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Mgr. Drahomíra Čížková

Investiční záměry Města Rožmberk nad Vltavou pro rok 2022
V rozpočtu na rok 2022 počítáme s následujícími rozsáhlejšími investičními akcemi.
Dokončení silnice na ZTV „Za hřištěm“ s rozpočtem cca
2,5 mil. Kč. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele a hledáme případně vhodný dotační titul. Situace s možnou dotací je komplikovaná tím, že realizace byla původně nešťastně
rozdělena na dvě etapy a dotace jsou většinou vyhlašovány
na „opravy stávajících“ komunikací nebo na zpřístupnění budoucího ZTV. V této lokalitě máme již rodinné domy postaveny. Cestu dokončíme bez ohledu na dotace a práce začnou,
jakmile to venkovní teploty umožní.
Další investice do komunikací bude oprava cesty na Latrán
„Nábřežní ulice“. Zde je rozpočet 2,3 mil Kč. Tento záměr
je specifický tím, že je provázán s plánem společnosti EG.D
(dříve E.ON) na uložení místních elektrických rozvodů NN
do země. Tedy realizace musí proběhnout v koordinaci prací
a Město Rožmberk nad Vltavou provede práce po dokončení
elektrických rozvodů. Pro tento záměr jsme požádali o dotaci.
V rámci záměru posílení zdrojů vody pro město Rožmberk nad
Vltavou a osadu Metlice bude dokončena etapa „Rožmberk
- levý břeh Vltavy“, kdy dojde k napojení dvou nových vrtů
a bude modernizována úpravna vody. Rozpočet 2,1 mil. Kč. Tento

záměr je realizován v rámci získané dotace cca 80 % nákladů.
Dodavatelem bude společnost PRVOK s. r. o. (vítěz výběrového řízení). Práce započnou, jakmile to dovolí venkovní teploty.
Nutnou investicí je rekonstrukce ČOV na Přízeři. V současnosti připravuje projekční kancelář projektovou dokumentaci. Orientačně je rozpočet stanoven na 4 mil. Kč. Pro tento
záměr požádáme o dotaci (pravděpodobně 80 % nákladů).
U žádostí na vodohospodářskou infrastrukturu je poměrně
vysoká šance na úspěch.
Z rozpočtově menších záměrů zmíním například nutné
výměny zdrojů tepla v městských bytech (ze zákona kotle
1. a 2. emisní třídy), rozšíření bytu v čp. 74 a nový byt v čp. 2.
Nezbytné výdaje si vyžádají také úpravy na objektech ve vodáckém kempu a podle výsledku žádosti o finanční prostředky v programu Regenerace (nemovité kulturní památky)
budeme pokračovat v opravách oken na radnici a případně
zahájíme nutné havarijní opravy komplexu kaple sv. Anny
a Marie Bolestné na Studenci. Drobné výdaje si vyžádají také
úpravy sběrných míst odpadů, úpravy potenciálních parkovacích ploch a úprava odtokového tělesa rybníčku na Přízeři.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Usnesení č. 2021/29/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu p. Magdu Radovou
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
a p. Romana Chmelu
III. schvaluje:
Doplněný 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 | Oprava zápisu z jednání ZM
ze dne 18. 11. 2021
Usnesení č. 2021/29/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
následující opravu textu v zápise z jednání ZM dne 18. 11.
2021 v bodu č. 2. Programu - Schválení výsledku výběru
dodavatele na akci: „Posílení vodovodu v Rožmberku nad
Vltavou - 1.etapa“, kdy původní text zněl: Hodnotící komise
dne 1. 11. 2021 doporučila výběrem ze třech nabídek firmu
PRVOK, s.r.o. jako vítěze s nabídkovou cenou 2 058 090, 60
Kč s DPH, a nyní bude nahrazen textem: Hodnotící komise
dne 1. 11. 2021 doporučila výběrem ze třech nabídek firmu
PRVOK, s.r.o. jako vítěze s nabídkovou cenou 2 058 090, 60
Kč bez DPH, tedy cena 2 490 289,63 Kč včetně DPH.

Bod č. 3 | Rozpočet Města Rožmberk nad Vltavou
za rok 2022
Usnesení č. 2021/29/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
rozpočet Města Rožmberk nad Vltavou pro rok 2022 v částkách:
Příjmy:
15 758 000,00 Kč
Výdaje:
19 253 269,87 Kč
Financování:
3 495 269,87 Kč

Bod č. 4 | Střednědobý výhled rozpočtu
Usnesení č. 2021/29/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
střednědobý výhled rozpočtu města Rožmberk nad Vltavou
pro období let 2022−2025

Bod č. 5 | OZV za odpady
Usnesení č. 2021/29/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku Města Rožmberk nad Vltavou č.
1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství

Bod č. 6 | Záměr – žádost o dotaci – oprava
komunikace „Latráň“
Usnesení č. 2021/29/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
záměr podat žádost o dotaci poskytovanou Ministerstvem
pro místní rozvoj na opravu komunikace na Latráni – „místní
komunikace č. 16c „Nábřeží“
II. pověřuje:
starostu podáním žádosti

Bod č. 7 | Rozpočtové opatření č. 12/2021
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 12/2021 v částkách:
Příjmy: 919 370 Kč
Výdaje: 0 Kč
Financování: - 919 370 Kč

Bod č. 8 | VŘ na činnost OLH a výkonného lesníka
Usnesení č. 2021/29/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Výběrové řízení na činnost odborného lesního hospodáře
a výkonného lesníka pro hospodaření v lesích Města Rožm-
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berk nad Vltavou s výhradou, že podmínky výběru uchazečů, které budou součástí výběrového řízení, budou stanoveny
na pracovním jednání zastupitelstva a až poté budou starostou zveřejněny na úřední desku města.

Bod č. 9 | Výmaz předkupního práva z KN
pro parcelu 489/11 v KÚ Rožmberk nad Vltavou
Usnesení č. 2021/29/8
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
že Město Rožmberk nad Vltavou nevymáhalo pohledávku po
žadateli ve výši 270.900,-Kč, neboť ta zanikla splněním všech
podmínek kupní smlouvy na pozemek parc. č. 489/11 V KÚ
Rožmberk nad Vltavou ze dne 6. 1. 2017.
II. pověřuje:
starostu města podpisem Dohody o zrušení předkupního
práva na pozemek parc. č. 489/11 v KÚ Rožmberk nad Vltavou.

Bod č. 10 | Výběrové řízení na povodňový plán
Usnesení č. 2021/29/9
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele „Digitálního
povodňového plánu pro Město Rožmberk nad Vltavou“
II. pověřuje:
starostu vypsáním tohoto výběrového řízení

Bod č. 11 | Schválení starosty
k odsouhlasení RO č. 13/2021
Usnesení č. 2021/29/10
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
starostu města podpisem posledního rozpočtového opatření
Města Rožmberk nad Vltavou v roce 2021

Odpadové hospodářství – ožehavé téma každé obce
Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti. Vznikají v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě a také při
běžném životě člověka ve společnosti. Zejména komunální
odpady jsou produktem všech obyvatel a i s touto problematikou se „pereme“ také u nás v Rožmberku.
Jako právnický subjekt se město řídí zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy, kde jsou
stanovena základní pravidla pro nakládání s odpady. Při každé změně zákona nebo změně prováděcích předpisů k tomuto zákonu vydává město Obecně závaznou vyhlášku, která je
kontrolována Odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zda je v souladu se zákonem. K 1. 1. 2022 dochází ke
změně výše zmíněného zákona, a to je důvod, proč na jednání
zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou dne 16. 12. 2021
byla schválena nová Obecně závazná vyhláška (dále jen
„OZV“) č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Oproti původní vyhlášce
z roku 2020 je pouze minimálně pozměněna, v tomto článku
tedy vyberu podstatné informace pro občany.
Město Rožmberk nad Vltavou OZV č. 1/2021 upravuje místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Správcem poplatku je městský úřad, kde je poplatník povinen
příslušný poplatek uhradit. Poplatníkem poplatku je fyzická
osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce. Spoluvlastníci nemovité
věci jsou dle zákona povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok, přičemž splatnost poplatku je vyhláškou dána

Foto: Ing. Veronika Krotká

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva
Města Rožmberk nad Vltavou konaného dne 16. 12. 2021
od 17:00 hodin v zasedací místnosti HZ Přízeř

do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Sazba poplatku činí
500 Kč za osobu trvale žijící na území obce, popř. 500 Kč za
rekreační objekt umístěný na území obce.
Pokud se poplatník k trvalému pobytu přihlásí během kalendářního roku, nebo naopak se během kalendářního roku
odhlásí, snižuje se poplatek o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc. Další osvobození od poplatku se týká všech
osob trvale přihlášených k pobytu, které v daném kalendářním roce dosáhnou věkové hranice 70 let. Pamatováno je též
na občany, jejichž nemovitost se nachází mimo trasy svozu
odpadu. Těm je udělena úleva poplatkové povinnosti, a to ve
výši 250 Kč.
Mgr. Daniela Fröstlová, DiS.
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Předmětem druhého setkání finančního výboru byla kontrola
pohledávek za městem, vedení knihy jízd motorového vozidla. Dále pracovní smlouvy zaměstnanců města včetně uzavřených dohod o provedení práce.
Zastupitelstvo města dále na svém veřejném jednání pověřilo
finanční výbor společně s hlavní účetní paní Magdou Radovou
zpracováním účetní závěrky a vytvořením zápisu o výsledku
kontroly. Cílem setkání bylo porovnat příjmy a výdaje za rok
2019 a 2020. Poradní orgán si namátkově vytipoval účetní
doklady ke kontrole. Dále se seznámil se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření města. Výstupy z jednání byly prostřednictvím zápisu opětovně předány zastupitelstvu města.
Ráda bych tímto poděkovala všem členům nejen za účast při
těchto jednáních, která absolvují ve svém volném čase, ale
i za aktivní přístup v rámci přípravy a za stanovení závěrů či
doporučení pro zastupitelstvo. Velmi si Vaší spolupráce vážím
a doufám, že budeme ve stejném duchu pokračovat i v roce
letošním.
Ing. Veronika Krotká

Účast zastupitelů při jednání zastupitelstva v roce 2021
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×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Chmela

×

×

×

×

×

×

−

×

×

×

×

Stříhavka

×

−

−
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Mezi města ležící u řeky Vltavy patří i Rožmberk nad Vltavou. Je vzdálen 23 km od Českého Krumlova, 7 km od Vyššího Brodu a 528 m nad mořem. Rožmberk nad Vltavou je
nejmenším městem v Jihočeském kraji. Zároveň patří mezi
nejatraktivnější místa krumlovského okresu. V blízkém okolí
městečka se nachází řada zajímavých míst. Poznáte místo na
snímku? Pokud se chcete zapojit do soutěže, napište svůj typ
a své jméno, vložte do obálky označené SOUTĚŽ a vhoďte do
schránky v průjezdu městského úřadu nejdéle do konce měsíce února. Správnou odpověď a tři vítěze typování se dozvíte
v dubnovém vydání Rožmberského zpravodaje.
Mgr. Drahomíra Čížková
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Foto: Drahomíra Čížková

Jak dobře znáte své okolí?

Město Rožmberk nad Vltavou přeje všem
únorovým oslavencům hodně zdraví, štěstí,
radosti do dalších spokojených a krásných let.
Bandik Lukáš
Bezděková Klára
Bušovský Martin
Dobiášová Eva
Friedel Milan
Fröstl Hynek
Gerber Philippe Gérard
Havlová Kristýna
Horváth Tomáš
Chmela Jakub
Chmelová Karolína
Janktová Růžena
Karalová Radka
Kohoutová Hanička
Korčák Josef
Krabatsch Severin Michael
Kroniková Eva
Kuklišová Sandra
Kukolíková Vladimíra

Kuthan Jiří
Kutil František
Majdjak Petr
Měšťanová Jitka
Moulis Stanislav
Musil Pavel
Nováková Petra
Ocelák Josef
Paukert Simon
Pech Miloš
Pernecký Michal
Rolník Josef
Sojková Klaudie
Šejvlová Andrea
Šístek Radek
Thomová Jana
Tomášek Roman
Valicsek Ana-Renata
Valicsek Francisc

Malá jídelna po restaurování

pravovat výstavy a akce na letní období. V letošním roce se
připojíme samostatnou výstavou k projektu Národního památkového ústavu s tématem šlechtických zábav. Už nyní také
vybíráme hosty na letní setkání na nádvoří hradu a věříme, že
přivedeme i letos na Rožmberk zajímavé osobnosti.
Velkou kapitolou jsou pro nás také opravy a rekonstrukce,
které připravujeme na klimaticky příhodné období. V letošním roce se zaměříme na opravu jedné z opěrných zdí před
hradem, která je díky zatékající vodě v havarijním stavu. Na
Jakobínce budou s novou sezónou instalovány infopanely,
které přiblíží návštěvníkům místa a objekty v okolí.
V letošním roce jsme díky zvyšujícím se nákladům za energie
zatím omezili zimní provoz. Ale pokud byste si chtěli v zimních měsících přece jen zpříjemnit čas návštěvou památek,
nabízí pravidelné prohlídky zámky Český Krumlov, Hluboká a Třeboň. Bude-li však zima vlídná a přívětivá, zkusíme
v budoucnu nabídnout příležitostně prohlídky alespoň na
věži Jakobínce.
Mgr. Andrea Čekanová

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Na počátku loňského roku bylo schváleno nové složení finančního výboru města. Mgr. Čížková na svou žádost rezignovala
z funkce předsedkyně finančního výboru a stala se z ní členka.
Novou předsedkyní finančního výboru byla zastupitelstvem
následně schválena Ing. Veronika Krotká. Finanční výbor
pracuje nyní ve složení: Ing. Veronika Krotká, Mgr. Drahomíra Čížková, Lenka Tomková, Jan Stříhavka a Ing. Miroslav
Zemene. V roce 2021 se konala tři jednání finančního výboru.
V rámci prvního setkání se členové seznámili s hospodařením obce za uplynulá období prostřednictvím shrnutí, které
bylo zpracováno hlavní účetní paní Magdou Radovou a dále
finančními výkazy, které jsou veřejně dostupné na webu města. Na základě diskuse občanů města při jednání zastupitelstva
jsem vnímala jako žádoucí zkontrolovat výběr nejvýhodnější
nabídky při pořízení traktůrku, který nyní slouží pro efektivnější uspokojení požadavků města i občanů samotných. Město
obdrželo čtyři nabídky a jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti Y-CZ s. r. o., se kterou byla následně uzavřená
smlouva. Dodatečně bylo pořízeno vybavení pro zimní údržbu
– shrnovací radlice a rozmetadlo pro posypový materiál.

Zimní měsíce na Rožmberku jsou sice bez návštěvníků, ale rozhodně to pro nás
není čas odpočinku či zahálení. Okamžitě po skončení
sezóny začínají práce na zazimování hlavní prohlídkové trasy. Do temperovaných
depozitářů ukládáme předměty, které jsou citlivé na
teplotu a hlavně na vlhkost,
nábytek se očistí od prachu
a přikrývá, zatemníme okna,
aby si aspoň v zimě mobiliář
„odpočinul“ od světla a slunečního záření a také jako
pomoc tomu, aby bylo zimní
klima v interiéru co nejstabilnější. V měsíci listopadu a
prosinci jsme pokračovali v
obnově původní výmalby někdejšího Buquoyského muzea.
Další z pokojů tak dostal staronový kabát. Restaurování se
zhostil restaurátor Josef Palouda, jehož práci můžou ocenit
návštěvníci mimo jiné na mnoha hradech a zámcích nejen
v jihočeském regionu.
Mimosezónní měsíce jsou také dobou, kdy začínáme při-

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

S příchodem zimy práce na hradě nekončí

Činnost Finančního výboru
Města Rožmberk nad Vltavou v roce 2021

Práce na obnově výmalby v Malé jídelně
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Schválený rozpočet − závazné ukazatele, rok 2022

V následujícím článku zaměříme naši pozornost na historicky
cenný objekt, který na jedné straně tvoří jednu ze stavebních
i krajinných dominant malebného městečka Rožmberka nad
Vltavou a na straně druhé je také důležitou součástí kulturní
identity města.
Řeč je o takzvaném Novém zámku a přilehlém krajinářském parku, který žije spolu s městem a jeho obyvateli, v jehož zdech je vepsáno mnoho lidských příběhů a jehož tvář
se až melancholicky dojemným způsobem proměňuje spolu
s ročními obdobími. Společně poodhalíme bohatou historii
tohoto pozoruhodného objektu, jeho proměny v rámci staletí
a zaměříme se na dokumentaci stavu interiéru a exteriéru tohoto objektu, jak vypadal v minulosti. Pro případné následné
porovnání stavu objektu v minulosti a v současnosti poslouží
každému čtenáři doprovodný rozličný ikonografický materiál.
Jelikož nelze všechny tyto informace obsáhnout v rámci jednoho článku, rozdělíme jej do několika vzájemně na sebe navazujících částí. V této úvodní části se tedy nejprve seznámíme se stavební historií Nového zámku a jeho využití v rámci
průběhu jednotlivých staletí.
Od 13. století tvořil dnešní Nový zámek součást hradního
komplexu, jehož existence je spojena se jménem jednoho
z nejmocnějších českých šlechtických rodů, pánů z Rožmberka. Na místě zámku dříve stával takzvaný Horní hrad,
o jehož podobě se však mnoho informací nedochovalo. Nejstarším dochovaným pozůstatkem dnes již zaniklého Horního rožmberského hradu je válcová strážní věž Jakobínka,
která dodnes tvoří nejvýraznější bod komplexu. Zásadní
proměny se pak Horní / Nový zámek v Rožmberku dočkal
v polovině 19. století po převzetí rodového fideikomisu hrabětem Jiřím Janem Jindřichem Buquoyem (1814–1882),
který veškeré své zájmy soustředil na hospodářský rozkvět
a přestavbu svěřených panství, zejména pak Nových Hradů
a Rožmberka. Také samotný hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy
se ve svých skicách zabýval formováním podoby přestavby
exteriéru i interiéru. Inspiraci nacházel během svých poznávacích cest, které podnikal nejenom po Evropě (Německo,
Rakousko, Anglie, Irsko, Itálie, atd.), kde se seznamoval
s místní krajinou, kulturou a především architekturou (anglickou tudorskou gotikou). Po návratu hraběte z cest byly
v roce 1853 zahájeny přípravy základů takzvané Cottage,
tedy romantického letního sídla. Cottage tvoří koncový
východní úsek obytné třípatrové budovy (zámku), který je
z jedné části zdoben a zároveň i členěn sgrafitovým kvádrováním zdiva a z části druhé pak hladkou omítkou. V celém
komplexu se dále nacházely stáje, vozovna a byty zaměstnanců s deputátními zahradami. Rozsáhlejší práce byly zahájeny sjednocením dosavadních užitkových zahrad s panskou
květinovou a okrasnou zahradou, kterou navrhl zahradní
inspektor v buquoyských službách Anton Kraus (1812–?).
Před průčelí hraběcího letního bytu, jehož podstatou byla
podesta vyhlídkového glorietu, projektoval květinový parter

PŘÍJMY 				
Bez paragrafu
Podpora ostatních produkčních činností
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních voda
Záležitosti pošt
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
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Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Buquoyský Rožmberk a jeho památné objekty spoluutvářející
kulturní identitu města ‒ Nový zámek část 1
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Foto: Mgr. Andrea Čekanová

PŘÍJMY celkem:

s kašnou uprostřed. Na severní straně byl parter lemován
skleníkem, za kterým se nacházela síť malebných cest s komponovanými skupinami stromů, květin a keřů.
Během druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století byl
Nový zámek využíván jako vdovské sídlo rodiny. Po dlouhou
dobu jej obývala vdova po Karlu Bonaventurovi II. Buquoyovi (1853–1911), hraběnka Filipína Terezie Buquoyová,
roz. Černínové z Chudenic–Morzin (1858–1937). Po jejím
odchodu pak zůstal zámek opuštěn. Během druhé světové
války byly v části zámku ubytovány dívky z německé nacionalistické mládežnické organizace Bunt deutscher Mädel.
Po skončení války byl veškerý majetek hraběti Karlu Jiřímu
Buquoyovi (1885–1952) zabaven a následně byl areál Nového
zámku věnován Československé poště pro účely učiliště pošt
a spojů. Donedávna byl areál využíván jako školící a rekreační
středisko České pošty.
V pokračování tohoto článku se budeme zabývat stavebním
vývojem Cottage, popisu interiéru a další výrazné stavbě, která byla situována v jeho bezprostřední blízkosti – vyhlídkovému glorietu. Zároveň poodkryjeme tajemství krásy zámecké
zahrady a romantických zákoutí přilehlého krajinářského
parku, jejichž odkaz je dochovaný do dnešní doby, bohužel
však pouze v torzu.
Mgr. Veronika Polnická

VÝDAJE 			
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
Pěstební činnost
Podpora ostatních produkčních činností
Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních voda
Ostatní záležitosti vodního
Záležitosti pošt
Základní školy
Činnosti knihovnické
Zachování a obnova kulturních
Ostatní záležitosti sdělovacích
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání
Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem:
FINANCOVÁNÍ celkem:
Schváleno usnesením číslo:2021/29/3
Dne:16.12.2021
Počet záznamů: 52

Kč
7 794 800,00
2 814 000,00
500 000,00
500 000,00
160 000,00
1 000,00
500,00
487 000,00
11 000,00
400,00
3 443 000,00
4 000,00
40 000,00
300,00
2 000,00
15 758 000,00
Kč
5 500,00
127 000,00
1 510 000,00
363 000,00
62 000,00
4 305 000,00
1 024 700,00
1 531 600,00
100 000,00
309 000,00
100 000,00
18 000,00
200 000,00
156 000,00
140 000,00
115 000,00
30 000,00
82 000,00
1 145 000,00
15 000,00
420 000,00
3 000,00
250 000,00
2 171 622,00
509 000,00
27 000,00
45 000,00
30 000,00
300 000,00
1 028 000,00
1 407 000,00
15 000,00
93 000,00
1 600 000,00
9 647,87
6 200,00
19 253 269,87
3 495 269,87

Okénko do naší historie
Kronika oddílu kopané
Fotbalový klub byl registrován jako TJ Sokol Rožmberk nad
Vltavou. Byl zařazen do snížené III. třídy, v níž byly zastoupeny
kluby: Velešín, Kaplice, Rožmberk, Vyšší Brod, Loučovice, Český Krumlov, Kamenný Újezd, Rožnov, Planá u Českých Budějovic. Základní kádr tvořili hráči – Zdychynec, Pfeffer, Tomka,
Vesák, Klíma, Vondrák, Malinovský, Krejčí, Koldinský, Dvořák,
Klapka, Pumpr a občas Halama. Časem někteří hráči odcházeli
a byli nahrazeni novými, z nichž se nejvíce prosadili Mařinec –
– zvaný Mašlonka a Berky. Zapojeni byli i schopní chlapci
z rodin reemigrantů maďarské národnosti, kteří sem přijížděli
na práci např. do loučovických papíren. Zapojili se i příslušníci
jízdní policie. Hrálo se se střídavými úspěchy, nikdy však mužstvo nepostoupilo do vyšší soutěže. Jaroslav Tomka uvádí: „Kolektiv hrál v rozestavení 1 – 2 – 3 – 5. Finanční náklady si hradili
hráči sami. Sokol Rožmberk se snažil řešit finanční situaci brigádami pro MNV, pořádání tanečních zábav a přicházely i dárky
od příznivců.“ Hrála se přátelská utkání – dokonce mezinárodní s rakouským fotbalovým klubem z nedalekého Freistadtu.

Foto: Ing. V. Krotká (fotbalová kronika)
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Rok 1955 při přátelském utkání s Planou u Českých Budějovic,
Zleva: Imrich Šenvický, Jaroslav Tomka, Ludvík Kubický, Miloslav Klíma;

Kronika města
V roce 1955, kdy místní fotbalisté absolvovali přátelské utkání
s fotbalovým klubem Plané u Českých Budějovic, se událo ve
městě následující: „Jarem dodělávají se úpravy čtyř družstevních domků pro dosídlení družstevníků pro JZD Rožmberk.
Znovu přibyly tři rodiny a opět nezůstal nikdo z nich v družstvu. Jedná se jen o stálé přelétavce. V jarních měsících napadlo
spousty sněhu, který setrval do 15. května, což značně zpozdilo práce v poli. První máj prošel důstojně a všichni občané
v městě a v osadách ozdobili domy státními prapory a květinami, též obrazy státníků a hesly. Ve Vyšším Brodě se sjížděly vyzdobené vozy, auta, traktory. 1. září je zvolen předsedou MNV
v Rožmberku nad Vltavou Ladislav Haišman, ředitel národní
školy. Jednotné zemědělské družstvo v Rožmberku nad Vltavou zvedlo svoji poctivou prací plánovanou pracovní jednotku
z 18 na 20 Kčs a k tomu podíly naturálií. V letních měsících
byla zřízena pomocí Rady žen z Rožmberka jídelna pro děti
a to v mateřské školce. Ženy z Rožmberka odpracovaly na jídelně dobrovolně 150 hodin zdarma.“
Ing. Veronika Krotká
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Rožmberáček
Foto: Bc. Jana Adamko

Poslední měsíc v tomto roce se nesl ve vánočním duchu. K začátku adventu neodmyslitelně patří pečení perníčků. Děti se
nadšeně zhostily následného zdobení a výsledek byl k vidění
a zakoupení na předvánočním bazárku.
Každý zimní den není jako z Ladových obrázků. Šedivé dny
a sychravé počasí nenabízí mnoho možností pro venkovní dovádění. Proto je tu tělocvična s rozmanitými pomůckami, ze
kterých lze snadno sestavit opičí dráhu, která děti zabaví a unaví.

Foto: Bc. Jana Adamko

Dne 18. prosince dopoledne naplnily tělocvičnu zvuky koled,
úsměvy, milá slova a dobrá nálada. Předvánoční bazárek dětského oblečení byl pro Rožmberáček první akcí tohoto druhu
(a vzhledem k úspěchu jistě ne poslední). K zakoupení bylo
nejen krásné dětské oblečení věnované maminkami z Rožmberka a okolí, ale i ručně vyráběné výrobky (svíčky, vaječný
koňak, marmelády, mýdla a další). Štědré příspěvky daly dohromady částku 3920 Kč. Maminky se při nejbližší příležitosti
domluví, jak nejlépe přeměnit tyto peníze na dětskou radost.

Foto: Ing. Veronika Krotká

Nejen Česká pošta měla před Vánocemi napilno. V přízemí
městského úřadu byla umístěna schránka, do které mohly děti
vhazovat dopisy pro Ježíška a netrpělivě pak čekat na jeho odpověď. Dopisy přišly opravdu krásné a Ježíšek se vynasnažil
udělat dětem svou odpovědí co největší radost.

Foto: Bc. Jana Adamko

Jóga pro každého

Poslední prosincové setkání Rožmberáčku proběhlo netradičně. Hry v tělocvičně jsme vyměnili za výšlap na hrad, kde
jsme se posilnili cukrovím. Cestou zpět jsme se zastavili u křížového zastavení „U Tří sloupů“, kde děti Ježíškovi darovaly
kamínky, klacíky a listy a poprosily ho o dárky. Jejich překvapené a rozzářené oči, když pod vánočním stromem na náměstí uviděly zabalené dárečky, byly nejkrásnějším momentem
celého odpoledne.

Ženy si na sebe v předvánočním období málokdy najdou
chvilku pro sebe. O to více pyšná jsem na ty, které úterní
večery netrávily pečením cukroví, ale usedly v tělocvičně na
jógamatku a věnovaly čas samy sobě. Dne 21. prosince se
uskutečnilo poslední jógové setkání. Více než čtvrt roku jsem
strávila s úžasnými ženami, které se učily poznávat své tělo,
svůj dech a své nitro. Učily se odpočívat. Učily se respektovat samy sebe. Učily se mít se rády. Praktikovat jógu v klidu
domova má spoustu kladů,...sledovat, jak mi před očima lidé
rostou a sílí fyzicky, ale hlavně duševně. Jak usedají na podložku každou hodinou jistěji, mě obohatilo mnohonásobně
více. Děkuji všem ženám, které se svou přítomností podílely
na našich hodinách. ...Namasté
Bc. Jana Adamko

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Vyrob obličejovou masopustní masku podle vlastní fantazie a

přines ji do 28. února na Městský úřad v Rožmberku nad Vltavou. Nejhezčí tři masky budou odměněny.
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