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A NEB OBECNÍ NOVINY DO KAŽDÉ RODINY

Změna sídla Lékařské služby první pomoci o.p.s. Třeboň
Počínaje dnem 1.10.2009 začala Lékařská služba první pomoci o.p.s. Třeboň ordinovat v nově zřízené
ordinaci v budově Městského úřadu Třeboň na adrese Palackého náměstí 106/II, Třeboň, objekt
bývalých kasáren Třeboň.
Ordinační hodiny : pondělí – pátek
18:00 – 22:00 hod.
Sobota, neděle, svátky
8:00 – 19:00 hod.
Telefon 384 721 800, e-mail: info@lekarskasluzba-trebon.cz , www.lekarskasluzba-trebon.cz
Změna sídla Finančního úřadu v Třeboni
Finanční úřad v Třeboni bude přemístěn do budovy Městského úřadu v Třeboni, Palackého náměstí
106/II, Třeboň, objekt bývalých kasáren v Třeboni.
Z důvodu stěhování bude finanční úřad v dosavadním sídle v Novohradské ulici od čtvrtka 8.října do
pátku 9.října 2009 pro veřejnost uzavřen. V tyto dva dny bude v provozu pouze podatelna úřadu a to
vždy od 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:30 hod. Počínaje dnem 12.října 2009 bude Finanční úřad
v Třeboni již plně v provozu na nové adrese Palackého náměstí 106/II Třeboň. Tel.:384 725 111
Změna sídla Městského úřadu Třeboň
Městský úřad Třeboň se dnem 5.října 2009 přestěhoval do nově zrekonstruované budovy na adrese
Palackého náměstí 106/II, Třeboň, objekt bývalých kasáren v Třeboni. Tímto jsou uzavřeny obě bývalé
budovy MěÚ – radnice na Masarykově náměstí i budova kláštera. Do budovy bývalých kasáren byla
přestěhována též Městská policie Třeboň.
Se stěhováním do nového sídla MěÚ Třeboň byla změněna též některá telefonní čísla (viz strana 2)

Na závěr trocha historie naší obce :
Vývoj hospodářský po třicetileté válce (1618- 1648) Bouře, která počátkem 17.století zasáhla zemi Českou, postihla katastrofálně i český jih a bylo to hlavně
Třeboňsko, které za války českých stavů proti Habsburkům v letech 1618 až 1621 nejvíce trpělo a z celé České
země bylo nejhrozněji zpustošeno.
Dle urbáře z roku 1616 bylo na panství třeboňském 1591 osedlých. Po válce českých stavů napočítáno na
celém panství jen 160. Některé vesnice zůstaly liduprázdné : Štěpánovice, Miletín, Lužnice, Dunajice,
Smržov, Mazelov, Ševětín, Vitín, Dynín, Horusice, Ponědrážek, Frahelž.
Poddaní, kteří válečné hrůzy a útrapy přežili – vraceli se ze svých úkrytů k vypáleným a vydrancovaným
příbytkům – ožebračeni jsouce o celý svůj majetek.
Na postavení nových příbytků nebylo peněz a k obdělávání polí nebylo nářadí, potahů ani pracovních sil.
Celé desítky let ležela většina domů v rozvalinách a pole ležela ladem.
Ani další doba nepřinesla úlevy. Pro nesnesitelnou bídu poddaní utíkali z vesnic a měst a násilím byli
přiváděni ke svým živnostem.
V letech 1771-1772 vypukl hlad a mor. Bída mezi poddanými dosáhla vrcholu v roce 1775, kdy zachvátily
hromadné selské bouře nejenom zdejší panství, ale celé Čechy. Dne 13.srpna r.1775 vydává císařovna Marie
Terezie „robotní patent“, jímž robotu značně zmírnila. Tomuto patentu předcházelo guberniální nařízení ze
dne 26.července 1775, kterým bylo nařízeno vrchnostenským úřadům, aby »snížily robotu na tři dny v témdni«
Dne 1. listopadu 1781 vydává císař Josef II. Patent, kterým « zrušeno nevolnictví ». Dále patentem ze dne
3.dubna 1787 stanoveno, aby selský statek připadl vždy » nejstaršímu synovi «. Konečné osvobození
poddaného lidu se stalo patentem z 28.března 1848, kterým » robota byla zcela zrušena «.
Při sčítání domů a „osedlých“ v roce 1840, bylo v obci Dunajovice 45 domů a 270 obyvatel.
F.Uhlíř

