zpravodaj

březen 2022 | ročník I | neprodejné
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V minulém vydání zpravodaje jsem se věnoval plánovaným
investičním záměrům města. Tentokrát bych rád věnoval
úvodní text zamyšlení nad některými problémy, které více
než dostatek peněz z rozpočtu města, budou potřebovat shodu občanů města nad jejich řešením.
Prvním tématem je parkování ve městě. Všichni víme, že je to
téma, které každoročně především v sezóně způsobuje řadu
konfliktů, ale nakonec to vždy „nějak dopadne“. Na parkování
ve městě se můžeme podívat z několika úhlů, respektive z pohledu několika různých uživatelů.
První pohled je pohled turisty. Všichni tušíme, že technické
řešení v malebném historickém městečku v hlubokém údolí
řeky Vltavy bude problém. Plochy pro parkování návštěvníků
města, rozuměj, „na chvíli“ jsou dány. Stačí tedy rozhodnout,
jak a kolik peněz budeme za tento druh parkování vybírat.
Zdá se, že v této úvaze již město pokročilo a s největší pravděpodobností zvolí parkovací automat v kombinaci s možností
platby mobilním telefonem. Pro exponované sváteční termíny
můžeme připravit dočasné parkování mimo obvyklé plochy
v centru města. Mimochodem, v minulém roce se nám tak
podařilo zajistit bezproblémový průběh několika akcí.

Další pohledy na parkování jsou již komplexnější a jejich přijatelné, neříkám nejlepší, řešení bude vyžadovat určitou míru
vzájemného občanského porozumění.
Nejprve se podívejme na parkování ubytovaných turistů. Je
jasné, že ne všichni provozovatelé ubytování ve městě mají
zajištěné dostatečné vlastní plochy, rozumějme na parcelách
v jejich majetku. Někteří z těchto provozovatelů již svou situaci řeší placeným nájmem parkovacího místa u souseda
nebo smlouvou s městem. Někteří provozovatelé ubytování
však vsází na to, že to nějak dopadne. V případě ubytování
na více dnů však významně narůstá riziko konfliktu s potřebami občanů města. Zde se město nevyhne aktivnímu přístupu při hledání řešení ve spolupráci s provozovateli.
A tím přecházíme k poslednímu, ale z pohledu města nejkomplikovanějšímu pohledu na parkování, to je parkování samotných občanů města. Opět můžeme konstatovat, že
zde máme obyvatele nemovitostí, kteří mají možnost využít
vlastní parcelu k parkování. Máme ale také mnoho těch, kteří
nemohou využít vlastních ploch, a tedy parkují „jak to jde“.
(Pokračování článku na straně 4)
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Usnesení č. 2022/30/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. D. Fröstlovou, DiS.
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
a Ing. Veroniku Krotkou
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 | Rozpočtové opatření č. 13/2021
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 13/2021 v částkách:
Příjmy:
1 067 280 Kč
Výdaje:
0 Kč
Financování: - 1 067 062 Kč

Bod č. 3 | Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele
na zhotovení cesty k zástavbě v lokalitě „Za hřištěm“
Usnesení č. 2022/30/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele na zhotovení
cesty k zástavbě v lokalitě „Za hřištěm“, kterou zpracovala na
základě zadání zadavatelem pověřená společnost STAVEBNÍ
PORADNA, spol s.r.o., Společnost pro inženýrské a cenové
poradenství, Průběžná 48, 370 04, České Budějovice
II. jmenuje:
do komise pro otevírání obálek pro akci zhotovení cesty k zástavbě v lokalitě „Za hřištěm“ zaměstnance STAVEBNÍ PORADNY spol. s.r.o. ve složení: Mgr. Dana Přibylová, Kristýna
Soukupová a dále starostu města Rožmberk nad Vltavou Mgr.
Bohuslava Čtveráčka a jako náhradníka Ing. Ondřeje Šímu.

Bod č. 4 | Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2022 v katastru Města Rožmberk nad Vltavou

Usnesení č. 2022/30/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
žádost ÚAMK Automotoklubu Rallye Český Krumlov a povoluje konání Ralley Český Krumlov v roce 2022, které se
bude konat v termínu 20. - 21. 5. 2022 a zahrnuje krátkodobou uzavírku a zvláštní užívání komunikací na p.č. 1101/2
a 1101/1 v KÚ Rožmberk nad Vltavou v úseku od hlavní silnice č. 160 směr Metlice a dále po lesní komunikaci Spojovací
a Rožmberská směr 163 a dále směrem k Rožmitálu na Šumavě, přičemž RZ vynechá osadu Metlice.

Bod č. 5 | Volba výběrové komise pro výběr lesního
odborného hospodáře pro lesy Města Rožmberk nad
Vltavou
Usnesení č. 2022/30/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
doplnění výběrové komise pro výběr lesního odborného hospodáře o pana Romana Chmelu, který doplní komisi stálou
ve složení: starosta, místostarosta a pověřený zastupitel pan
J. Stříhavka

Bod č. 6 | Pověření starosty města provádět rozpočtové změny, které se týkají veškerých rozpočtových
příjmů a určitých výdajů, ke kterým je město povinováno na základě právního předpisu
Usnesení č. 2022/30/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
na základě doporučení auditora starostu města provádět
rozpočtové změny, které se týkají veškerých rozpočtových
příjmů a určitých výdajů, ke kterým je město povinováno
na základě právního předpisu

Bod č. 7 | Seznam hasičů – výjezdová jednotka SDH
Rožmberk nad Vltavou - Přízeř
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
seznamu hasičů výjezdové jednotky JSDH Rožmberk nad
Vltavou – Přízeř pro rok 2022 (seznam přílohou zápisu a souboru usnesení)
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Systém nakládání s odpadem v Rožmberku
OZV 2/2015 stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města
Rožmberk nad Vltavou.
Komunální odpad se třídí na složky: a) biologické odpady (rostlinného původu), b) papír, c) plasty včetně PET
lahví, d) sklo, e) kovy, f ) nebezpečné komunální odpady,
g) objemný odpad, h) směsný komunální odpad, ch) textil. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění.
Pro nakládání s komunálním odpadem jsou k dispozici tyto
sběrné nádoby – typizované nádoby o objemu 110 litrů (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, které má vždy majitel možnost pořídit za úplatu na MěÚ
v Rožmberku. Tyto sběrné nádoby jsou vyváženy Technickými službami Města Kaplice v intervalu 1/14 dní vždy
v lichou středu, v letních měsících (červen–září) každý týden ve středu.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob. Tyto sběrné nádoby jsou umístěny vedle bývalé hasičské zbrojnice v Rožmberku nad Vltavou v domečku na
kontejnery, v Přízeři se sběrné nádoby nacházejí na návsi
u rybníka a u hasičské zbrojnice a dále je jedno sběrné místo
ještě v lokalitě „Na Panelákách“. Zvláštní sběrné nádoby na
papír, plast a sklo jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy. Tříděný papír lze také odkládat v Rožmberku
vedle staré hasičské zbrojnice do velkého kontejneru. V nedávné době byla také na většinu sběrných míst umístěna nádoba na sběr tuků.
Pro sběr textilu, kovů a drobných elektrozařízení prozatím
město nemá určené speciální nádoby, je zde však možnost
ukládat tyto odpady do staré hasičské zbrojnice v Rožmberku každé pondělí a středu v době mezi 14:00 a 16:00 hod.,

kde od Vás odpad převezmou pracovníci města. Biologické
odpady rostlinného původu je možno odkládat na obecní
pozemek parc. č. 489/7 v KÚ Rožmberk nad Vltavou (pozemek u bývalého koupaliště za fotbalovým hřištěm). Apelujeme však na občany, aby dodržovali zásady, které umožní
kompostování rostlinných zbytků. Velké větve a části stromů
není možno kompostovat!
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
a objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně
externí firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou podávány prostřednictvím informačního letáku do schránek občanů města a budou avizovány ve zpravodaji města, webových
a facebookových stránkách města.
Svá zvláštní specifika má stavební odpad, kterým se rozumí
stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním a lze ho použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner, který bude přistaven
a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá městský úřad v úřední dny.
Textil, kovy, drobná elektrozařízení, velkoobjemový odpad
nebo nebezpečný odpad je možno také individuálně odvézt
a odevzdat do sběrného dvora v Kaplici, v ulici Omlenická,
stavba bez č.p. na pozemku parc. č. st.852/20 v KÚ Kaplice. Po
prokázání se občanským průkazem jako dokladem o trvalém
bydlišti od Vás pracovníci sběrného dvora odpad převezmou.
Děkujeme všem občanům, že chrání naši přírodu, okolí našeho krásného města a zároveň také budoucnost příštích generací tříděním odpadů.
Mgr. Daniela Fröstlová, DiS

Výzva občanům
Do popelnice na jedlé oleje a tuky, která je umístěna u Hasičské zbrojnice na Přízeři, prosím vhazujte oleje a tuky z domácnosti pouze v uzavřených plastových lahvích, nikoliv
ve skle. K třídění papíru využívejte prosím velkoobjemový
kontejnter na papír, který je umístěn vedle hasičské zbrojnice v Rožmberku nad Vltavou.
Děkujeme

Foto: Ing. Veronika Krotká

Soubor usnesení z jednání zastupitelstva Města Rožmberk
nad Vltavou konaného dne 26. 1. 2022 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti

Město Rožmberk nad Vltavou
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Aut přibývá, platí zákony a vyhlášky ohledně pozemních komunikací a město připravuje pasport komunikací a dopravního značení. Řešení nenalezneme lusknutím prstů. Město musí
připravit podklady pro veřejnou diskuzi. Tímto článkem jsem
chtěl vzbudit vaši pozornost. Musíme se zamyslet nad tím,
jak každý z nás parkuje a zda je to do budoucna udržitelné.
Prvním krokem ze strany města bude pokus o inventuru regulérních parkovacích míst a proti tomu požadavků ze strany

občanů rezidentů. Následně vznikne možná několik variant
řešení, která budou předmětem veřejné diskuze. Nechci v tuto
chvíli otevírat diskuzi, jak daleko od bytu mám parkovat, kolik
aut v rodině je normál a kolik luxus a zda se má za luxus platit.

Turistická sezóna už klepe na dveře

Přeji nám všem pevné nervy a racionální přístup k řešení tématu parkování. A mimochodem možná, že si v příštím zpravodaji vzpomenu na jiné ožehavé téma. Ať se nám všem daří.
Mgr. Bohuslav Čtveráček

V březnovém vydání zpravodaje se nabízí připomenout, že
i Město Rožmberk má svou malou, ale milou knihovnu. Měsíc
březen je znám mimo jiné také jako měsíc knihy. Tuto více
než 65-ti letou tradici drží lidé dodnes a právě v tomto měsíci si půjčují, kupují a následně přečtou nějakou pěknou knihu. I já jsem si objednala jednu dvojjazyčnou, tak se mám na
co těšit.
Knihovna města je pro naše čtenáře k dispozici každé pondělí v měsíci říjen – duben od 16:00 do 18:00 a v měsíci květen – září od 15:30 do 17:30. Při její návštěvě se nám bude
věnovat paní Eva Chmelová. Město Rožmberk nad Vltavou

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Březen ‒ měsícem knihy
ve svém rozpočtu vyčlenilo příspěvek na nákup nových knih
pro rok 2022 ve výši 5 000 Kč.
V knihovním fondu naleznete celkem 1445 svazků, z toho 183 je
literatura naučná a zbývajících 810 svazků je tzv. literatura
krásná. Cca 250 knih je zapůjčeno z výměnného fondu Městské knihovny Český Krumlov. Ke konci roku 2021 bylo 45 registrovaných uživatelů a z toho je 10 dětí. Paní Eva se čtenáři
absolvovala v loňském roce 235 fyzických návštěv a za to jí
samozřejmě moc děkujeme.
Ing. Veronika Krotká

Zbrojnice před restaurováním

Přestože do začátku sezóny ještě zbývá pár dní, v tuto chvíli
vrcholí práce na přípravě prohlídkových tras. Zimní měsíce
jsme využili skutečně maximálně. Hlavní prohlídková trasa se
vrací postupně a pomalu k původní barevnosti, ložnice letos
dostala oproti bílé modrý tón a zbrojnice získala opět historickou béž.

Foto: Foto: Ing. Veronika Krotká

Právě restaurování zbrojnice bylo obzvláště náročné. Kdo zná
hlavní prohlídkový okruh hradu, tuší, že právě zbrojnice je
nejbohatěji vybavená místnost celé prohlídkové trasy. Vystěhování stovek předmětů, jejich uložení a hlavně návrat všech
věcí zase zpět vyžadoval předtím pečlivou dokumentaci, přípravu, ale hlavně trpělivost a zručnost. Všechny předměty
před tím, než se vrátily na svá místa, byly navíc pečlivě očištěny a ošetřeny. V těchto dnech finišujeme s úklidem, čistíme poslední podlahy, koberce a postupně umýváme všechna
okna. Zimní měsíce pro hrad a jeho osazenstvo, rozhodně
neznamenají období „spánku“, veškeré práce v interiérech
musíme směřovat právě mimo sezónu. Což je mnohdy velmi
náročné, protože teploty v interiéru hradu rozhodně nejsou
komfortní a někdy její hodnoty klesají pod bod mrazu.
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Ani restaurování není vždy úplně jednoduché. Vlastní práci
restaurátora většinou také předchází statický průzkum, který v některých částech hradu odhalil poruchy, z nichž některé musí být pečlivě sledovány a jiné co nejdříve odstraněny.
Od roku 2020 spolupracujeme se statikem Ing. Miroslavem
Fruchsem, který zaslouženě patří ve svém oboru k nejlepším
a má desítky let zkušeností zejména z historických památek.
Jako dvojsečná se dnes jeví s odstupem času někdejší betonová injektáž hradu, která sice tehdejší akutní problémy odstranila, ale naopak novým problémům nyní čelíme. Statickým a

stavebním problémům věnujeme výjimečnou pozornost, protože chceme hrad předat dalším generacím v té nejlepší kondici. Limitem jsou pouze finanční prostředky. Aktuálně připravujeme projekt obnovy krovů, úžlabí a částečně i střešní krytiny,
který bude realizován v několika etapách v příštích letech.
Věříme, že turistickou sezónu letos zahájíme ve standardním
termínu v pátek 1. 4. 2022 a už v dubnu návštěvníci uvidí obě
prohlídkové trasy v interiérech hradu a také věž Jakobínku.
V těchto dnech už se na návštěvníky těší i tým našich průvodců.
Jejich přípravě věnujeme patřičnou pozornost, v květnu na hradě průvodci absolvují
dvoudenní workshop,
jehož součástí bude vedle standardních školení také kurz rétoriky
vedený moderátorkami
České televize.
Věříme, že i vy si k nám
s nadcházející sezónou
najdete cestu, určitě má
hrad co nabídnout i těm
nejnáročnějším návštěvníkům. Á propos už jste
ochutnali kávu v hradní
prodejně U štastného
slona?
Mgr. Andrea Čekanová

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

(Pokračování článku z titulní strany)
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Snímání vzorku pro dendrochronologické datování
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V roce 1855 byl zahájen projekt na stavbu letního sídla (tzv.
cottage). Hlavním prostorem se stal zahradní salón, který byl
otočen ke květinovému parteru a okrasné zahradě, doplněný
kabinetem hraběte a toaletou hraběnky. Pro potřeby rozrůstající se rodiny došlo ke zřízení hostinských pokojů, mariánské
kaple a zázemí pro služebnictvo. V rámci dalšího rozšíření
prostorů o velkou jídelnu, společenský salon, hernu, ložnici, převlékárnu, dětské pokoje a pokoje pro služebné. V roce
1857 byla stavba cottage dokončena a následoval proces vybavení interiérů nábytkem.

Foto: Rudolf von Alt, 1857, SH Rožmberk

Na základě dochovaného inventáře z roku 1860 lze rekonstruovat podobu a vybavení Nového zámku i cottage. Nejvíce
nábytku činily různé pohodlné sedací soupravy, etažéry, kabinety a podobně. V prvním patře Nového zámku se nacházelo
několik pokojů, nejzajímavějšími byly hostinské pokoje (například pokoj pro důstojníky), pro tuto příležitost byl v inventáři zámku připraven i početný důstojnický jídelní servis.
Ostatní pokoje se nerozlišovaly podle názvů, ale podle barev
(např. Žlutý pokoj, Světle žlutý pokoj, Šedý pokoj, atd.) Ve
druhém poschodí se nacházel Jídelní salón, dále pak i Velký
salón, který byl kromě sedacích souprav a etažérů vybaven
například i hudebními nástroji (fortepianem). Byl zde i Herní salón (tzv. Biliárový pokoj), vybavený herními pomůckami
(např. různé deskové hry jako domino, šachy, či vybavení pro
zahradní hry – tenis).

Pohled na Dolní a Horní hrad s Jakobínkou z podesty glorietu
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Zahradní gloriet na Rozmberku, 1859, kvas; Ústav dějin umění AV CR

Stejně tak jako každý jiný obývaný objekt, potřebovalo i letní
sídlo Buquoyů pravidelnou údržbu a nutné dílčí stavební úpravy, které z něj činilo pohodlné a rodinné prostředí. V roce 1862
byl schválen Röslerův projekt na navýšení cottage o jedno patro
s dalšími soukromými obytnými prostorami. O více jak čtyřicet
let později bylo provedeno lepší zateplení tohoto letního sídla.
Pro rozrůstající se rodinu dcery Filipíny Buquoyové a Karla
Bonaventury II. Buyuoye (1854–1911), Sofie Terezie, později
provdané Westphalen zu Fürstenberk (1879–1945), byl později ve 2. patře zámku vyhrazen trakt pro Westphaleny (ložnice
a salón). Ve třetím patře bylo podkroví, dále se zde nacházela
koupelna, pracovna a pokoje služebných.
Ze zahradní architektury u Nového
zámku v Rožmberku jednoznačně
vynikal vyhlídkový gloriet. Gloriet
vycházel z podoby pozdně barokních a rokokových staveb, přičemž
hlavním předobrazem pro vznik
buquoyského glorietu v Rožmberku
se stal habsburský gloriet v Schönbrunnu, který je největší a nejznámější stavbou tohoto typu.
V dalším pokračování se budeme
věnovat vizím a průběhu komponování zámecké zahrady a stejně
tak velkolepého krajinářského parku, který byl ovlivněn anglickým
romantismem.
Mgr. Veronika Polnická

Jak dobře znáte své okolí?

Foto: Mgr. Drahomíra Čížková

V tomto čísle se budeme zabývat proměnami zámku z hlediska architektury a vybavení, které se proměňovalo tak, jak se
měnily generace jeho obyvatel.

Foto: Alois G. Schulz (podle fotografie Andrease Grolla)

Buquoyský Rožmberk a jeho památné objekty spoluutvářející
kulturní identitu města (2. část − Cottage, gloriet a zámecké
zahrady a přilehlý krajinářský park)

Hrad Rožmberk patří mezi nejstarší hrady v jižních Čechách.
První písemné zprávy o něm pochází z roku 1250, kdy je
jako jeho majitel uváděn Vok I. z Rožmberka. Pohled na hrad
v jakoukoliv roční dobu, z náměstí a různých uliček městečka,
od řeky nebo různých příjezdových cest, je všem velmi známý.
Ovšem ne všichni zahlédli hrad Rožmberk právě v této poloze. Poznáte místo, ze kterého byl snímek pořízen? 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. Správnou odpověď se dozvíte v příštím
čísle Rožmberského zpravodaje.
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: jedno ze zastavení křížové
cesty na snímku se nachází směrem na tzv.Švýcarák. Vydejte
se po ,,Hraběcí cestě“ nad kempem a budete mile překvapeni
nádhernou procházkou.

Okénko do naší historie
Kronika oddílu kopané – období dětského domova
„Začátkem padesátých let byl Rožmberk začleněn do plánu
zátopové oblasti, která měla vzniknout výstavbou přehrad vltavské kaskády. Znovu se část obce vylidnila a řada stavení
osiřela. Ale přesto se podařilo kulturní život udržet. O několik
let později dostavěly loučovické papírny moderní bytovky pro
zaměstnance a lidé z Rožmberka opět odcházeli. Ale to už tu
bylo řešení, které našli obětaví pracovníci, dorost nebyl, ale
našlo se sportovní vyžití pro ty nejmladší. TJ Sokol Rožmberk
založil žákovský oddíl. Zpočátku jeho podstatnou část tvořily děti z Domova mládeže, který byl umístěn na zámku, ale
později se k nim přidávali i další chlapci Tomků a Krotkých
s kamarády. A kdo by se divil, že o dvanáct let později se stanou základem mužstva TJ Spoje Rožmberk?“

Mgr. Drahomíra Čížková

Město Rožmberk nad Vltavou přeje všem
březnovým oslavencům hodně zdraví, štěstí,
radosti do dalších spokojených a krásných let.
Adamko Viliam
Appel Kristýna
Bušovský Vítězslav
Čížek Přemysl
Čížek Vojtěch
Dmitriev Ilya
Dušková Laura
Fröstl Vilém
Fröstl Vítek
Gondeková Anna
Gründlová Marie
Havlová Tereza
Chalupová Jana
Chládek Pavel
Kadlec Miroslav

Kozáková Miroslava
Krchová Jolana
Krotká Veronika
Makovcová Martina
Novák Václav
Pechová Anna
Pígl Pavel ml.
Smékal Jaroslav Martin
Tomková Jana
Tomková Lenka
Valiček Jiří
Valiček Josef
Vyroubal Martin
Zahrádka Luděk ml.
Zahrádka Luděk st.

Kronika města
V letošním roce 2022 slaví mnoho našich občanů 65. narozeniny, proto jsem otevřela kroniku na straně 41 právě v roce 1957.
„17. ledna převzal místní národní výbor provozovny holičství a truhlářství do majetku a správy od Komunálních služeb
v Kaplici, a to Josefa Halamu holiče a Františka Krotkého
truhláře. Dne 6. května po celý den padal sníh. Dne 19. května jest v našem městečku rušno a veselo. Z okolních vesnic
a osad přicházejí občané splniti svoji občanskou povinnost
volební do pěkně upravených místností Místního národního
výboru. Účast ve volbách byla 98,6 %. Předsedou byl odhlasován všemi hlasy Ladislav Haišman. Dále byl volen tajemník,
rada, komise zemědělská, místní hospodářství – úprava města
a hřbitova, finanční, kulturní.“
Ing. Veronika Krotká
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Foto: Bc. Jana Adamko

Foto: Ing. Veronika Krotká

Rožmberáček

Čaj o páté

Foto: Jakub Valicsek

Ženy napříč generacemi se dříve setkávaly při každodenní
společné práci. Pomáhaly si, povídaly, vyměňovaly životní zkušenosti a moudra. Tato pospolitost se se změnou životního stylu začala pomalu vytrácet. Vzájemná setkávání,
sdílení a podpora jsou ale v dnešní době obzvlášť důležitá.
Zimní období je časem, kdy v našem městečku není mnoho
možností, kde si můžeme posedět. A proto se od ledna, každé pondělí odpoledne, line ze zasedací místnosti městského úřadu vůně čaje, kávy a nejrůznějších domácích dobrot.
Přijďte si i vy popovídat o radostech či starostech, zasmát se,
přijít na jiné myšlenky a domů pak odcházet s dobrou náladou a úsměvem na rtech.

Rožmberáček
Cílem Rožmberáčku není tvořit dětem program nebo hry
s danými pravidly. Hlavní myšlenkou je poskytnout dětem
prostor pro volnou hru. Pozorovat děti při hře je pro dospělé neskutečně inspirativní. My můžeme vidět hokejku,
v dětských očích je to ale jasná závora. A takových příkladů
bych mohla uvést spoustu. Vytvořit pro děti bezpečný prostor a dát jim pár předmětů, se kterými jejich dětská fantazie
vymyslí činnosti, které by nás dospělé ani nenapadly a to je
záměrem Rožmberáčku. Odpoutejme se na chvíli od pokynů
„postav to takhle“, „teď se jde dělat toto“, „držíš to špatně“.
Netlačme děti do výkonů. Nechtějme úspěchy. Chtějme radost a úsměvy.
První setkání Rožmberáčku v novém roce připadlo na 6. ledna. Děti se vydaly Rožmberkem po stopách Tří králů a po-

stupně nacházely jednotlivé dílky obrázkové skládačky. Poslední dílek na ně nečekal nikde jinde než u Ježíška v betlémě.
Celý leden měly děti možnost projít se Tříkrálovou stezkou
vedoucí z Přízeře do Horních Jílovic. Cestou je čekalo šest
zastavení s otázkami, týkajícími se svátku Tří králů. Správné
odpovědi byly následně odměněny.
Za výtěžek z předvánočního bazárku a příspěvek Města Rožmberk nad Vltavou byla zakoupena molitanová stavebnice.
Děti se okamžitě postaraly o její rozmanité využití a prášit se
na ni rozhodně nebude. Ještě jednou bych ráda poděkovala
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k dětské radosti.
Bc. Jana Adamko

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Vytvoř záložku do knihy a přines ji do 31. března 2022 na Městský

úřad v Rožmberku nad Vltavou. Tři nejoriginálnější budou odměněny!
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