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slovo starosty
Dalibor
Carda
Milí spoluobčané,
žijeme vskutku v neobvyklých časech. Situace nám
nedovoluje setkávat se v takové
míře, jak bychom si všichni přáli. Na mnohé z nás doléhá tíživý
pocit izolace a není pochyb o tom,
že se jedná o velkou zkoušku pro
nás pro všechny. Chybí nám to, co
je bezpochyby jakousi bytostnou
lidskou přirozeností, tedy kontakt
s okolím, s kolegy v práci, s přáteli,
kamarády a kolikrát i s rodinou.
Všichni už netrpělivě vyhlížíme
konec restrikcí, které nemilosrdně
zasáhly prakticky celý civilizovaný
svět. Vždyť člověk je tvor veskrze
společenský, chce být obklopen dalšími lidmi, zajít si do kina či divadla, prostě se bavit, ale taky sportovat, cestovat a vůbec se pohybovat
po světě beze strachu a s radostí.
To jsou všechno věci, které jsme léta
brali jako samozřejmost a teď se
jen těžko smiřujeme s drastickým
omezením všech těchto činností.
Já ale pevně věřím, že se situace
už začíná pomalu otáčet, tato podivná doba pomine a my se všichni
budeme moci vrátit k normálnímu
běhu života. A skutečně se zdá, že
se blýská na lepší časy! Již v tento
okamžik je k dispozici několik
druhů očkovací látky, do kterých
všichni vkládáme veliké naděje. Já
sám osobně jsem přesvědčen o tom,
že právě očkování je ten správný
způsob, jak zatočit s tímto zapeklitým virem. Vždyť dějiny nás
učí, že mnoho strašlivých chorob
minulosti bylo zcela vymýceno
nebo zahnáno na ústup právě prostřednictvím účinného a masového
očkování. Nejlepším důkazem je
to, že o těchto nemocech, jako je
například černý kašel, pravé neštovice nebo tuberkulóza, už dnes
vůbec neuvažujeme jako o nějakém nebezpečí, neboť jsou téměř
zapomenuty.
Pokračování na str. 2

V Programu podpory je pro spolky
připraveno víc než 8 milionů korun

Foto: Lubor Mrázek

Stejně jako v minulých letech obsahuje i rozpočet města na rok 2021
dotační prostředky v Programu podpory, kdy je na celoroční činnost
i jednorázové akce českokrumlovských subjektů v sedmi různých oblastech vyčleněno celkem 8 399 000 korun.

Jan Štaberňák
Odbor financí

Dotace Jednou z hlavních priorit
města Český Krumlov je dlouhodobá podpora činnosti místních spolků
a organizací, protože se v nich sdružují a působí z velké většiny právě
krumlovští občané všech věkových
kategorií. Proto již před několika roky
zřídilo město svůj Program podpory,
jehož účelem je rozdělovat dotační
prostředky dle předem stanovených
pravidel. Vzhledem k širokému rozsahu podporovaných aktivit je program ještě rozčleněn do sedmi částí,
a to na podporu v oblasti sportu,
kultury, sociálních služeb, volnočasových aktivit, zahraniční spolupráce,
životního prostředí a studia nízkopříjmových skupin. Desítky spolků,
organizací nebo fyzických osob tak
mohou i letos získat podporu na svou
celoroční činnost i jednorázové akce.

O výši dotace pro jednotlivé žadatele
pak rozhodnou orgány města, které
tak učiní na doporučení hodnoticích
komisí, do nichž jsou radou města
nominovány kvalifikované osoby
s odborností nebo vztahem k dané
oblasti.
Významná část prostředků Programu podpory půjde již tradičně
do sportu, kultury a sociálních
služeb.
V oblasti sportu je kladen největší
důraz na podporu činnosti krumlovských klubů, ve kterých trénují a hrají
stovky místních dětí a dorostenců.
V sociální oblasti jdou pak dotace organizacím a spolkům, které pomáhají
a starají se o potřebné, například o seniory a zdravotně postižené, v kultuře
pak uměleckým školám a kroužkům
na jejich celoroční činnost i subjektům na pořádání jednorázových akcí
pro obyvatele města i jeho návštěvPokračování na str. 3
níky.

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek 25. února 2021 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.
čtěte také...
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Můžeme předpokládat, že
podobným způsobem budou fungovat i současné vakcíny proti
covidu, které budou s největší pravděpodobností ještě zdokonaleny
a vylepšeny a my jako lidstvo to
opět zvládneme.
Město Český Krumlov v tomto
boji samozřejmě nezůstává stranou. Ve spolupráci s Jihočeským
krajem vzniká ve sportovní hale
na Chvalšinské ulici očkovací centrum, jehož kapacita je propočítána na 500 až 650 očkovaných lidí
denně. V současné chvíli vrcholí
přípravné práce, pracovní týmy
připravují zázemí vnitřních prostor i logistiku a naváděcí systém
pro parkování u haly. Centrum by
tak mohlo zahájit provoz během
února.
Věříme, že dokážeme uspokojit
opravdu všechny zájemce, samozřejmě záleží na dodávkách vakcín, které se aktuálně mírně zpožďují. Jsme plně připraveni vám
poskytnout pomocnou ruku, aby
vše probíhalo hladce, bez komplikací a k co největší spokojenosti
všech. Kromě státní a krajské telefonní linky je k dispozici i pomoc
na městské lince, kterou jsme zřídili pro seniory, jež potřebují pomoci
s registrací na očkování (více info
viz poslední strana novin).
Všechny informace budou
průběžně zveřejňovány zejména
na webu města a v denním tisku.
Závěrem ještě doplním, že klienti Sociálních služeb SOVY jsou
v odlehčovací službě Za Soudem
naočkováni všichni a v domech
s pečovatelskou službou na Vyšehradě všichni ti, kteří měli o očkování zájem.
Máme před sebou vyhlídku
na návrat do normálního stavu,
kdy se budeme moci volně nadechnout, beze strachu si podat ruku
a navštívit své blízké, nejen v domovech pro seniory. Vydržme proto ještě nějaký čas současná omezení a buďme zodpovědní k sobě
a ohleduplní k ostatním.
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Jednota na Latránu zůstává v provozu
Veřejným prostorem v posledních dnech zahýbala informace o tom,
že obchod Jednoty naproti zámecké Červené bráně v centru města ukončuje provoz. Protože jde o jediný obchod se širokým sortimentem v centru, podniklo město kroky, aby mohla prodejna zůstat
i nadále v provozu. Městská společnost Českokrumlovský rozvojový
fond, v jejíchž prostorech se prodejna nachází, snížila Jednotě nájemné.

Foto: Jednota Kaplice

redakce
Jednota Přestože Českokrumlovský rozvojový fond (dále ČKRF) snížil
Jednotě nájemné ve druhém a čtvrtém
čtvrtletí minulého roku a v prvním
čtvrtletí letošního roku vždy o 30 %,
propad tržeb prodejny v důsledku
současné pandemie byl natolik vysoký, že Jednota začala vážně uvažovat
o jejím uzavření.
„Plně si uvědomujeme důležitost
existence této jediné širokosortimentní
prodejny v centru města, a proto došlo
po novém roce ke společnému jednání
za účasti vedení družstva Jednota Kaplice, ČKRF a města, jehož výsledkem byla
dohoda, že provoz prodejny bude zachován,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Podmínkou ze strany Jednoty bylo
výraznější snížení nájemného v tomto
roce. Jednota také opouští prostory
technického zázemí a bistra, které provozovala hned vedle obchodu.
Jaká bude výše nájemného, je otázkou dalších jednání a schválení radou
města, nicméně zainteresované subjekty jsou ve shodě, že prodejna bude
nadále fungovat.
Jednota Kaplice provozuje v městě
celkem šest prodejen, které postupně
modernizuje. „Reagujeme na současné
trendy v maloobchodu, abychom dokázali nabídnout zákazníkům větší rozsah
služeb a nabídku čerstvého zboží, na které se specializujeme. Jde především o nabídku pečiva, lahůdek, uzenin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny,“ uvádí Jan

Hoffmann, manažer Jednoty Kaplice.
Naposledy renovací prošla prodejna U Zelené ratolesti (známá pod
místním názvem Skleník). Proběhla
tu generální rekonstrukce celého objektu, kdy Jednota zareagovala na potřebu místních lidí rozšířením nabídky
potravinářského i nepotravinářského
zboží. Rekonstrukce se týkala kompletní obměny jak technologií, tak zázemí prodejny, až po základy objektu
a výměnu kanalizace a veškeré elektroinstalace apod. Skladové prostory
prodejny se přesunuly do patra, kde
byla dříve restaurace. Tím se prodejní
plocha zvětšila na cca 500 m2.
Vchod do prodejny je posunutý
do pravého rohu, kde je větší prostor
pro manipulaci a celkově komfortnější příchod do prodejny. Novinkou je
nově umístěný bankomat vedle vchodu, který byl zde dlouho žádoucí.
„Chceme reagovat na aktivity města,
to znamená, že když někde vidíme, že se
připravuje revitalizace veřejného prostoru a my v tom místě máme shodou okolností prodejnu, tak bychom byli rádi, aby
Krumlováci zaznamenali změnu i tady.
Aby to neskončilo u toho, že je upravený veřejný prostor a vedle zůstane starší
obchod. V této návaznosti bychom chtěli
modernizovat vestibul a vchod do prodejny na sídlišti Za Nádražím ve stejném duchu, jako je udělané právě nové
náměstíčko. Do budoucna bychom chtěli
revitalizovat i samotnou prodejnu,“ dodává Jan Hoffmann.
Stejnou aktivitu plánuje Jednota
i na Horní Bráně, kde chce letos upravit vstup do prodejny.

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2021
redakce

Svoz K odkládání bioodpadu slouží
kontejnery na veřejných prostranstvích a popelnice pro jednotlivé rodinné domy, které poskytuje městský
úřad zdarma. Do nádob vhazujte pouze biologický rostlinný odpad z údrž-

by zeleně, tj. např. listí, trávu, odpad ze
záhonů – košťály, celé rostliny či jejich
části, spadané ovoce, dřevní štěpku
z větví stromů a keřů, drny se zeminou, pokojové a jiné okrasné květiny
bez květináčů, drátů a stuh. Dalším
typem odpadu určeným do hnědých
kontejnerů je kuchyňský bioodpad

rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky ořechů.
Žádosti o přidělení biopopelnic pro
jednotlivé rodinné domy je možné
podávat vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství Vlastě Horákové, vlasta.horakova@ckrumlov.cz,
telefon: 380 766 550.

Rozpis svozu popelnic
10. 2.
10. 3.
7. 4.

21. 4.
5. 5.
19. 5.

2. 6.
16. 6.
30. 6.

14. 7.
28. 7.
11. 8.

25. 8.
8. 9.
22. 9.

6. 10.
20. 10.
3. 11.

15. 12.

1. 9.
15. 9.
29. 9.

13. 10.
27. 10.
10. 11.

24. 11.
22. 12.

Rozpis svozu kontejnerů
17. 2.
17. 3.
14. 4.

28. 4.
12. 5.
26. 5.

9. 6.
23. 6.
7. 7.

21. 7.
4. 8.
18. 8.

www.ckrumlov.cz
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Město podporuje činnost místních spolků
Pokračování ze str. 1

Jan Štaberňák
Odbor financí

Podpora Jak známo, minulý rok vypukla pandemie koronaviru a kromě
zdravotních problémů přinesla také
značný propad ekonomiky a pokles
příjmů, který se samozřejmě dotknul
i našeho města a promítl se do jeho
hospodaření. Tato situace bohužel
neskončila s uplynulým rokem a zcela
jistě budou nepříznivé ekonomické
dopady, a tedy i potřeba šetřit, trvat
ještě nějakou dobu. Krácení se tedy
nevyhnulo ani Programu podpory na rok 2021, ovšem i vzhledem
k tomu, že podpora místních spolků
je pro město velmi důležitá, podařilo
se nakonec i v tomto roce zachovat
v rozpočtu prostředky určené pro Program podpory a jeho jednotlivé oblasti ve stejné výši jako v minulém roce.
K dispozici tak bude v součtu opět
8 399 000 korun, a to i díky tomu, že
minulý rok, kdy spousta subjektů
měla bohužel ze známých důvodů
omezenou nebo dokonce znemožněnou činnost, nebylo adekvátně tomu
z celkové částky rozděleno zhruba 1,6
milionu korun. Přesně o tuto sumu

Foto: Lubor Mrázek

byly také poníženy prostředky Programu podpory ve schváleném rozpočtu
na tok 2021 v porovnání s tím předchozím. V souladu s programovými
pravidly pak byla hned v lednu loňská
nerozdělená částka 1,6 milionu korun
převedena do letošního Programu
podpory, a tak je výsledná suma opravdu totožná s tou, která byla rozpočtována na minulý rok.
Město tak vyjadřuje svůj zájem
na tom, aby po rozvolnění omezujících opatření mohly místní spolky
a organizace co nejdříve plnohodnotně obnovit svou činnost nebo pořádání jednorázových akcí, k čemuž
jim mají velkým dílem pomoci i dotační příspěvky z Programu podpory.
Samozřejmě je v této době otázkou,
kdy k nějakému, třeba i částečnému

rozvolnění dojde, je tedy jasné, že
počítat se musí i s variantou, že znovuobnovení činnosti v plném rozsahu
jen tak nenastane. V takovém případě
jsou hodnoticí komise připraveny tuto
skutečnost zohlednit i letos a případné
nerozdělené prostředky město opět
převede do Programu podpory na další rok.
Žadatele asi nejvíce zajímá postup
přidělování peněžních prostředků
a konkrétní termíny. Jaký je tedy harmonogram? Tím nejdůležitějším
datem je zcela určitě 15. únor, do kterého musejí být doručeny všechny
žádosti na městský úřad. Některé
oblasti, například kultura, mají ještě druhé kolo, kde je termín podání
konec června. Po formální i obsahové kontrole budou žádosti předány

Navýšení ceny vody od nového roku
Celkem o 13 korun se v Českém Krumlově navyšuje od nového roku
cena vodného a stočného. Prostředky, které navýšením město získá,
použije na splátky úvěru a opravy čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu, které koupilo v minulém roce.

redakce
Poplatek Rada města Český
Krumlov v závěru minulého roku
schválila cenu vodného a stočného,
kterou budou obyvatelé města platit
od nového roku. Cena vzešlaz „malého“ koncesního řízení (jen na dobu
tří měsíců), které bylo město nuceno
vyhlásit z důvodu ukončení platnosti
nájemního vztahu se stávajícím provozovatelem městských vodovodů
a kanalizací k 31. 12. 2020. Vzhledem ke krátké době pronájmu a nemožnosti do něj zařadit i čistírnu
odpadních vodse řízení zúčastnil jen
současný provozovatel společnost
ČEVAK a.s.
Cena jednoho kubického metru
vody včetně daně z přidané hodnoty
(v jednosložkové formě) bude nově
www.ckrumlov.cz

91,87 korun (vodné 41,10 Kč, stočné 50,78 Kč), což je o 13 korun více
oproti předchozímu roku.
„Cena vodného se meziročně zvýšila
o jednu korunu, cena stočného o dvanáct korun, na čemž se rozhodujícím
způsobem podílelo zvýšení nájemného
za pronájem čistírny odpadních vod
a souvisejících kanalizací. Zvýšení bylo
nezbytné uplatnit z důvodů tvorby zdrojů na jejich obnovu, resp. splátky úvěru,
kterým byla financována koupě čistírny
a obchvatného kanálu,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann.
Uvedené ceny budou platit pouze
tři měsíce, do 31. 3. 2021. Do té doby
by mělo být dokončeno „velké“ koncesní řízení na pronájem vodovodní
a kanalizační sítě plus nově pořízené
čistírny a obchvatného kanálu, a to
na dobu deseti let. Toto koncesní říze-

ní bylo již vyhlášeno a z otevřené soutěže provozovatelů vodovodů a kanalizací působících na českém trhu by měl
vzejít vítěz, který nabídne městu nejnižší cenu vodného a stočného. Jaká
bude její konkrétní výše a jak se bude
lišit od té současné, by mělo město vědět na konci prvního čtvrtletí, pokud
vše proběhne podle plánu.
„Meziroční nárůst vodného a stočného o 13 korun za kubík je samozřejmě
nepříjemné, ale koresponduje s tím, co
bylo mnohokrát vysvětlováno v rámci
diskuzí o koupi čistírny a obchvatného
kanálu. Bez výrazného navýšení prostředků investovaných do obnovy čistírny
a obchvatného kanálu by její další provoz a kvalita čištění byly neudržitelné.
A takto investované prostředky se musí
nutně projevit v kalkulovaných nákladech a tím i v ceně odpadní vody,“ dodává místostarosta.
Přestože 13 korun za kubík vody
navíc není málo, zůstává Český Krumlov cenově stále zhruba na průměru
tuzemských cen vodného a stočného.

k hodnocení určeným komisím, které se sejdou do konce března a doporučí orgánům města poskytnutí
dotace jednotlivým žadatelům. Rada
města a zastupitelstvo pak dle svých
zákonných kompetencí s konečnou
platností rozhodnou do konce května
a následně již budou úspěšní žadatelé zváni na podpis smluv, aby mohlo
následovat vyplacení peněžních prostředků. Veškeré dokumenty od pravidel Programu podpory přes vzory
žádostí a závěrečných zpráv až po další požadované přílohy jsou k dispozici
na www.ckrumlov.cz/dotace, ochotni
poradit jsou samozřejmě i určení pracovníci městského úřadu, proto by
zpracování žádosti neměl být pro nikoho problém.
Je určitě potěšující zprávou, že
podpora města pro místní spolky
a organizace působící v různých oblastech od kultury přes sport až třeba po ochranu životního prostředí
a sdružující aktivní Krumlováky všech
věkových kategorií, kteří mají za cíl
zlepšovat život sobě i druhým v Českém Krumlově, zůstává stejně vysoká
jako v minulém roce, a to hlavně s cílem podpořit jejich činnost i v této ne
úplně veselé a šťastné době.

Zimní údržba
redakce
Údržba V geoportálové aplikaci
(geoportal.ckrumlov.cz) najdete informace o zimní údržbě komunikací ve městě. Ve vrstvě s názvem
Zimní údržba je barevně je rozlišena priorita údržby – červeně jsou ty
nejdůležitější komunikace a chodníky, žluté jsou plochy ošetřeny do
24 hodin. Šedé komunikace nejsou
udržovány městem (většinou Správou a údržbou silnic v rámci Jihočeského kraje). Vysvětlivky najdete pod ikonou Legenda v horním
menu.
Zimní údržbu zabezpečují Služby města Český Krumlov, které dle
potřeby a aktuální meteorologické
situace zajišťují nepřetržitou dispečerskou službu na tel. č. 380 711
285 a 773 116 611.
Sjízdnost a schůdnost je zajišťována provozem denně včetně sobot,
nedělí a svátků v době od 3.00 do
22.00 hodin.
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Rodiny na Českokrumlovsku na to nejsou samy
Rodiny prochází již téměř rok velkou zatěžkávací zkouškou. Všechno, co doposud platilo, je jinak: děti se učí formou distanční výuky,
rodiče pracují na homeoffice, mění pracovní pozici, zaměstnavatele
nebo nemají práci. Často se důsledky těchto situací kumulují a rodina neví, jak dál.

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Přišla zatěžkávací zkouška
pro všechny rodiny

„Některé rodiny se s nastalou situací
vyrovnají, dokáží najít nový či jiný způsob rozdělení péče o domácnost a děti
a zároveňse v těchto rodinách mluví
o tom, kdo co potřebuje, o nejistotách,
obavách. I přes složitost situace zde panuje vzájemná komunikace a podpora.
Pro některé rodiny je to i příležitost zjistit, co je pro ně opravdu důležité, a paradoxně je tato těžká doba posílí,“ sděluje
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS
Český Krumlov, o.p.s., a pokračuje: „potom je tu celá řada rodin, která měla
potíže už před COVID epidemií. Tlak
vyvolaný současnou situací a s ní spojenou nejistotou (ať ze ztráty zaměstnání,
příjmu), obavami (o zdraví, o blízké),
novými požadavky (učit děti a zároveň
pracovat) působí podobně jako vzduch,
který pustíte k doutnajícímu ohníčku –

velmi rychle se rozhoří ve veliký požár.
A i požár se hasí lépe, pokud nezachvátí
celý dům. Totéž platí pro situaci v rodině.
Pokud má někdo z rodiny problém, má
problém celá rodina.“
Potíže se objevují často na úrovni
partnerské, ale péče o partnerství se
často dostává až na tu poslední kolej.
Často „musíme“ nejdříve pečovat
o děti, chodit do práce, zajistit finance a domácnost. A když do toho přijde ještě krize, už nemáme čas ani sílu
věnovat se sobě navzájem. Zajímat se
o toho druhého, jak situací vnímá, co
je pro druhého důležité, co ho trápí,
proč se chová, jak se chová. A potom
schází už jen malý kousek k odcizení.
Každý má „své“ starosti. „On se bojí,
že nedokáže rodinu finančně zajistit,
a nemůže z toho spát, následně je unavený, nepříjemný, bez energie cokoliv
řešit. Ona má pocit, že na všechno zůstala sama,“ uvádí Ingrid Jílková příklad
a dodává:„když k tomu přičteme ještě
nárůst potíží na osobní úrovni – rozvoj

úzkostí a depresí, a to nejen v souvislosti s obavou o zdraví, ale i jako důsledek
omezení sociálních kontaktů, nelze se divit, že rodina zažívá krušné chvíle.“
A abychom nezapomněli ani na ty
nejzranitelnější z rodiny – děti. I na ně
dopadá vše, co se v rodině děje, včetně
zvýšených nároků v podobě on-line
vzdělávání a omezení sociálního kontaktu, který je pro děti tak důležitý.
„Děti nasávají v rodině jak to pozitivní,
tak to negativní. Častá představa dospěláků, že děti o starostech dospělých nevědí, je mylná. Ano možná přesně nevědí,
o co jde, ale velmi dobře vnímají atmosféru rodiny,“ upřesňuje Ingrid Jílková
a pokračuje: „pokud má rodina problém, neznamená to nutně hned rozpad
rodiny. Chce to odvahu si říci – něco nefunguje, nebo chci/chceme svůj život žít
jinak. Pokud tuto sílu v sobě nalezneme,
máme velkou naději své životy změnit
k lepšímu. Existuje mnoho cest, jak dojít
ke změně, a jednou z nich je i odborná
pomoc.“
Rodinám už několik let nabízí
odbornou pomoc ICOS Český
Krumlov

Služba Podpora rodin, kterou provozuje nezisková organizace ICOS

Český Krumlov, zajišťuje odborné
poradenství pro rodiny s dětmi, rodinnou terapii (pro jednotlivce, páry
i celé rodiny), psychologické poradenství, mediaci, asistované kontakty
či předávání. Obtížné situace mohou
potkat prakticky každého z nás a bez
odborné pomoci je nezřídka velmi
složité je zvládnout. „Stejně tak může
být těžké odhodlání zvednout telefon či
napsat e-mail a udělat rozhodnutí, že se
se svými potížemi podělím s odborníkem
a vyhledám pomoc. V rozhodnutí mi
může pomoci fakt, že ke každému klientovi přistupujeme individuálně, je zachována anonymita a klademe velký důraz
na empatický přístup. Díky finanční podpoře řady dárců, nadací a institucí jsou
naše služby bezplatné, tudíž dostupné
opravdu všem,“ upřesňuje Petra Štiková, vedoucí služby Podpora rodin,
ICOS Český Krumlov.
Pro více informací kontaktujte
vedoucí služby Petru Štikovou, podporarodin@krumlov.cz nebo volejte
na tel. 734 440 422.
Informace naleznete na webu
www.podporarodin.krumlov.cz nebo
na FB Podpora rodin a dětí ICOS Český Krumlov.

Vánoce v azylovém domě

Školka ve Vyšenských kopcích

Centrum Kamínek

školka Vyšník - DS Fazolka

Lenka Zahradníková

I v této těžké době pandemie
jsme pro maminky z azylového
domu a jejich děti připravili mikulášské a vánoční posezení.

Ohlédnutí Nejprve za námi začátkem prosince přišel Mikuláš společně
s andělem Gabrielem a čertem Belzezubem. Všechny děti dostaly sladkou
odměnu v podobě balíčků a také jeden
balíček s hygienickými potřebami.
Vzhledem k současné epidemické situaci jsme vynechali naše tradiční pouštění svíček s našimi přáními po vodě
a vydali jsme se ven zapálit prskavky,
na které se děti každý rok moc těší.
S balíčky nám byla nápomocna organizátorka sbírky paní Martina Foltová,
která s ostatními zúčastněnými připravila pro děti balíčky, nezapomněli
ani na maličkost pro naše maminky.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří
se do sbírky zapojili, především Jiřině
Černocké, Ivetě Jandové, Hance Sládkové, Ireně Nekolové, A. Tvarožkové,

Janě Kročkové, Lukáši Kročkovi, Janě
Touškové, Petře Nekolové Petře, Karolíně Mihalovičové, Petře Hurtové,
Nonsolocaffé.
Vánoční posezení se konalo tři dny
před Štědrým dnem. Pod rozsvíceným stromečkem s prskavkami, kde
na děti i jejich maminky čekaly spousty dárečků, jsme si společně zazpívali
koledy jako poděkování Ježíškovi.
Děkujeme za podporu městu Český Krumlov, které zřizuje Centrum
Kamínek. Také moc děkujeme Pohřební službě František Cimerhanzl,
která poskytla nemalý finanční dar.
Velké poděkování patří pracovníkům
Odboru sociálních věcí, zdravotnictví
a školství MěÚ ve Vodňanech, kteří
nám již několikátým rokem s dárečky pomáhají. Poděkování také patří
vedoucí Odboru vnitřních věcí a sociálních služeb MěÚ Větřní Kateřině
Šustrové, Zuzaně Hlasové ze spolku
Duháček Lišov. Velice si vážíme této
pomoci a podpory, které se Centru
Kamínek dostalo, neboť jejich zásluhou jsme mohli i tento rok pro děti
připravit nezapomenutelné Vánoce.

Daniela Virágová

Projekt Vyšník je právě vznikající projekt budoucí školky rodinného
typu pro 12 dětí ve věku 2,5–6 let
v krásné lokalitě Vyšenských kopců
s edukativními prvky Montessori
a lesní pedagogiky.
Otevíráme v únoru 2021. Přibíráme nové děti, neváhejte nás oslovit.
Pobočka školky je v budově bývalého
statku a v nádherné lokalitě v těsném
sousedství naučné stezky Vyšenské
kopce vedoucí národní přírodní rezervací, která je jednou z nejcennějších
území Jihočeského kraje. Momentálně
prochází vnitřní prostor školky stavebními úpravami a přípravou na otevření.

S dětmi budeme hojně využívat
i krásné okolní prostředí školky jak
k vycházkám a výletům, tak také
k poznávání přírody. Naproti budově,
kde má školička pronajatou místnost
100m2, je krásné hřiště pro děti. Děti
budou mít bohatý program zaměřený
na vzdělávání a rozvoj jejich osobnosti, tvoření, volnočasové aktivity,
společné zpívání a následování tradic
během roku, rozvoj sociálních dovedností.
K dětem uplatňujeme respektující
a laskavý přístup, avšak s jasně nastavenými hranicemi, v prostředí školky
se mohou cítit jako doma, malý počet
dětí umožňuje individuální péči a prima společenství.
Vyšník je pobočkou úspěšně fungujícího rodinného centra v Písku, které
provozuje jesle, školku a školu. Pokud
vás tento projekt oslovil, neváhejte se
na nás obrátit. Více informací a kontaktní údaje naleznete na webových
stránkách fazole-pisek.cz/DS Krumlov nebo na FB VysnikDS.
www.ckrumlov.cz

únor 2021
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Nejlepší jihočeská knihovnice
je z Českého Krumlova

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!

Martin Nechvíle

Romana Linhartová

Městská knihovna v Českém Krumlově

Úspěch Ačkoli v loňském roce nemohlo z epidemiologických důvodů
proběhnout slavnostní vyhlášení Jihočeského knihovníka roku 2019,
skvělou zprávou je, že toto ocenění
tentokrát putuje do Městské knihovny
v Českém Krumlově za Jaroslavou Valtrovou. Pracuje ve studovně a čítárně
a je organizátorkou řady kulturních
akcí, například pravidelného veřejného čtení Hezky česky s Jaroslavou
Dominovou u jejího stejnojmenného
krámku v Soukenické ulici, pravidelných předvánočních jarmarků či výtvarných dílen. Aktivně se zapojuje
i do činnosti jihočeské sekce Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR. Gratulujeme Jaroslavě Valtrové k ocenění a přejeme hlavně pevné
zdraví, spoustu dobrých nápadů a spokojených čtenářů.

Vyhrajte
novou knížku
o krumlovských
andělech!

Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc únor jsme pro vás opět
připravili další novinky z fondů
naší knihovny, tentokrát se zaměřením na regionální tituly. Pevně
věříme, že si vyberete. A pokud
vám tato nabídka nestačí a chcete
se podívat na další novinky, navštivte web www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu.
Přejeme příjemné chvíle při čtení.
Cukr, Jiří: To nejlepší
z Blanského lesa

Tento průvodce představuje
všechny atraktivity, na které lze
v našem nejbližším regionu narazit. Prostřednictvím krátkých
textů a fotografií si připomeneme
i řadu méně známých míst a zajímavostí.
Jaroslava Valtrová

Novinka: skenování, retuše
a tisk starých fotografií
Leží vám doma alba plná starých fotografií? Chtěli byste vdechnout
nový život svatebním snímkům vaší babičky? Či potěšit dědečka
a nechat mu zarámovat jeho oblíbenou vzpomínku z dětství? Anebo
byste rádi svým dětem dali na památku podobenky jejich prarodičů?

Kristina Zavala
Museum Fotoateliér Seidel

Soutěž Zasoutěžte si o zbrusu
novou knihu O čem si vyprávějí
krumlovští andělé od autorky Ireny Vackové! Na adresu noviny@
ckrumlov.cz nám do 15. února
2021 napište jméno výtvarnice,
která knihu doprovází ilustracemi. Jeden vylosovaný šťastlivec
vyhraje knihu zdarma, další dva
soutěžící vyhrají poukázku na slevu na knihu ve výši 30 % a 20 %.
Vstupenky na výstavu v Klášterech
ze soutěže z minulého čísla vyhráli
I. Bláhová, M. Brož, J. Nevšímal,
M. Růžička, H. Švandová.

Foto: Jiří Šneider

Novinka Museum Fotoateliér Seidel nabízí jako novou službu skenování, retuš a tisk starých fotografií.
Ať už potřebujete profesionální digitalizaci vašich dávných vzpomínek,
zachránit kabinetku, která si již lec-

cos prožila, anebo si nechat zvětšit,
vytisknout a zarámovat oblíbený
snímek, stačí jen tyto staré fotografie
přinést do Musea Fotoateliér Seidel,
kde vám pomohou udělat nadčasový
dárek.
Další info na tel. 736 503 871,
e-mailu info@seidel.cz a webových
stránkách www.seidel.cz.

Kriminální případy, ke kterým
došlo v česko-německém pohraničí v letech 1920-1963. Kniha
je vybavena mnoha fotografiemi,
většinou dosud nepublikovanými.
Bílek, Jiří: Průvodce
po technických památkách
jižních Čech – Písecko
a Strakonicko

Publikace uvádí 75 jihočeských
technických památek. Čtenář se
seznámí nejen s jejich parametry,
ale také s historií a zajímavostmi
v blízkém okolí.
Dvorecká, Barbora:
Ozvěny života

Úsměvná, něžná a zároveň hořce
pravdivá kniha šumavské spisovatelky přináší autobiografické
příběhy, které čtenáře pobaví, rozesmějí i rozpláčou.
Hoňková, Iva:
Pohádky ze staré půdy

Pohádkové vyprávění o zvířátkách žijících na půdě starého
statku v jedné šumavské vesnici.
Kniha je vhodná pro předškoláky
a začínající čtenáře.
Lukeš, Ivan:
Okamžiky živé přírody

Vyprávění šumavského zoologa
a fotografa, dlouholetého přítele
Václava Chaloupka, kterému pomáhal s oblíbenými večerníčky.
www.knih-ck. cz
Foto: Museum Fotoateliér Seidel

www.ckrumlov.cz

Hruška, Emil:
Pohraniční pitaval
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Schwarzenberské stavby Jana Sallaby
V dnešním příspěvku se podíváme za dvěma stavbami, které
nespojuje jen to, že se nacházejí
v lese, ale hlavně jméno jejich
autora, kterým je Jan Sallaba.

Filip Hermann
Krumlovský baráky

Architektura Kleť, nejvyšší vrchol Blanského lesa, vždy čněla nad
Českým Krumlovem. Až od počátku
19. století, kdy se začínala rozmáhat
turistika, byl ale vrchol pravidelně
navštěvován. V roce 1822 se kníže Schwarzenberg rozhodl vystavět
na vrcholu Kletě rozhlednu. Projektu
se ujal knížecí stavitel Sallaba, který
navrhl 15 metrů vysokou věž v pseudogotickém stylu, jež byla na popud
samotného knížete zvýšena na 19 metrů. I přes nesnadný dovoz materiálu

a nepřízeň počasí vznikla na Kleti nejstarší kamenná rozhledna v Čechách.
Nejprve ve věži bydlel jen hlídač, později hajný. V roce 1874 byla k rozhledně přistavěna hájenka s pokoji pro knížata. Dnešní „Tereziina chata“ vznikla
na místě původní hájenky v roce 1925.
Po druhé světové válce byla chata
ve správě spotřebního družstva Jednota. V roce 2007 byla rekonstruována
Tereziina chata a o dva roky později
i samotná rozhledna.
Druhá stavba, jejímž autorem je
s největší pravděpodobností též Sallaba, se nachází na kopci dříve známém
jako Čihadla (od slova „číhat“). Na čihadle odchytávali ptáčníci zpěvné ptáky, kterých je dodnes na kopečku plno.
Z toho důvodu se stavba, která se zde
dnes nachází, označuje jako Ptačí hrádek. Ten vznikl na začátku 19. století
jako památník na oslavu vítězství mar-

Nerealizovaná podoba Ptačího hrádku
Foto: archiv Krumlovský baráky

šála Karla Filipa Schwarzenberga nad
Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813. Monumentální návrh
původního památníku, který počítal
s antikizujícím průčelím až chrámového vzezření na všech čtyřech stranách,
nebyl realizován v úplnosti. Stavbu
pro svého bratra Karla stavěl František
a traduje se, že stavba byla zastavena
na přání samotného Karla s tím, aby

byly peníze za stavbu raději rozdány
vdovám a sirotkům po vojácích padlých v bitvě. Schwarzenbergové navíc
v půlce 19. století značné investice
věnovali na stavbu zámku v Hluboké.
Hrádek dnes působí osamocen, ale
v jeho okolí se nachází vícero zajímavých míst. Ať už poutní cesta vedoucí
z Plešiveckého náměstí s několika dodnes dochovanými kapličkami, zděná
nádrž, do které byla důmyslným technickým zařízením čerpána voda z Polečnice či bývalá empirová restaurace
nedaleko Chvalšinské ulice. Památník
dlouhodobě chátral, zájem o něj nejevil komunistický režim ani porevoluční majitel – Lesy ČR. V roce 2010 byl
památník prodán architektce Lence
Havlíčkové, která jej zrekonstruovala.
V současné době není samotný objekt
přístupný veřejnosti, jeho okolí ale vybízí k procházce.

ZUŠ získala klavír od Nadace Karla Komárka
Alena Švepešová

Základní umělecká škola Český Krumlov

Dar Začátkem prosince zastavila
pod Základní uměleckou škola Český
Krumlov dodávka z Hradce Králové,
odkud přivezl specializovaný dopravce z firmy PETROF nový klavír.
Stěhování nástroje do prostor školy bylo velkou událostí. Pracovníci
firmy jej přesunuli a upevnili na speciální malý pásový dopravník, který

bezpečně zdolal cestu po dlažebních
kostkách i třiceti schodech do klavírní
učebny v prvním patře. Z pod přehozu
vykouklo krásné černé vysoké pianino
Petrof P131 M1 provedené ve vysokém lesku. Bylo uvítáno velkou mašlí
a veselým plakátem s textem NADACE KOMÁREK – děkujeme za dárek,
který vyrobil malý klavírista Toník
Zunt. Pak se rozezpívalo pod rukama
nejprve učitelce Mileně Zuntové, poté
žáčkům Kájovi Watzko a Fandovi

Vrbovi. Koncertní piano v hodnotě
289 000 Kč s krásným zvukem dostala naše škola darem na základě naší
úspěšné žádosti zaslané do grantové
výzvy PIANA DO ŠKOL, kterou vyhlásila Nadace Karel Komárek Family
Foundation.
Nadace Karla Komárka zakoupila od známé české firmy Petrof
11 klavírů, aby této klavírní firmě
pomohla a zároveň přišla na pomoc základním uměleckým školám

České republiky. Předem netušila,
jak moc české základní umělecké
školy postrádají kvalitní nástroje,
většinou z důvodu finanční nedosažitelnosti. Do grantové výzvy PIANA DO ŠKOL se o klavír přihlásilo
152 základních uměleckých škol.
Hodnotící komise nakonec zvolila
11 škol, kterým klavíry věnuje, a mezi
nimi ZUŠ Český Krumlov! Velice si
tohoto velkolepého daru ke 240. výročí školy vážíme!

www.ckrumlov.cz
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Lesy města Český Krumlov pomáhají
zadržovat vodu v krajině
Miroslav Štoll
Lesy města Český Krumlov

Příroda Význam zadržování vody
v krajině stále narůstá, proto společnost Lesy města Český Krumlov navázala na úspěšné vybudování první
tůně v Zátoňských Dvorech a připravila rozsáhlejší projekt na zlepšení
mikroklimatických podmínek v českokrumlovských lesích. Soustava prvních čtyř tůní byla zřízena na lesním
pozemku v katastrálním území Spolí.
Jedná se o kaskádu tůní napájených
podpovrchovou vodou přitékající
z míst položených výše a vodou podzemní. Jednotlivé tůně mají rozměry cca 6 x 8 metrů a hloubku 1,0 až
1,2 metru. Projekt zlepšil odtokové
poměry i vodní režim v lese a jeho

Foto: Lesy města Český Krumlov

mikroklimatické podmínky. V době
klimatické změny, kdy je aktuálním tématem zadržení vody v krajině, bude
v tůních zadrženo přibližně 25 000
litrů vody.
Tato aktivita je důležitá zejména
z důvodu zadržení vody v krajině
a vytvoření domova pro živočichy
a rostliny vázané na vodu. Kvalitní

vodní biotop v této lokalitě podpoří
biodiverzitu a ekologickou rovnováhu. Tůně poslouží také k napájení
lesní zvěře.
Při výstavbě byla vytěžená zemina
použita k modelaci terénu v bezprostředním okolí tůní a k tvorbě drobného zemního valu. V zemních valech
jednotlivých tůní je vytvořen snížený

průleh pro případný soustředěný odtok vody z tůní při vyšších vodních
stavech.
Původním záměrem společnosti
bylo vybudování vodní nádrže v jiné
lokalitě o velikosti cca 0,5 hektaru
za finančního přispění Ministerstva
životního prostředí. Tento projekt se
ovšem nesetkal s pozitivním stanoviskem zástupce Agentury ochrany
přírody a krajiny, proto od něho bylo
upuštěno.
Výstavba byla financována z vlastních zdrojů společnosti. Pro letošní rok je naplánováno vybudování
dalších tůní, a to např. v k.ú. Kladné
v lesním komplexu Dubík, v k.ú Novosedly u Kájova poblíž statku Malotín a v k.ú. Svéraz u Větřní v blízkosti
osady Zátoňské Dvory.

Nová umělá tráva na Slavoji je hotová

Krumlovští zastupitelé tedy již
koncem roku 2019 rozhodli o závazném příslibu podílet se v případě získání dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy také svým
příspěvkem, bez něhož by Slavoj nemohl výměnu povrchu v této cenové
relaci uskutečnit. Město se rozhodlo
podpořit pořízení nové „umělky“
i z důvodu, že tréninkovou plochu vedle registrovaných fotbalistů využívají
ve velké míře místní školy, sportovní

oddíly i neorganizovaná veřejnost.
To vše bude do budoucna zachováno.
Velkou novinkou je to, že se zde budou hrát také zápasy obou městských
futsalových lig, což je výborná zpráva
pro téměř dvě stovky futsalistů, kteří
o přesun na umělou trávu dlouhodobě usilovali. Tento přesun byl ostatně
také jednou z podmínek uzavření dotační smlouvy a následného vyplacení peněžních prostředků Slavoji, kdy
zápasy místních futsalových soutěží

budou mít hrací dny vždy v pondělí
a v pátek navečer i s možností využít
umělé osvětlení.
Pak již šlo všechno celkem rychle:
vybraný zhotovitel, společnost Delmonte Bauinvest s.r.o., během krátké
doby provedl výměnu starého povrchu za nový a začátkem prosince
byla hotová stavba předána. Došlo
i k vyznačení menších hřišť pro zápasy
dětí a do začátku futsalových soutěží
v dubnu budou ještě nalajnována i dvě
hřiště s parametry pro tyto zápasy.
Hotový nový povrch si i v těch několika málo dnech rozvolnění vládních epidemiologických omezení již
stačilo vyzkoušet nemálo fotbalistů
z řad Slavoje i veřejnosti. Všichni si novou „umělku“ chválí a těší se na její celoroční využití, protože na tomto typu
povrchu se dá hrát fotbal za každého
počasí dvanáct měsíců v roce. Vedení
města je spokojené také s tím, že dojde
k dalšímu rozšíření možností pro hraní fotbalu a sportování obecně jak pro
fotbalisty Slavoje, tak pro školy, školky, ostatní sportovní oddíly, futsalisty
i veřejnost, a nová plocha tak bude
sloužit k setkávání sportovců všech
úrovní i věkových kategorií.
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Na druhé hrací ploše českokrumlovského fotbalového klubu byla
v posledních měsících právě
skončeného roku realizována výměna letitého a již dosluhujícího
povrchu za novou umělou trávu
třetí generace v hodnotě téměř
6 milionů korun. První fotbalisté si ji vyzkoušeli již v prosinci
a novou „umělku“ si pochvalují.

Jan Štaberňák
Odbor financí

Umělka V říjnu a listopadu si mohlo
mnoho Krumlováků všimnout čilého
stavebního ruchu v areálu místního
fotbalového klubu. Na jeho tréninkové ploše právě probíhala dlouho
očekávaná výměna starého povrchu
za nový, o který představitelé FK Slavoj
usilovali již delší dobu. V roce 2019 se
jim podařilo uspět se žádostí o dotaci
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo 4 miliony korun, tedy zhruba dvě třetiny celkových
nákladů. Na vlastní podíl se pak složili
sami fotbalisté a částkou 1,8 milionu
jim přispělo město Český Krumlov,
na které se zástupci Slavoje obrátili.
Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku.Evidenční číslo MK ČR E
14614. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány
ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou
srpna.
Vydavatel: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
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JE VÁM VÍCE NEŽ 80 LET?

Potřebujete pomoci při vyplnění
očkovacího formuláře?
Město Český Krumlov
pomáhá seniorům
s registrací na očkování
proti covid-19

Jak správně postupovat:
• vyplňte formulář na adrese https://registrace.mzcr.cz
• pokud potřebujete asistenci, volejte:
• 1221 – bezplatná linka Ministerstva zdravotnictví
• 800 100 450 – bezplatná linka Jihočeského kraje
• svého praktického lékaře nebo lékárníka
• 778 711 847 nebo 724 266 228 – linka Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Český Krumlov (pondělí–čtvrtek od 8.00 do 14.00,
pátek od 8.00 do 12.00 hodin)

www.ckrumlov.cz

