.900 Kč/ měsíc bez
DPH
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 4 | Záměr rekonstrukce ČOV Přízeř,
pověření starosty výběrem dodavatele
projektové dokumentace
Usnesení č. 2022/35/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
záměr rekonstrukce čističky odpadních vod v Přízeři
II. pověřuje:
starostu výběrem dodavatele pro zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci ČOV na Přízeři a zadáním zpracování projektové dokumentace pro tuto akci
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Bod č. 5 | Pasport místních komunikací Rožmberk nad
Vltavou
Usnesení č. 2022/35/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Pasport místních komunikací pro město Rožmberk nad Vltavou
zadání listopad 2021 a stav k srpnu 2022
Bod č. 6 | Darovací smlouva – Rožmberk nad Vltavou daruje
Jihočeskému kraji 2m2 z parcely 1138/2 v k.ú. Rožmberk nad
Vltavou
Usnesení č. 2022/35/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
znění a uzavření Darovací smlouvy mezi městem Rožmberk
nad Vltavou (jako dárcem) a Jihočeským krajem (jako příjemcem) část pozemkové parcely č. 1138/2 v KÚ Rožmberk nad
Vltavou o výměře 2 m2
II. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
Bod č. 7 | Záměr koupě části pozemku parc. č. 1034/1 v k. ú
Horní Jílovice u mostku přes Jílovický potok „k Bieblům“ od
SPÚ (cca 380 m2)
Usnesení č. 2022/35/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
záměr odkoupit od Státního pozemkového úřadu část pozemku
parc. č. 1034/1 v KÚ Horní Jílovice o výměře cca 380 m2
II. pověřuje:
starostu podáním žádosti a zveřejněním záměru na úřední desku
města
Bod č. 8 | Žádost o bezúplatný převod pozemku (komunikace)
parc. č. 3171 v k.ú. Horní Jílovice od SPÚ na město Rožmberk
nad Vltavou
Usnesení č. 2022/35/8
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3171 (komunikace), v KÚ Horní Jílovice od Státního pozemkového úřadu na
město Rožmberk nad Vltavou
II. pověřuje:
starostu podáním žádosti a zveřejněním záměru na úřední desku
města

Foto: Ing. Veronika Krotká (fotbalová kronika)

Okénko do naší historie
Kronika oddílu kopané
– sezónu 1976/1977 opět končíme na 3. místě
„Za finanční prostředky získané brigádami jsme si koupili
další dvě soupravy dresů. U statků a lesů jsme odpracovali celkem 550 hodin. Tradici si získávají i zápasy svobodní
proti ženatým, kde jde nejen o kopanou, ale také o legraci.
Za starší muže nastoupili např. M. Klíma a L. Kubický, jedni
z těch, kteří před dvaceti lety bývali oporou Sokola Rožmberk. Toto byl jeho poslední zápas – zanedlouho náhle zemřel. Vzpomínáme na Tebe, Ludvo!“
Ing. Veronika Krotká

Město Rožmberk nad Vltavou přeje všem zářijovým oslavencům hodně zdraví,
štěstí, radosti do dalších spokojených a krásných let.
Adamko Viliam st.
Biebl Alfred
Biebl Rudolf
Bordáč Jan
Dušek Petr
Janotová Šárka

Joza Jindřich
Jurčíková Miloslava
Kolář Jan
Krajča Tobiáš
Krajčová Michaela
Kronika Michael

Kroniková Kateřina
Kůrka František st.
Kůrka Miroslav
Maršánová Monika
Němčeková Emilie
Novák Bohumil

Oceláková Šarlota
Peterová Marie
Stříhavková Sára
Valicsek Tomas
Velecký Jiří
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Uvedení dezinformací
na pravou míru
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás ujistila, že se ve městě neděje žádný „hnus“ jak nabádá jeden z facebookových profilů.
Plocha na výstavbu, která se nachází při příjezdu do Rožmberka nad Vltavou na pravé straně a která byla aktuálně na
přetřes na facebooku není „z pera“ ani z rozhodnutí současného vedení či složení zastupitelstva obce. Způsob využití této
plochy byl již zahrnut v územním plánu v roce 2010 a schválen pořizovatelem Městským úřadem Český Krumlov, odbor
územního plánování a památkové péče. Tato rozvojová plocha byla schválena do územního plánu také proto, aby město
pozemky získalo do svého vlastnictví zdarma od Pozemkového fondu ČR. Jiný způsob, jak pozemky získat město nemělo. Kdyby pozemky město nezískalo, louky by se nechaly
zemědělcům s následným předkupním právem a město by
přišlo o možnou rozvojovou plochu, popř. by ji za draho kupovalo. Bylo to správné rozhodnutí. Město nabylo majetek
vysoké hodnoty a může se rozhodnout, jak s pozemky bude
dále nakládat. Zda vůbec bude stavět, resp. komu a za jakých
podmínek tam stavět umožní.
Při procházkách městem jsem si nevšimla žádného hrůzostrašného strašáka, ale parkovacího automatu na náměstí.
Pro uchýlení k této možné variantě nás přimělo mimo jiné –
– snížení nájemného o cca 50 % na 40 000 Kč ročně bez
souhlasu zastupitelů a zároveň upřednostnění obecně prospěšného zájmu pro všechny občany nad zájmem jednotlivce. Parkovací automat byl instalován v průběhu měsíce
května 2022. Příjem z parkovacího automatu za období květen až červenec činil 194 112 Kč, naproti tomu výdaje spojené s pronájmem a instalací byly 36 531 Kč. Výnos z provozu
je tedy za necelé tři měsíce 157 581 Kč. Samozřejmě, že jsme
si vědomi, že nezaplatí 100% turistů, ale platební morálka

Foto: Ing. Veronika Krotká (výtah z Územního plánu Rožmberk nad Vltavou 2010)

lidí funguje. Bilancovat budeme jistě později, ale nezdá se
Vám již nyní, že to opravdu smysl mělo? A zejména v dnešní
době zdražování, kdy i samo město musí uvažovat úsporně
a s péčí řádného hospodáře.
Ing. Veronika Krotká

Foto: Andrea Krabatschová

Přívalové deště na Přízeři
V minulých letech se při každém přívalovém dešti, nevyhnul problémům ani Přízeř. Náš malý potůček, který má po
celý rok jen pár centimetrů, se při každém, i byť hodinovém prudkém dešti, mění v rozsáhlou vodní plochu. Ta má
v průměru i několik metrů (viz fotografie). V posledních
dvou týdnech se začalo s opravou a vyložením kamenů po
obou stranách potoka, ze strany osady Jílovice až směrem
k rybníku na návsi. Tato snaha by měla napomoci s neustálým rozšiřováním a vymíláním původního toku a zároveň
naplněním rybníka bahnem. Děkujeme Povodí Vltavy za jejich práci a Městu Rožmberk nad Vltavou za snahu problém
řešit.
Andrea Krabatschová
Rožmberský zpravodaj | 5
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Zbořená kovárna čp. 61 (dříve čp. 52)
v Rožmberku nad Vltavou

Foto: Ing. arch. Michaela Špinarová (foto z roku 2007)

Každá větší vesnice, a samozřejmě pak každé městečko a město mělo v minulosti svou kovárnu, protože bez tohoto řemesla
se běžný život neobešel. Kovárny bývaly umístěny buď uprostřed (zvláště na vsích) nebo na okrajích sídel, aby byly všem
snadno dostupné.
V Rožmberku nad Vltavou kovář bydlel a pracoval v domku čp. 61 při vjezdu do města od Českého Krumlova, naproti dnešnímu Penzionu Romantik. Nejstarší písemná zmínka
o čp. 61 (staré čp. 52) pochází z poloviny 17. století a kovářské
řemeslo se v něm udrželo s jistotou až na samý počátek dvacátého století. V poválečné době byl stržen a dnes z něj zbyla
pouze průčelní stěna.
Dům se nacházel na běžné městské parcele a patřil tedy mezi
menší kovářské provozy, kterých bývala většina a u nichž se
toto řemeslo navenek příliš neprojevilo. Jen velké kovárny
s rozsáhlým sortimentem výroby měly výrobní část s kovadlinou, výhní a měchem umístěnou v samostatné budově
v blízkosti obytného stavení kováře, tak jak to známe například
z Holašovic.
U kovářů v Rožmberku máme od konce 18. století doloženo,
že se specializovali na podkovářství. Jistě to souvisí s tím, že
jejich městečkem projíždělo mnoho formanských vozů, neboť
tudy vedla jedna z významných obchodních cest do Rakous.
Je ale možné, že se věnovali i výrobě a opravám drobného
zemědělského nářadí, protože i měšťané (ač mnozí z nich
provozovali nějaké řemeslo) se ještě v 19. století živili hlavně
zemědělstvím. Výjimkou nebyli ani kováři, i oni pro svou obživu obdělávali pole v okolí svého města. Písemnosti z poslední třetiny 18. století nám prozradily, že u kovárny měli stáj pro
krávu a u horní městské brány vlastnili obilní sýpku.

O podobě domu a jeho využití si můžeme učinit dílčí představu zejména na základě popisu výměnků (tj. místa, kde bydleli výměnkáři, ale i vyměření jejich obživy). Výměnky bývaly
v kupních smlouvách uváděny dosti přesně, aby se předešlo
sporům o jejich rozsah. V námi sledovaném domě byla kovářská dílna umístěna v zadním traktu domu. Nad ní byl k roku
1712 doložen kamrlík, který tehdy využívala výměnkářka, bydlící spolu s rodinou kováře (jejího nevlastního syna) ve společné
světnici. K roku 1794 v popisu výměnku čteme, že „pokud by
se výměnkáři ve společné sednici vzájemně nesnesli s novým
majitelem, má jim majitel na své náklady zřídit vlastní světnici.“ K tomu došlo ale až o tři desetiletí později, pro jiné výměnkáře, kteří od roku 1825 bydleli již samostatně v zadním traktu
v nově postaveném obytném patře (zřejmě tedy nad kovářskou
dílnou). Výměnkáři tehdy zároveň měli ve sklepě domu místo
na brambory, dříví skladovali „za pavlačí až k dvířkům k Vltavě“, a k dispozici měli celou půdu nad pokojíkem. Malé opravy
svého obydlí si měli platit sami, ale velké opravy – například co
se týkalo střechy nebo jiných staveb, měl platit majitel kovárny.
Patrně stejně jako jejich předchůdci mohli ke své obživě doživotně užívat „pole na olejnaté rostliny", malou louku a pole na
okopaniny. Mléčnou krávu měli ustájit v kravské stáji u kovárny
a píci pro ni měli uchovávat na přední půdě.
Mgr. Jarmila Hansová, vedoucí oddělení průzkumů
v Národním památkovém ústavu, územním odborném
pracovišti v Českých Budějovicích

Jak dobře znáte své okolí?
V prázdninovém vydání zpravodaje byl na snímku k vidění
kamenný sloupek nacházející se u cest. Že by bezvýznamný?
Vůbec ne. Jde o nejstarší dopravní značení. Při cestě z Rožmberka nad Vltavou na Hrudkov si na nejvyšším bodě můžete
všimnout tzv. brzdového kamene. Ten upozorňoval vozky na
prudké klesání a nutnost začít brzdit dříve, než se vůz nebezpečně rozjede.
Brzdový kámen je kamenný hranol, na přední pohledové straně je v horní části znázorněna značka -,,čuba“. (Čuba – rukojeť
smykové kočárové brzdy, která byla zasunuta pod kolo vozu.)
Brzdový kámen, neboli čubovník, označoval místo, kde měl
vozka pomocí klínu začít přibrzďovat vůz, aby nenarazil do
koňského potahu. Brzdový klín vložil pod kolo vozu a tím
brzdil. Dole pod kopcem odložil klín na určeném místě
a vozkové, kteří jeli do kopce, měli za povinnost klíny vyvézt
nahoru a uložit u brzdového kamene. Brzdové kameny patří
mezi nejstarší dopravní značení již od 1.poloviny 18.století.
Mgr. Drahomíra Čížková
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Vídeňský Carousel z roku 1863 a jeho ozvěny v roce 2022
v rámci hradozámecké noci
Pod pojmem Carousel (Karusel) si lze představit velkolepé tematické kostýmované přehlídky, které patřily k nejmasovější
zábavě šlechty, a to jak do počtu zúčastněných, tak i symbolickým sdělením směrem k veřejnosti, na kterou byla tato zábava
primárně cílena. Carousely měly svou historii již ve starověku,
přes středověk, ale poslední velký rozmach zažily během tzv.
dlouhého 19. století.
Ve své podstatě lze tyto kostýmované přehlídky přirovnat
k charitativním akcím, neboť veškeré výnosy z nich byly věnovány na dobročinné akce (chudým a potřebným). Ovšem
vzhledem k náročnosti příprav takovýchto přehlídek (viz prostory, choreografie, program, návrhy a ušití kostýmů, které
byly hodnoceny odbornou porotou, příprava kulis, atd.) nutno podotknout, že náklady značně převyšovaly samotné výnosy. Spíše se jednalo o prezentaci šlechtických rodů a jejich
vlastní historie s vazbou na vládnoucí císařskou rodinu.
Základní informace, která dala do pohybu plány na přípravu
carouselu, bylo hlavní téma kostýmované přehlídky.
V roce 1863 se carousel konal ve středu dne 18. března od
20:00 hodin v prostorách jezdecké školy ve Vídni, opět za přítomnosti vládnoucích Habsburků. Hlavním tématem byla bitva udatných rytířů Krista proti Saracénům, která se odehrála
v 11. století během svaté války proti pohanům. Tato bitva je
spojena s erbovní pověstí rodu Lonqueval-Buquoy a souvisí
s legendárním předkem Buquoyů, Alexandrem z Longuevalu, který se v roce 1095 dostal do bitky se Saracény, během níž
přišli rytíři o svůj prapor. Alexandr však vzal svůj rudý plášť
podšitý veverčí kůží, nabodl ho na kopí a pod tímto novým
praporem rytíři nad Saracény zvítězili. Také z toho důvodu
byl buquoyský hraběcí pár Jiří Jan Jindřich a jeho manželka Sofie Terezie hlavními aktéry celého večera a aktivně se
podíleli také na tvorbě programu a choreografie, která byla
v ústřední režii hraběte Töröka. Velkolepé promenády a fenomenálních rytířských představení se toho večera účastnilo
neuvěřitelných 233 osob v rolích rytířů a Saracénů, které doprovázeli jejich dámy, panoši a mouřenínové. Slavnostní program začal průvodem všech účastníků z řad nejvyšší šlechty,
poté následovaly čtverylky na koních (více než 170 koní).
V průvodu rytířů šla po boku arcivévody Ludvíka Viktora
hraběnka Sofie Terezie Buquoyová, která na sebe upoutala
pozornost díky dokonalé eleganci a majestátnímu kostýmu
královny, který byl vytvořen ze zlatého brokátu s červeným
živůtkem a ozdobným hermelínem. Hlavu hraběnce zdobila
koruna osázená drahými kameny. Ve stejném průvodu šel
i její muž Jiří Jan Jindřich, který oslnil přítomné dámy oděn
do kostýmu křižáka, na jehož návrhu se sám podílel.
Díky uměleckému ateliéru geniálního fotografa Ludwika Angerera, který byl vídeňskou smetánkou často vyhledáván, byli
všichni účastníci Carouselu zvěčněni prostřednictvím nesmrtelného média fotografie a my tak dnes můžeme i po více než
jednom století obdivovat jejich honosné róby.
Během letošní hradozámecké noci konané dne 27. srpna se

Foto: Caruselová dámská společnost 1863 Ludwig Angerer (Sbírka SH Rožmberk)

součástí přednášky věnované tématu
carouselu a kultu předků Lonqueval –
– Buquoy stala hraná scénka nacvičená
našimi talentovanými průvodci. Tato
scénka měla představit hraběte Jiřího
Jana Jindřicha Buquoye (1814–1882)
a jeho alter ego – francouzského vojevůdce Godefroye z Bouillonu, hraběte
z Boulogne, jednoho z vůdců první
křížové výpravy. Tento vzor ideálního
středověkého rytíře se stal hraběti Jiřímu Janovi Jindřichovi
osudným. Jednak portrétní rysy své vlastní tváře nechal vtisknout do portrétu vojevůdce Godefroye z Bouillonu, který je
součástí Křižácké galerie na hradě Rožmberk, dále jej hrabě
ztvárnil na vídeňském carouselu v roce 1863 a po jeho skončení se s touto pozoruhodnou postavou, která odkazovala na
historii jeho vlastního rodu, ztotožnil až do té míry, že kostým
křižáckého vojevůdce málo kdy odkládal a sám sebe prezentoval nejen v kruhu rodinném, ale i širší veřejnosti, jakožto
rytíře kříže, který spasí svět. Tato jeho potíž, rozeznávat tenkou hranici mezi fikcí a realitou, byla ke konci života hraběte
umocňována těžkými ranami osudu, které na duši citlivého
hraběte zanechaly hluboké a nesmazatelné jizvy.
U příležitosti oslav stříbrné svatby hraběcího páru v roce 1872
složili Jiřímu Janovi Jindřichovi jeho zaměstnanci hymnu
(GEORGSHYMNE), která oslavovala nejenom Jiřího Jana Jindřicha, ale také jeho předky proslavené křížovými výpravami.
Tuto hymnu po odehrané scénce a v závěru přednášky zazpívala všem přítomným posluchačům naše milá průvodkyně Anna
Dopitová, jejíž přednes a zlato v hrdle se zasloužilo o velké finále večera, během kterého nezůstalo jedno oko suché.
Mgr. Veronika Polnická
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Rožmberáček
LETNÍ STOPOVANÁ

Foto: Eliška Tomková

Foto: Eliška Tomková

„Obejmi strom“, „Napodob zvuk nějakého ptáka“, „Najdi turistickou značku“ – tyto a další úkoly čekaly na děti v rámci
Letní stopované, která se uskutečnila v sobotu 16. července.
Stopa vedla od areálu zámku až k mostu „Bíláku“. Zpátky už
pak všechny poháněla vidina odměny v podobě studeného
sladkého melounu.

Foto: Bc. Jana Adamko

SOUTĚŽ

Pro někoho je největší letní zážitek plavba na raftu, pro jiného koupání v moři. Pro Rozálku Caltovou je to hledání šneků
a vytvoření Šnekolandu! Děkujeme za krásný obrázek do naší
soutěže a těšíme se na další výtvory dětské fantazie.
Bc. Jana Adamko

Hromadná vakcinace psů proti VZTEKLINĚ
v sobotu dne 17. 9. 2022

Přízeř
Rožmberk – bytovky u kravína
Rožmberk

10:00–10:20
10:25–10:35
10:40–11:00

Cena základního očkování proti vzteklině, které se
provádí jednou za dva roky, je 190,- Kč. Očkování
kombinovanou vakcinou 380,- Kč.

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Vydej se na sběr kaštanů, šípků, jeřabin či jiných přírodnin, něco
z nich vyrob a zanes výsledek do 30. září na Městský úřad v Rožmberku nad Vltavou. Tři výrobky
budou odměněny!
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