zpravodaj

Již déle než měsíc je na ubytovacím zařízení České pošty, s. p.
(zámek) skupina uprchlíků z Ukrajiny. Prvních několik dní
bylo pro uprchlíky velmi hektických. Nejprve proběhla postupná registrace na KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci
Ukrajině), kde naši uprchlíci získali víza a zdravotní pojištění.
Rádi bychom tímto poděkovali za pomoc společnosti Pavelec, s.r.o. panu Ing. M. Pavelcovi za vstřícnost a panu Pánkovi
za zajištění dopravy. Následně si musel každý zřídit účet v bance a zaregistrovat se na úřadu práce pro humanitární pomoc.
Zde patří velké poděkování firmě Agrowald, s.r.o. – Ing. R. Urbancovi za vstřícnost a panu V. Adamkovi za zajištění dopravy.
V současnosti již přechází život uprchlíků do klidnějšího pravidelného rytmu. Pozornost se soustřeďuje na otázky spojené
s možností zapojení dospělých do práce a dětí do školy. Pro
dospělé byl zajištěn kurz češtiny financovaný z transparentního účtu Města Rožmberk nad Vltavou. Děkujeme tedy všem
přispěvatelům.
Velmi aktivně, kromě Města Rožmberk nad Vltavou, pomáhá
uprchlíkům také Město Vyšší Brod, a to například organizací

květen 2022 | ročník I | neprodejné

výletů nebo výtvarného kroužku pro děti. Poděkování vedle
pana starosty Ing. Milana Zálešáka patří také Ing. Tiboru Ďurejovi a paní Lucii Kubíčkové.
Úvodní rozsáhlá materiální pomoc, díky ochotě široké veřejnosti, uspokojila základní potřeby a v současnosti, pokud
vzniknou specifické potřeby, budou zveřejněny na facebooku
nebo www stránkách.
Uprchlíci, ale i my „domácí“, si ze všeho nejvíce přejeme, aby
se všichni mohli vrátit domů. Někteří se o to již dokonce pokusili. Nicméně, současná situace (ke dni 22. 4. 2022) žádné
zlepšení nenaznačuje.
Prosím, buďme trpěliví a udržme si atmosféru pochopení
a solidarity.
Děkujeme za další případné příspěvky na transparentní účet:
305 129 024 / 0300.
Mgr. Bohuslav Čtveráček
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Soubor usnesení z jednání zastupitelstva Města Rožmberk
nad Vltavou konaného dne 9. 3. 2022 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti
Usnesení č. 2022/31/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. D. Fröstlovou, DiS.
II. schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
a p. Jana Střihavku
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. 1/2022
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1/2022 v částkách:
Příjmy:
1 150 Kč
Výdaje:
51 200 Kč
Financování: - 50 050 Kč

Bod č. 3 | Darovací smlouva na finanční dar
pro ZŠ Vyšší Brod
Usnesení č. 2022/31/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
znění a uzavření Smlouvy o účelovém poskytnutí finančního
daru pro Základní a mateřskou školu ve Vyšším Brodě, zast.
Vandou Kotálovou, ředitelkou školy ve výši 100 000 Kč
II. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy

Bod č. 4 | Výběr dodavatele na zpracování Digitálního
povodňového plánu pro Město Rožmberk nad Vltavou
Usnesení č. 2022/31/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
pro zpracování Digitálního povodňového plánu pro Město

Rožmberk nad Vltavou f. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
II. schvaluje:
znění a uzavření smlouvy o dílo na zpracování Digitálního povodňového plánu mezi Městem Rožmberk nad Vltavou, zast. starostou města Mgr. Bohuslavem Čtveráčkem
a f. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, zast. Ing. Šárkou Balšánkovou- místopředsedou představenstva a Ing. Jiřím Frýbou –
– členem představenstva za vysoutěženou cenu: 246 000 Kč
bez DPH.
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy

Bod č. 5 | Výběr dodavatele pro zhotovení díla
Komunikace a chodníky k lokalitě „Za Hřištěm“
Usnesení č. 2022/31/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
jako dodavatele díla Komunikace a chodníky k lokalitě „Za
Hřištěm“ SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH zastoupený Ing. Michalem Pavlíkem, na
základě plné moci, se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice za vysoutěženou cenu bez DPH 3 387 247,70 Kč,
(DPH 21% 711 322,02 Kč)
Celková cena díla včetně DPH 4 098 569,72 Kč
II. schvaluje:
znění a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Komunikace a chodníky k lokalitě Za Hřištěm“ mezi městem Rožmberk nad Vltavou, zast. starostou města Mgr.
Bohuslavem Čtveráčkem a dodavatelem f. Swietelsky stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, zast. Ing. Michalem Pavlíkem, za vysoutěženou
cenu bez DPH 3 387 247,70 Kč, (DPH 21% 711 322,02 Kč),
celková cena díla včetně DPH 4 098 569,72 Kč
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy

Bod č. 6 | Záměr prodeje části parc. číslo 489/6
v KÚ Rožmberk nad Vltavou
Usnesení č. 2022/31/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
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I. schvaluje:
zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 489/6 v
KÚ Rožmberk nad Vltavou, které bude zrealizováno po obdržení zpracovaného geometrického plánu podle skutečné
hranice pozemku, kde mají nyní manželé Tomkovi postavený plot
II. pověřuje:
starostu zveřejněním tohoto záměru

Bod č. 7 | Výroční zpráva o činnosti
v oblasti poskytování informací
podle zákona 106/1999 Sb.ř
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí:
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

Bod č. 8 | Rozdělení finančního příspěvku
z programu Regenerace MPZ
Usnesení č. 2022/31/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
že veškeré finanční prostředky, které město obdrželo v rámci
dotace z programu Regenerace MPZ ve výši 200 000 Kč, si
ponechá na financování opravy hraniční zdi Kaple Sv. Anny
a panny Marie Bolestné na Studenci, která je nyní v havarijním stavu

Bod č. 9 | Inventarizační zpráva za rok 2021
Usnesení č. 2022/31/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
Inventarizační zprávu Města Rožmberk nad Vltavou za rok
2021

Bod č. 10 | Řád veřejného pohřebiště města
Rožmberk nad Vltavou
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
Řád veřejného pohřebiště Města Rožmberk nad Vltavou

Bod č. 11 | Záměr podání dotace – výměna kotlů
z programu Nová zelená úsporám
do obecních bytových domů č. p. 3 a 74
v Rožmberku
Usnesení č. 2022/31/8
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
záměr podat žádost o dotaci na financování výměny kotlů z grantového programu Nová zelená úsporám, které
budou v letošním roce instalovány do obecních domů
č.p. 3 a č.p. 74 v Rožmberku nad Vltavou

II. pověřuje:
starostu podáním této žádosti

Bod č. 12 | Finanční dar na podporu Ukrajiny
Usnesení č. 2022/31/9
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
že nyní neposkytne finanční obnos na podporu Ukrajině,
ale ponechá si prozatím finanční prostředky na materiální
podporu příchozím uprchlíkům z Ukrajiny, kteří budou
nejspíše ubytováni v bývalém Rekreačním zařízení České
pošty

Bod č. 13 | Darovací smlouva Jihočeský kraj
Usnesení č. 2022/31/10
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
přijetí pozemků od Jihočeského kraje do majetku Města
Rožmberk nad Vltavou:
pozemek parc. č. 1106/9 o výměře 521 m², pozemek parc. č.
1106/10 o výměře 18 m², pozemek parc. č. 1113/6 o výměře
199 m² a pozemek parc. č. 1113/7 o výměře 11 m²,všechny
v KÚ Rožmberk nad Vltavou
II. schvaluje:
dar Jihočeskému kraji výměnou za výše zmíněné pozemky:
pozemek parc. č. 340/15 o výměře 293 m², pozemek parc.
č. 340/17 o výměře 50 m², pozemek parc. č. 341/5 o výměře 145 m², pozemek parc. č. 1140/25 o výměře 91 m²,
pozemek parc. č. 1140/26 o výměře 21 m² a pozemek parc.
č. 1141/22 o výměře 79 m², všechny v KÚ Rožmberk nad
Vltavou
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy

Bod č. 14 | Směna pozemků mezi Městem
Rožmberk nad Vltavou a f. Lesy ČR a. s.
Usnesení č. 2022/31/10
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
přijetí pozemků od Jihočeského kraje do majetku Města Rožmberk nad Vltavou:
pozemek parc. č. 1106/9 o výměře 521 m², pozemek parc. č.
1106/10 o výměře 18 m², pozemek parc. č. 1113/6 o výměře
199 m² a pozemek parc. č. 1113/7 o výměře 11 m²,všechny
v KÚ Rožmberk nad Vltavou
II. schvaluje:
dar Jihočeskému kraji výměnou za výše zmíněné pozemky:
pozemek parc. č. 340/15 o výměře 293 m², pozemek parc.
č. 340/17 o výměře 50 m², pozemek parc. č. 341/5 o výměře
145 m², pozemek parc. č. 1140/25 o výměře 91 m², pozemek
parc. č. 1140/26 o výměře 21 m² a pozemek parc. č. 1141/22
o výměře 79 m², všechny v KÚ Rožmberk nad Vltavou
III. pověřuje:
starostu podpisem této smlouvy
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Rožmberk nad Vltavou připravuje
nový územní plán
Všichni cítíme vážnost tohoto konstatování.
„Územní plán (dále jen „ÚP“) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán
si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily
další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení
vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán
by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby
umožnil udržet stálou, nebo vyšší životní úroveň budoucích
generací.“ Tuto definici nalezneme ve Wikipedii.
To se lehce řekne.
Podle zákona musí mít územní plán každá obec. Z ÚP se dozvíme, kde a co je možné stavět a kde to naopak možné není.
O umístění a povolení konkrétní stavby pak rozhoduje stavební úřad při respektování ÚP.
Podívejme se zjednodušeně, jak se to dělá.
O pořízení ÚP obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce. ÚP pro
obec připraví „zpracovatel“, tedy profesionál (autorizovaný
architekt) poté, co shromáždí podněty od obce a veřejnosti. Následuje projednání s tzv. „dotčenými orgány“. Dotčené
orgány vydávají stanoviska dle příslušných právních předpisů. Stanoviska dotčeného orgánu jsou závazná, územní plán
nelze pořídit v rozporu se stanoviskem. V našem městě jsou
samozřejmě nejsledovanějšími stanovisky ochrana životního
prostředí a památková péče. Zpracovatel se musí tzv. „vypořádat“ se stanovisky dotčených orgánů a případně se pokusí

dojednat korekci stanoviska. Takto vznikne další úprava návrhu územního plánu, která je následně předmětem „veřejného
projednání“.
To vše zní hezky, ovšem v průběhu celého procesu narůstají
emoce, které se mohou na veřejném projednávání stupňovat.
Veřejné projednání pořizovatel uspořádá nejdříve poté, co
uplyne 30 dní ode dne, kdy návrh územního plánu zveřejnil.
Na veřejném projednání se můžete k návrhu územního plánu
osobně vyjádřit. Do 7 dnů ode dne, kdy se veřejné projednání konalo, můžete zasílat svoje písemné návrhy a připomínky
k návrhu územního plánu.
Takto vznikne dokument „Návrh rozhodnutí o námitkách
a Návrh vypořádání připomínek“, který zpracuje pořizovatel.
Tento návrh opět putuje s žádostí o stanoviska na dotčené orgány a krajský úřad. Pokud nebude rozporován, bude předložen zastupitelům města k finálnímu rozhodnutí.
Až budete číst tento text, bude pravděpodobně v našem městě situace pouze několik dní před veřejným projednáním.
Poté, co ÚP jistě s rozvahou projednáme, bude vypracována
jeho finální podoba a ÚP vydá zastupitelstvo města formou
opatření obecné povahy a nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Jistě se všichni těšíme……a příště si třeba řekneme, jakými
úskalími jsme si prošli při realizaci nového ÚP v Rožmberku
nad Vltavou.
Mgr. Bohuslav Čtveráček

Radost byla veliká
Také máte radost, když si na vás někdo vzpomene? Jistě nikomu z nás neušlo, že na tzv. Horním zámku dočasně přebývají
ženy a děti z Ukrajiny. Jejich situace je jistě nelehká a nezáviděníhodná. Řada z nich v měsíci březnu slavila, nebo spíše
neslavila s rodinou, své narozeniny. Snad právě proto vznikla
myšlenka, že malý dárek by těm všem březnovým oslavencům
mohl udělat radost. Paní I. Krotká proto pro maminky zakoupila jarní květiny, napekla drobné cukroví a děti dostaly od
dárců veliké čokolády. Radost z těchto drobností byla veliká.
I v tomto měsíci se mohou těšit na malinkou oslavu i někteří
další ukrajinští oslavenci.
Mgr. Drahomíra Čížková

Foto: „Žeňa“
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Na hradě se těšíme
z nové návštěvnické sezóny
Turistická sezóna pomalu nabývá na intenzitě a my s nadějí
vyhlížíme letní měsíce a těšíme se, že k nám návštěvníci najdou v hojném počtu cestu i letos. Věříme, že jsme atraktivním cílem nejen díky bohaté historii a výjimečným sbírkám
uměleckých a starožitných předmětů, ale také díky příjemnému prostředí a atmosféře, kterou se snažíme nabídnout.
O tom, že před pár týdny Horní zámek ožil desítkami uprchlíků z Ukrajiny netřeba psát. I my se snažíme našim novým
sousedům usnadnit nelehkou situaci a pomocí prohlídek
hradu a komentovaných vycházek po městě a okolí je seznámit s jejich dočasným domovem, jeho historií a památkami
a aspoň na chvíli tyto nevinné lidi přenést do světa, kam starosti války nedoléhají.

V měsících květnu a červnu spolupracujeme se středními
školami v Náchodě a v Třebíči a podílíme se tak na praktické přípravě studentů, kteří v budoucnu budou profesionály
v cestovním ruchu. Práce se studenty je i pro nás velmi inspirativní a zodpovědná, často se jedná o jejich první pracovní zkušenost, a proto se snažíme co nejlépe připravit naše
mladé kolegy nejen na průvodcovskou činnost, ale mnohdy
i na řešení krizových situací, kterým se čas od času nevyhneme, ať už se jedná o zdravotní indispozici návštěvníků či
jakékoliv konfliktní situace.
Často si málokdo z návštěvníků uvědomí, jak náročná je
práce průvodce. Jen si zkuste představit, že je vám pouhých
16 či 18 let, jste studentem a máte se prvně postavit před
skupinu 30 návštěvníků a fundovaně a profesionálně je doprovodit na jejich prohlídce hradem. Na přístupu průvodce
mimořádně záleží, jaký dojem si návštěvníci odnášejí a zda
prohlídku hradu doporučí svým blízkým či známým a zda
přijdou znovu.
Proto i z tohoto důvodu jeden z květnových víkendů naplno věnujeme workshopu, kde budou budoucím i stávajícím
průvodcům přednášet nejen naši kolegové z odborné sekce Národního památkového ústavu, ale také moderátorky
České televize, které se budou snažit předat své zkušenosti
z oblasti rétoriky, prezentace nebo třeba řeči těla. A jak naši
průvodci získané znalosti i dovednosti využijí, můžete prověřit při návštěvě hradu i vy sami.
Věřím, že důvod k návštěvě bude nejen kvůli prohlídkovým
okruhům, ale určitě už nyní se můžete těšit i na naše kultur-

Foto: Mgr. Andrea Čekanová

Nyní v květnu otvíráme tři prohlídkové okruhy, od června
do srpna pak můžou návštěvníci navštívit ještě navíc naše
Muzeum hrdelního soudnictví.

ní akce a jednou z nich bude Hradozámecká noc v sobotu
27. srpna. Svou účast potvrdil mimořádně atraktivní přednášející Ing. Jiří Šindelář, který bude prezentovat aktuální
poznatky z průzkumu hrobky Rožmberků ve Vyšším Brodě,
jíž se mimo jiné důkladně věnoval v roce 2011 a poté s dokonalejšími technologiemi znovu v roce 2021. Možná jste
zaznamenali i zprávu o tom, že Ing. Šindelář zkoumal v závěru loňského roku prostory kostela sv. Mikuláše, kde hledal
odpověď na to, zda se právě tady nenachází místo posledního odpočinku Karla Bonaventury Buquoye...
Ať už vás na hrad zavede jakýkoliv důvod, těšíme se na setkávání s Vámi, třeba u kávy na nádvoří hradu...
Mgr. Andrea Čekanová
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Jak změnila první světová válka
1914–1918 každodennost šlechty
a rožmberského lidu
V Rožmberku založila v roce 1887 sirotčinec, kterému se lidově říkalo klášter, Sofie Terezie Buquoyová, roz. kněžna
Oettingen-Wallerstein (1829–1897). Klášter se lidově říkalo proto, neboť opatrovatelky dětí byly sestřičky řádu Milosrdných sester svatého kříže. Na dobročinnou činnost své
tchýně navázala také hraběnka Filipína Buquoyová, roz.
hraběnka Czerninová z Chudenic a Morzinu (1858–1937),
která Rožmberk obývala jako své vdovské sídlo a ve veřejném životě byla činná v rozličných charitativních nadacích
a spolcích. Například Rožmberku nad Vltavou pak hraběnka stála v čele Spolku pro ochranu matek a péči o kojence.
Kromě toho převzala správu kvetoucího hraběcího podnikání v oboru obchodního zahradnictví, které poskytovalo
živobytí také mnohým obyvatelům Rožmberka.
Relativně poklidný život a šeď někdy až stereotypní každodennosti narušil sarajevský atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda, následníka rakousko – uherského trůnu
a jeho manželku Žofii Chotkovou v červnu roku 1914, který
poskytl záminku pro rozpoutání, do té doby nejkrvavějšího
konfliktu, první světové války. Evropa byla rozdělena na dva
tábory – tak zvanou spojeneckou alianci (Trojdohodu), která byla tvořena Velkou Británií, Francií a Ruskem, jenž spojil
své síly v boji proti mocnostem, tak zvaného Trojspolku –
– Německu, Itálii, Rakousku – Uhersku a jejich spojencům.
Vzhledem k tomu, že v Rožmberku žilo převážně německy hovořící obyvatelstvo oddané Rakousko – Uhersku, byli
místní muži během mobilizace poháněni tím nejmocnějším motivem, jakým je vlastenectví a odhodlání bránit svou
zemi pro další generace. První obětí nemilosrdné války, která pocházela z Rožmberka, byl jistý Johann Müller, který
padl během bojů u Lvova.
Místní sirotčinec, tak zvaný klášter, sloužil během první světové války jako lazaret. O zraněné vojáky (Němce, Poláky,
Maďary, Čechy a Slováky) se staraly sestry od Červeného kříže, spolu s rožmberskými ženami, mezi jinými to byla Maria
Kernová, Maria Puvoková či Maria Martinková. Všechny
jmenované byly vedené jako členky pěveckého Spolku sv.
Cecílie v Rožmberku nad Vltavou, jehož posláním byla
osvětová péče o hudbu a kulturu ve městě. Další členové
spolku pocházeli z řad místních duchovních, z městského
úřadu a místní honorace. Spolu se jmenovaným ženami, jejichž rodiny byly váženými rožmberskými občany (mistry
rozličných cechovních společenství s bohatou tradicí, jejichž
stopy jsou ve městě dodnes patrné) po dlouhé generace, byl
také členem pěveckého chóru jistý Franz Zach (* 6. 8. 1852),

toho času zasloužilý řídící učitel na Obecné německé škole
v Rožmberku, jehož kolega učitel Franz Pokorný, který narukoval na frontu v roce 1915, padl v boji roku 1916.
Rožmberský lazaret byl pod odborným dohledem doktora
Meissnera. Spolu s místními obyvateli jej aktivně podporovala hraběnka Filipína Buquoyová, která se soustředila také
na existenční zajištění uprchlíků z Galicie a později také
z Jižního Tyrolska, kteří zde hledali azyl před běsy války
v jejich domovině, jakož i začlenění jejich dětí do školní docházky.
Historie se stále opakuje, i když z menších modifikací, které
ať již přímo či nepřímo ovlivňují různé faktory. Záleží však
pouze a jen na jedinci samotném, zda se z historie je schopen poučit či nikoliv.
Mgr. Veronika Polnická

Město Rožmberk nad Vltavou
přeje všem květnovým oslavencům
hodně zdraví, štěstí, radosti
do dalších spokojených a krásných let.
Adlerová Jitka
Albrechtová Nela
Appelová Esther Luisa
Bieblová Jitka, st.
Bieblová Jitka, ml.
Dvořáková Miroslava
Gerber Tania
Gründl Arnošt
Haniš David
Haranzová Anna
Hockicko Roman
Chalupa Václav
Chládek Tomáš
Janktová Růžena
Kohout Jaroslav ml.
Kotucz Jakub
Kronika Radek ml.
Krotký Milan
Maršánová Denisa

Měšťanová Anita
Němčeková Blažena
Nováková Anna
Pechová Renata
Prochaskova Šarlota
Ryba Rostislav
Schwarzová Lenka
Smékalová Aneta
Sosna Radek
Švarc Martin
Urbanec Martin
Vaněk Petr
Vavrek Jaroslav, st.
Vavrek Jaroslav, ml.
Vavreková Marie
Vejnarová Štandová Eva
Vyroubalová Charlotte
Zapletalová Kristýna
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Okénko do naší historie

Kronika města
Připomenutí oslav 1. Máje roku 1959,
kterou zaznamenal tehdejší kronikář
města Rožmberk nad Vltavou. „1. Máj,
svátek všech pracujících, byl pořádán
ve Vyšším Brodě. Přes velice chladné a pršlavé počasí se sjely masy z celého okolí na slavnost.
Průvod prošel vyzdobeným náměstím před tribunu, kde
byly pronášeny proslovy. Po vyčerpání programu rozjížděli se občané do svých domovů, aby i tam důstojně oslavili
1. Máj. V naší obci byl vzorný pořádek jak v ulicích, tak na
náměstí. Domy byly ověšeny státními prapory, okna pak

Foto: Ing. V. Krotká (fotbalová kronika)

Kronika oddílu kopané
„Během sezóny 1975–1976 jsme dále
pracovali na vylepšení hřiště. V sezóně
1975–1976 už sloužilo vedlejší hřiště
míčovým hrám a tréninku. Práce na
velkém hřišti pokračovala. Materiál byl
získán dary, stroje poskytl MNV. Byly
dohotoveny lavičky a brzy to bylo znát
na přílivu fanoušků. Náš „sportovní
areál“ spolykal za sezónu 1858 hodin
dobrovolných brigád. Brigádně jsme
pracovali také pro státní statek, svezli jsme slámu z 27 hektarů. Celý rok
se podílíme na společenském životě
v obci.“

květinami, obrazy, plakáty. Na náměstí stála krásná májka,
kterou postavili učňové SÚŠ z Rožmberka. Večer před 1. Májem bylo na náměstí veselo, omladina pěkně zpívala a tančila.“
Ing. Veronika Krotká

Jak dobře znáte
své okolí?

Foto: Mgr. Drahomíra Čížková

Další snímek, který se nabízí k typování, se může nacházet v našem bližším či vzdálenějším okolí. Je možné, že místo odhalíte hned na první pohled, stejně tak
je možné, že z fotky nevyčtete naprosto nic. V tom
případě musíte opět počkat do příštího vydání zpravodaje, kde naleznete správné řešení. Poznáváte místo
na snímku? Svůj typ spolu se svým jménem můžete
opět zanést do schránky v průjezdu městského úřadu.
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
snímek z dubnového vydání zpravodaje se opravdu nachází v lokalitě Rožmberka nad Vltavou. Jde
o momentálně zarostlý rybníček nad kempem, a proto je naplánováno v letošním roce jeho vyčištění
a znovuobnovení.
Mgr. Drahomíra Čížková
Rožmberský zpravodaj | 7

Rozmbersky zprv_KVETEN_22.indd 7

02.05.2022 10:58:50

Rožmberský zpravodaj | 2022 | KVĚTEN

Rožmberáček
Po uplynulý měsíc se Rožmberáček řídil heslem „Březen –
– s knihou do postele vlezem!“. Každé březnové pondělí byly
na facebookových stránkách „Rožmberáček a jiné“ zveřejněny indicie k odhalení Tajemné knihy. Na konci týdne se
vylosovala jedna správná odpověď, na kterou čekala odměna
v podobě jak jinak než knihy. Mám velkou radost, že byl takový zájem o soutěž, ve které byla výhrou kniha.

Abychom si konec zimy a příchod jara opravdu „pojistili“, byla
pro děti připravena stezka „Pojďte uspat Paní zimu a probudit
jaro“, která se možná pro místní děti stane novou jarní tradicí.
Bc. Jana Adamko

Foto: Bc. Jana Adamko

Foto: Ing. Hana Kamenická

Nedávný průzkum Národní knihovny ČR dokonce ukázal, že
v posledních pěti letech vzrostl počet dětí, které rády čtou.
Pokud si kladete otázku, kdy je vhodný čas začít dětem číst,
pak odpovědí je, že nikdy není příliš brzy. Už malému miminku můžete předčítat nebo ukazovat obrázková leporela. Stejně
důležité je, aby děti viděly, jak si rodič ve volném čase čte. Dítě
se totiž v první řadě učí napodobováním a prvním učitelem
a zároveň vzorem je právě rodič. Najděte si proto chvíli na
čtení pro děti, ale i pro vás samotné.

Zvyky a tradice stmelují společnost. Ať už staré několik století nebo úplně nové, vámi vytvořené, tradice přináší dětem
čas těšení se, kouzelný moment a následně vzpomínky. Postní doba je plná starých zvyků. Jedním z nich je vynášení
Smrtky (Morany, Mořeny, …). Smyslem není jen rozloučit
se se zimou, ale zároveň nechat odejít vše špatné. Figurína
představující ženskou postavu, byla nesena vsí, aby do sebe
nasála strach, beznaděj, chlad a vše negativní ve vesnici. Poté
se figurína hodila do tekoucí vody nebo spálila. S Rožmberáčkem jsme jednu takovou Smrtku vytvořili a následně nechali odejít po řece.

Tvoř, hraj si a VYHRAJ | Namaluj květiny, které můžeš na jaře v přírodě vidět. Obrázek odevzdej
do konce května na Městský úřad v Rožmberku nad Vltavou. Tři obrázky budou vybrány a odměněny.
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