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slovo místostarosty
Josef
Hermann
Polovina tohoto volebního období je
za námi a to je důvod ke krátkému poohlédnutí se za uplynulými
dvěma roky. Uvnitř novin se proto
čtenář může podívat, jak a do čeho
město investovalo finanční prostředky.
Toto bilancování není ale tím
hlavním, co chce být sděleno. Není
to tak dávno, co jsme vedli vášnivé
debaty na téma, co dělat s městem
přeplněným turisty, hledali jsme
cesty, jak dostat z cestovního ruchu
do městské pokladny více peněz,
a přeli se o to, co z těchto peněz
opravíme či postavíme nového.
Dnes řešíme úplně jiné problémy.
Rozpočet města výrazně zchudnul
a my stojíme před otázkou, jak dál.
Koronavirovou pandemií samozřejmě nebyl zasažen jen městský
rozpočet, ale celá řada společností,
organizací a spolků, které utvářejí
život města. Snažíme se určitými
úlevami alespoň trochu pomoci
těm, kdo například podnikají
v městském majetku. Není ale v silách města pomoci víc, a už vůbec
ne všem, které pandemie postihla.
Je zcela zřejmé, že zdaleka ne
vše, co jsme si pro toto volební období naplánovali, budeme schopni
splnit. Je velkým dilematem, jakou cestou se nyní vydat. Každá
má svá pro a proti, své důsledky.
Uvnitř novin se v článku s titulkem Jak dál v koronavirové krizi?
snažíme poodkrýt, v jaké situaci se
město nachází a jaké jsou možnosti řešení dopadu pandemie.

Cena města

Nominace Do 31. března
2021 můžete zasílat nominace
svých favoritů na Cenu města
Český Krumlov za rok 2020. Náležitosti nominačního formuláře
jsou zveřejněny na webu města
www.ckrumlov.cz/cenamesta.

Rekapitulace investic posledních dvou let

Nová cyklostezka na třídě Míru

Foto: Tomáš Kasal

Město přichází se stručným přehledem výdajů, které byly vynaloženy za první dva celé ukončené roky současného volebního období,
tedy 2019 a 2020. Jedná se v první řadě o výdaje na investice, přehled ale obsahuje také ty podstatné běžné, tedy neinvestiční výdaje,
a to zejména na opravy, které mnohdy svým rozsahem a hodnotou
překonávají akce investiční.

redakce
Investice Ve výčtu jsou obsaženy
akce v řádu stovek tisíc korun a výše,
a to realizované jak samotným městem z jeho rozpočtu, tak i městskými
společnostmi Českokrumlovským rozvojovým fondem a Lesy města Český
Krumlov, protože, zjednodušeně řečeno, vždy se nakonec jedná o městské
peníze.
Rok 2019 byl obdobím relativně
klidným a úspěšným, do města jezdili
turisté, fungovaly restaurace, kulturní i sportovní zařízení, děti chodily
do škol i školek, ekonomika stále
rostla, daňově příjmy se opět zvýšily,
prostě fungoval běžný život, na kte-

rý byl Český Krumlov mnoho let
zvyklý. Investiční výdaje města a jeho
společností dosáhly výše 146 mil. Kč
a pokud přičteme i částku necelých
28 mil. Kč za ty významné neinvestiční, tak v součtu se v roce 2019 v Krumlově investovalo, rekonstruovalo
a opravovalo za zhruba 174 mil. Kč.
Možná jsme si to ani neuvědomili, ale jak dobrým ten vlastně úplně
běžný rok 2019 byl, se ukazuje hlavně v kontextu zcela nestandardního
a pandemií koronaviru poznamenaného roku 2020, kdy se nám všem
úplně změnil život. Až na pár letních
měsíců byl Krumlov prázdný, skoro
vše muselo být zavřené a lidé chodili
Pokračování na str. 4
jen do práce.

Jednání zastupitelstva
Jednání se koná ve čtvrtek 25. března 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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aktuálně

Jihočeský
kraj podpoří
zachování
památkové
hodnoty města
Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Dotace Město Český Krumlov získá individuální dotaci
z rozpočtu Jihočeského kraje
ve výši dvou milionů korun
na opravu a úpravu svého památkového fondu v roce 2021.
Z dotačních prostředků bude
financována zejména oprava
mostu ve Starých Dobrkovicích.
Jedná se o hodnotný kamenný
klenutý tříobloukový silniční
most překlenující koryto Polečnice, vystavěný kolem poloviny
19. století na původně hlavní
silnici z Českého Krumlova
do Kájova.
Mimo to se městu podařilo
od Jihočeského kraje získat dotaci ve výši necelého milionu
korun na zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny
na území města. Bude vytvořen
komplexní hydrologický obraz
správního území města Český
Krumlov, na základě kterého
budou navrhována a implementována konkrétní opatření pro
zajištění retence vody a zvýšení
kvality vody v povodí. Tato opatření budou zahrnovat jak přírodě blízká, tak technická opatření. Cílem projektu je zmírnit
a eliminovat negativní dopady
hydrologických extrémů na životní prostředí i obyvatele. S tím
souvisí i řešení plošných zdrojů
znečištění.
Více informací o projektech naleznete na webu města
www.ckrumlov.cz/projekty.

Zápisy do ZŠ a MŠ
Zápisy do 1. tříd ZŠ jsou naplánovány na 9. 4. 2021 od 13.00
do 17.00 hod., zápisy do MŠ pak
3. 5. 2021 od 8.00 do 15.00 hod.
V souvislosti s aktuální epidemickou situací se předpokládají
zápisy distanční formou. Bližší
informace budou uvedeny na
webu města.
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Jak dál v koronavirové krizi?
Nepříznivý dopad koronavirové pandemie na ekonomiky zemí, firem
i obyvatel sledujeme v přímém přenosu každý den. Není nikdo, koho
by se pandemie nějak nedotkla. Město Český Krumlov není výjimkou, a protože jeho ekonomika je z velké části ovlivněna cestovním
ruchem, který byl zasažen úplně nejvýrazněji, je u nás situace o to
horší. Tato skutečnost je citelně znát i v rozpočtu města a některých
jeho organizacích.

Josef Hermann
místostarosta města

Pandemie Stojíme před otázkou:
Jak dál? Moc možností nemáme. Výpadek příjmů v řádu mnoha desítek
milionů korun lze řešit úsporami provozních nákladů, ovšem jen částečně.
Jejich výraznější snížení by narušilo
běžnou správu města včetně fungování úřadu, jeho organizací a zařízení.
Mohli bychom samozřejmě přistoupit ke škrtům městských investic.
Touto cestou jsme se rozhodli nejít,
a tak jsme výpadek loňských příjmů
z větší části řešili zvýšením zadlužení.
V míře, kterou si můžeme dovolit.
Nicméně půjčování si od bank není
střednědobě, natož dlouhodobě udržitelné řešení. Obzvláště když je dnes
již zřejmé, že dopad pandemie a opatření státu do rozpočtu města nás budou provázet i v letošním roce. V něm
se navíc projeví i pokles daňových
příjmů plynoucí ze zrušení superhrubé mzdy, schválené parlamentem
na konci minulého roku. Nemáme-li
zcela rezignovat na další obnovu
a rozvoj města v následujících letech, pak nezbývá, než se zaměřit
na zvýšení podílu financování potřeb města z vlastních zdrojů a nebýt v takové míře jako doposud závislí na přerozdělovaných daních
od státu. Jejich snížená úroveň nás
v důsledku vysokého státního dluhu
bude s velkou pravděpodobností provázet řadu nadcházejících let.
Město v posledních letech hospodaří s běžnými příjmy v průměrné výši zhruba 375 mil. Kč. Ty jsou
tvořeny z více než 60 % (230 mil.
Kč) z přerozdělovaných daní od státu a z dotace za výkon státní správy,
30 % příjmů jsou nedaňového původu (zejména nájemné) a necelých
10 % pak plyne z místních poplatků
a daně z nemovitosti. A právě dva posledně jmenované druhy příjmů jsou
ty, které má město možnost svým
rozhodnutím zvýšit. Vždy jde ovšem
o velmi nepopulární krok, neboť se
dotýká kapes obyvatel města a místních podnikatelů.

V závěru minulého roku jsme
zvýšili poplatek z pobytu (dříve rekreační a ubytovací poplatek), který
platí v Českém Krumlově ubytovaný návštěvník, ale povinen je tento
poplatek vybrat pro město ubytovatel v rámci úhrady ceny ubytování. Také jsme rozšířili okruh plátců
poplatku ze vstupného – pořadatelů
kulturně společenských akcí, které
navštíví každoročně velké množství
turistů. Nově tak budou od příštího
roku platit desetiprocentní poplatek
z výše vstupného například provozovatel otáčivého hlediště či pořadatel
mezinárodního hudebního festivalu.
Lze předpokládat, že o tento poplatek dojde ke zvýšení ceny vstupenek.
Obě uvedená opatření přinesou
do rozpočtu města každý rok více
než 10 milionů korun.
Pro bližší představu, v posledních
letech bylo město schopno hospodařit s každoročním přebytkem běžného hospodaření, který je stěžejním zdrojem financování městských
investic, ve výši 50–60 milionů korun. Pokud nám pandemie na daních
a nedaňových příjmech vzala zhruba
polovinu tohoto přebytku, je to pro
městský rozpočet a investiční možnosti města tvrdá rána.
Čeká nás v tomto roce debata, zda
nezvýšit i daň z nemovitosti, která
je ze sta procent rozpočtovým příjmem města. V posledních více než
deseti letech činí příjem z této daně
ročně zhruba 18 milionů korun.
Pokud by se zastupitelstvo odhodlalo schválit jeho zvýšení o jeden či
dva stupně (nyní máme místní koeficient 2, maximum je 5), pak by se
povedlo výrazným způsobem vykrýt
výpadek daňových příjmů od státu
a stabilizovat rozpočtovou situaci
tak, abychom byli schopni v blízké
budoucnosti realizovat investiční
záměry, jako jsou například příprava
území bývalých kasáren pro výstavbu nové městské čtvrti, rekonstrukce městského hřbitova či výstavba
venkovního koupaliště. Tento krok
by ale znamenal, že vlastníci nemovitého majetku zaplatí o 50 (koefi-

cient 3), resp. 100 procent více, než
je tomu nyní. Přestože daň, kterou
v současnosti platíme, netvoří nikterak významný výdaj, je to samozřejmě velmi citlivý a nepopulární krok,
obzvláště pak v této době.
Stále častěji slyšíme hlasy, že se
chováme asociálně, když přistupujeme ke zvyšování místních poplatků
a cen za poskytované služby, že „nemyslíme na občany, nic pro ně neděláme a jen z nich taháme peníze“.
Můžeme všechny obyvatele města
ujistit, že každé rozhodnutí, kterým
zatěžujeme rodinné rozpočty, velmi
pečlivě zvažujeme, a rovněž, že prakticky všechny takto nově získané příjmy jsou určeny přednostně na investice, tj. na obnovu a rekonstrukce
městského majetku, výstavbu a modernizaci. Máme vlastně na vybranou ze dvou možností. Nečinit žádná nepopulární opatření ve formě
zvyšování poplatků a následně se vymluvit na to, že rozvoj města a naše
předvolební sliby nebylo možné
kvůli pandemii uskutečnit. Nebo se
pustit i do výše zmíněných nepopulárních kroků s vidinou, že díky nim
budeme moci realizovat potřebné
investice a zvelebovat tak prostředí,
ve kterém všichni žijeme. Jsem osobně moc rád, že naše současná koalice
nekouká jen na politické body, ale že
dělá zodpovědnou politiku a dívá se
za horizont volebního období. Sem
patří například i rozhodnutí odkoupit čistírnu odpadních vod, i když
tento krok s sebou přinesl nevoli části občanů kvůli následnému zvýšení
ceny vody, ke kterému by ale došlo,
i kdyby čističku odpadních vod koupil jiný subjekt než město. Akorát by
toto zvýšení bylo logicky vyšší. Mohli jsme příležitost koupit takto významnou infrastrukturu nechat být
a pak se vymlouvat, že nemůžeme
za navyšování cen vodného, že za to
může ten nový soukromý vlastník.
Měli bychom klid.
Věřím ale, že tento krok bude patřit k těm nejlepším rozhodnutím
tohoto zastupitelstva a že jej ocení
obyvatelé města v době, kdy generace zastupitelů, která koupi schválila,
nebude již sedět na zastupitelských
židlích. A stejně tak věřím, že většina obyvatel ocení, že nepodléháme
obavám, že přijdeme o své židle,
když přijmeme opatření, která nebudou populární, ale zajistí městu jeho
další rozvoj.
www.ckrumlov.cz
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Projednávání návrhu nového územního plánu
Jana Hermanová
Odbor úřad územního plánování

Územní plán Město Český Krumlov zahájilo projednávání nového
územního plánu, a proto se pojďme
společně podívat, co to vlastně takový územní plán je. Hned na začátek
je potřeba říci, že se jedná o naprosto
klíčový dokument, který stanovuje,
jakým způsobem se bude v příštích
letech město rozvíjet. Územní plán
totiž řeší například budoucí podobu
veškerých ploch v území města a je
velmi podrobným popisem toho, jak
bude uspořádáno území obce např.
z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění výrobních areálů nebo
komunikací, veřejných inženýrských
sítí, ploch pro bydlení atd.
Je důležité si uvědomit, že územní
plán ovlivňuje možnosti budoucího
využívání všech pozemků a staveb

ve městě, dále vymezuje, zda se smí, či
nesmí na pozemcích stavět, stanovuje
způsob, kterým mohou být pozemky
a stavby užívány, určuje základní podmínky využití ploch, např. výškovou
regulaci zástavby, počet nadzemních
podlaží, procento zastavění pozemku
atd.
Každý záměr výstavby, změny
stavby, změny využití pozemku či
stavby musí být v souladu s platným územním plánem. Pro stavby
nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný
úřad vydat povolení, tedy například
územní rozhodnutí nebo stavební
povolení. Je proto občansky prospěšné zajímat se o územní plán již nyní,
v době jeho vzniku.
Nyní se nacházíme ve fázi tzv. společného jednání o návrhu územního
plánu. Toto jednání probíhá za účasti pořizovatele, zástupce obce (urče-

ný zastupitel), zástupců dotčených
orgánů a sousedních obcí, ale bez
přímé účasti veřejnosti. Nicméně
kdokoli z veřejnosti může k návrhu,
který je zveřejněn, podávat své připomínky, a to v následujících termínech:
 Od pátku 19. 2. 2021 je zveřejněn
návrh nového územního plánu města na webu města na adrese: www.
ckrumlov.cz/cz/uzemni-planovani
-mesta a jeho výkresy na geoportálu
města:
https://geoportal.ckrumlov.cz.
 Do 8. 4. 2021 je možné tento návrh připomínkovat, a to písemně
na adresu: Městský úřad, odbor
úřad územního plánování, Kaplická
439, Český Krumlov. K podání připomínky lze využít formulář zveřejněný rovněž na webu města na výše
uvedené adrese, v sekci územní plánování.

 Do návrhu nového územního plánu lze nahlédnout také v kanceláři
Odboru úřad územního plánování,
dveře č. V119 v budově městského
úřadu v Kaplické ulici (1. patro –
ochoz), nejlépe v termínu domluveném předem (tel. 380 766 704,
e-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz). Případné dotazy lze položit
rovněž na uvedené telefonní číslo či
e-mailovou adresu.
Pokud tedy vlastníte na území
města nemovitost, chcete nějakou
nemovitost koupit, chcete stavět
nebo prostě chcete ovlivňovat, co se
ve městě, ve kterém žijete, staví a co se
tu děje, je důležité a potřebné, abyste
se ve vlastním zájmu již nyní seznámili
s obsahem návrhu nového územního
plánu. A pokud budete mít k navrženému řešení výhrady, napište nám své
připomínky.

Provoz mateřských škol o letních prázdninách
Romana Šolcová

Odbor školství, sportu a péče o dítě

Otevřeno
1. 7.–9. 7. 2021

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném
režimu, který byl nastaven v roce
2020, tzn. ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny Odborem školství, sportu
a péče o dítě a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale

12. 7.–23. 7. 2021
26. 7.–6. 8. 2021
9. 8.–20. 8. 2021

Mateřská škola
MŠ Tavírna 119
MŠ Plešivec II/391

Uzavřeno
12. 7.–20. 8. 2021

MŠ T. G. Masaryka 199

1. 7.–9. 7. 2021

MŠ Za Nádražím 223

26. 7.–23. 8. 2021

MŠ Za Soudem 344

1. 7.–23. 7. 2021

MŠ Vyšehrad 168

9. 8.–20. 8. 2021

MŠ Plešivec I/279

1. 7. 2021–6. 8. 2021

23. 8.–31. 8. 2021
přípravný týden

otevřeny všechny mateřské školy

i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče
mohli děti do školy umístit, ale také
z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné
dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž se prázdninový čas využije pro práce související
s běžnou údržbou škol. Děkujeme
předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

COVID: Informace pro občany a podnikatele
redakce

Životní situace s covidem

Aktuální opatření, provoz obchodů
a služeb, covid v běžném životě apod.
najdete na webu Ministerstva vnitra
covid.gov.cz.
Kompenzace

Kompenzační programy pro zaměstnance, rodiny a podnikatele jsou
k dispozici na https://covid.gov.cz/
situace/kompenzace.
Státní podpora podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu
poskytuje informace ohledně podpory podnikání a kompenzačních prowww.ckrumlov.cz

gramů pro podnikatele, živnostníky
a firmy na webu 1212.mpo.cz a v pracovních dnech v čase 8.00–16.00 také
na bezplatné lince 1212.
Poradenský servis Jihočeské
hospodářské komory

Jihočeská hospodářská komora
ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi zajišťuje pro
své členy poradenský servis zdarma.
Kontaktovat můžete Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory
v Českém Krumlově: paní Helena Nekolová je pro vaše dotazy k dispozici
v pracovních dnech od 7.30 do 16.00
na emailu nekolova@jhk.cz a telefonu 608 572 251. Úřední hodiny jsou

v současné době omezeny pouze
na pondělí a středy.
Snížení nájemného
za pronájem nemovitostí
ve vlastnictví města

Město Český Krumlov snižuje
v roce 2021 nájemné podnikatelům,
živnostníkům a organizacím v městských nemovitostech, kteří jsou přímo postiženi vyhlášeným nouzovým
stavem (od 5. 10. 2020 dosud) a s tím
souvisejícími vládními opatřeními,
a to o 25 % z roční výše nájemného.
Zároveň u všech nájemců, kterým
byla poskytnuta sleva z nájemného
v minulém roce v souvislosti s 1. vlnou
covid-19, nebude město valorizovat

nájemné o inflaci v roce 2021 a nájemné tak zůstane v původní výši roku
2020 před snížením. Navíc je odložena splatnost nájemného za první pololetí 2021 pro všechny nájemce dotčené 2. vlnou COVID-19 bez sankcí
do 30. září 2021.
Městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond sleví 30 % ze
smluvního nájemného za čtvrté čtvrtletí 2020 a první čtvrtletí 2021 za pronájem nebytových prostor sloužících
k podnikání, kterého byly postiženy
vyhlášenými vládními opatřeními.
Další informace najdete na webu
města: https://www.ckrumlov.cz/cz/
covid-informace-pro-obcany-a-podnikatele/.
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Za dva roky město investovalo 484 milionů
redakce
Pokračování ze str. 1

Investice Nakonec, ve snaze ještě
více netlumit klesající ekonomiku,
bylo rozhodnuto investiční záměry zachovat a výpadek příjmů vedle
úspor částečně nahradit bankovním
úvěrem. Navíc, minulý rok bylo definitivně rozhodnuto o koupi čistírny
odpadních vod za cenu 210 mil. Kč.
I proto byly v roce 2020 realizovány investice a velké opravy celkově
za 310 mil. Kč. Pokud ovšem odečteme právě zmíněnou čističku, dostaneme se k číslu 100 mil. Kč. Oproti roku
2019 se samozřejmě jedná o významný pokles, nicméně vzhledem k podmínkám a celkové situaci se nakonec
toto číslo nejeví nijak špatně a je zřejmé, že ani v roce 2020 se investice
ve městě nezastavily.
Pokud se na uvedená čísla za oba
roky podíváme podrobněji a rozčleníme je na několik oblastí, tak je zřejmé,
že tradičně zdaleka nejvíce prostředků, a to 394 mil. Kč, město a jeho
subjekty vynaložily na infrastrukturu,
do níž jsou zahrnuty hlavně komunikace a chodníky, mosty, veřejné
osvětlení, opěrné zdi, občanská vybavenost, kanalizace a vodovody. Právě
do poslední podoblasti patří i nákup
čistírny odpadních vod. Kromě této
zdaleka největší investice za několik
posledních let patří k těm nejnákladnějším jednotlivým infrastrukturním
akcím za roky 2019 a 2020 rekonstrukce Plešiveckého náměstí (12,9
mil. Kč), úprava náměstíčka na sídlišti
Za Nádražím (6,1 mil. Kč), parkoviště
U Zelené ratolesti (3,3 mil. Kč), rekonstrukce městského úřadu včetně
zateplení (13,2 mil. Kč), modernizace separační haly Služeb města ČK
(7,2 mil. Kč) a hlavně dokončení autobusového nádraží Českokrumlovským rozvojovým fondem (42 mil.
Kč). Dále byly významné prostředky vynaloženy na sanace opěrných
zdí (7,5 mil. Kč), opravy veřejného
osvětlení (10 mil. Kč), komunikací
a inženýrských sítí (27 mil. Kč) nebo
obnovu vodohospodářského majetku
(23 mil. Kč).
Dalšími oblastmi, ve kterých již
bylo investováno řádově méně než
do výše popsané infrastruktury,
ale přesto významně, jsou školství
a sport. Město jako zřizovatel základních a mateřských škol nejen že
jim poskytuje příspěvky na provoz,

Na oblast kultury a cestovního
ruchu bylo vynaloženo necelých 10
mil. Kč, největší akcí bylo budování
busstopů v režii ČKRF ve výši 6,4 mil.
Kč, město pak například opravilo kaple na Křížové cestě za 1,1 mil. Kč.
V sociální sféře byly dvě významné akce, a to výměna kotlů v Domu
na půli cesty (0,8 mil. Kč) a rekonstrukce výtahu v městském bytovém
domě na Vyšehradě 182 (1,2 mil. Kč).
V oblasti životního prostředí,
do které za uplynulé dva roky šly celkem 4 mil. Kč, byly významnými akcemi zapuštěné kontejnery za 1,8 mil. Kč
a pořízení Digitálního povodňového
plánu, také za 1,8 mil. Kč.
Z ostatních akcí je třeba zmínit určitě i Participativní rozpočet města, z něhož byly v letech 2019 a 2020 zatím
realizovány akce, které zvítězily v hlasování občanů, za celkem 1,5 mil. Kč.
Shrnuto, za uplynulé dva roky bylo
v Krumlově městem a jeho společnostmi v různých oblastech investováno celkem 484 milionů korun.
Samozřejmě toto číslo hodně zvyšuje
zmiňovaný nákup čistírny odpadních
vod, ale i bez ní by se jednalo o velmi
solidních 274 milionů, kdy je třeba
brát v potaz onen lidsky i ekonomicky
obtížný rok 2020.
Je také vhodné doplnit informaci, že všechny uvedené výdaje město
nebo jeho subjekty nefinancovaly jen
a pouze ze svých vlastních zdrojů,
k realizaci pomohly také různé dotace,
na které město dosáhlo. V součtu se
za dva roky jednalo o sumu necelých
68 mil. Kč. Dá se tedy říci, že pokud
opět nebudeme brát v úvahu nákup
čistírny odpadních vod, dotace se
na investicích a velkých opravách podílely téměř jednou čtvrtinou.

Město se muselo vypořádat také s poklesem příjmů z turistického
ruchu i ze sdílených daní, a to celkově v řádu několika desítek milionů. V reakci na to byly sníženy některé běžné výdaje a otázkou bylo,
zda omezit i investice.

Nová komunikace a inženýrské sítě na Plešiveckém náměstí

ale vynakládá prostředky na jejich
opravy a vybavení. Celkově to bylo
29 mil. Kč. Jako nejvýznamnější akce
můžeme uvést výměnu oken a opravu fasády na základní škole TGM za
23 mil. Kč, rekonstrukci MŠ Za Soudem za 1,8 mil. Kč nebo zateplení
a výměnu oken na ZŠ Plešivec za
2,4 mil. Kč. Do sportu a volnočaso-

Foto: Lubor Mrázek

vých aktivit bylo investováno v letech 2019 a 2020 zhruba 37 mil. Kč,
z nichž 31 mil. Kč šlo do cyklostezky
Chvalšinská. Shodně 1,8 mil. Kč stála rekonstrukce bazénu i příspěvek
místnímu fotbalovému klubu FK
Slavoj na novou umělou trávu třetí
generace, za 1 mil. Kč pak byla dovybavena dětská hřiště.

Zrestaurovaná kaple šestého zastavení na křížové cestě na Křížovou horu

Foto: město ČK

Přehled výdajů za realizované akce v období 2019-2020
Investiční výdaje
(v mil. Kč)

Běžné výdaje
(v mil. Kč)

Celkem
(v mil. Kč)

Přijaté dotace
(státní/krajské, v mil. Kč)

Infrastruktura – město

292,3

39,5

331,8

24,3

městské společnosti

56,6

5,7

62,3

17,9

Kultura – město

0,8

1,6

2,4

0,5

městské společnosti

0,7

0

0,7

0,0

Cestovní ruch – město

0,0

0

0,0

0,0

městské společnosti

5,7

0,7

6,4

0,0

Školství

26,7

2,4

29,1

17,8

Sociální služby

2,9

0,3

3,2

0,0

Životní prostředí

4,1

0,1

4,2

1,4

Sport a volný čas

37,3

0

37,3

4,0

Ostatní

6,2

0,8

7,0

1,8

Celkem

433,3

51,1

484,4

67,7

Oblast

Tabulku s podrobnějším rozpisem údajů najdete na webu města www.ckrumlov.cz.
www.ckrumlov.cz
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Přehled největších investic v letech 2019–2020
Součástí realizace bylo vybudování
nové lávky přes Polečnici a byla realizována nová místa pro kola: 10 míst
u železniční stanice a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov.
Oprava střechy na bytovém
domě v ul. 5. května
Výdaje 872 tis. Kč

Kompletní rekonstrukce střechy
na objektu v ulici 5. května 280, 281
včetně všech nutných tesařských, pokrývačských, zednických a klempířských prací.
Rekonstrukce kotelny
v bytovém domě Vyšný 39
Výdaje 608 tis. Kč

Nová lávka přes Polečnici
Dokončení rekonstrukce
komunikací a inženýrských sítí
na Plešiveckém náměstí
a v ul. Horská
Výdaje 12,9 mil. Kč

Rozsáhlá investiční akce se týkala
kompletní rekonstrukce vodovodu,
kanalizace, komunikací a veřejného osvětlení. Nově byla na povrchy
komunikací namísto asfaltu použita
kamenná dlažba a v ulicích byly osazeny nové lampy v historizujícím stylu.
V Horské ulici byla opravena opěrná
zeď.
Výměna oken ZŠ T. G. Masaryka
Výdaje 22,7 mil. Kč

Ve škole byla vyměněna okna a repasovány dveře, došlo tak k úspoře

Cyklostezka Chvalšinská
– autobusová zastávka Špičák
Výdaje 31 mil. Kč

Parkovací plocha
U Zelené ratolesti
Výdaje 3,3 mil. Kč

Vybudování společné stezky pro
chodce a cyklisty probíhalo ve dvou
etapách. V rámci první etapy byla realizována páteřní trasa cyklostezky při
komunikaci I/39, a to v úseku od autobusové zastávky Špičák přes Jelení
zahradu až k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“. Druhá
navazující etapa byla zaměřena na propojení s páteřní cyklostezkou, a to
v úseku komunikace I/39 – Fialková
ul. – třída Míru – železniční stanice.

Druhá část rekonstrukce vozovky
a parkovacích stání se týkala úpravy
celkové organizace zpevněných a nezpevněných ploch. Rekonstrukce
byla navržená tak, aby bylo možné co
nejlépe začlenit požadované šířkové
uspořádání do prostoru vyčleněného
pro stavbu, tedy území mezi bytovou
zástavbou a restaurací, resp. silničního pozemku a okolní zeleně. Součástí
projektu byla i výměna vodovodního
řadu.

Foto: Tomáš Kasal

výdajů za vytápění a snížení emisí
skleníkových plynů. Protože se jedná o objekt, který je kulturní památkou, byla výměna oken provedena
formou zhotovení replik stávajících
špaletových oken. V rámci rekonstrukce byly dále vyměněny všechny stávající klempířské prvky, došlo
k repasi zámečnických výrobků
a opravě fasády.
Výměna střechy na lávce Rechle
Výdaje 2,6 mil. Kč

Střecha byla na konci funkčnosti,
byla napadena hnilobou a začínalo
zatékat do dřevěné konstrukce lávky.
Kompletní výměna střechy probíhala
ve dvou etapách, vyměnily se střešní
latě a byly opraveny dřevěné prvky
na konstrukci. Na novou střechu se

Budova ZŠ T. G. Masaryka má nová okna a fasádu
www.ckrumlov.cz

použilo modřínové dřevo, krytina je
ve stejné velikosti i profilaci jako předchozí. Výměnou střechy se prodloužila životnost této významné památky.

Projekt se týkal výměny původních atmosférických kotlů na propan za nové
zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé
užitkové vody. Současně byly provedeny úpravy rozvodů ústředního
topení, teplé vody, vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace
a vzduchotechniky.

Foto: město ČK

Rechle dostaly novou střechu

Foto: město ČK

6

ROZVOJ MĚSTA

březen 2021

Přehled největších investic v letech 2019–2020
Nová plynová kotelna
v MŠ Za Soudem
Výdaje 1,8 mil. Kč

Nová plynová kotelna nahradila dosavadní akumulační kamna v mateřské
škole.
Dokončení výměny oken
a zateplení městského úřadu
Výdaje 13,2 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti provozu bylo hlavním důvodem pro
kompletní zateplení budovy městského úřadu v Kaplické ulici. V rámci
stavebních prací se zateplily fasáda,
základové zdivo a střechy, vyměnily se
okenní a dveřní výplně. Také se nově
obložily sokly, provedly nové rozvody
hromosvodů, nový záchytný systém
na střeše a byla vyměněna garážová
vrata.
Přeložka a výměna vodovodu
U Berkovky
Výdaje 3,2 mil. Kč

V rámci této investiční akce byly provedeny práce a dodávky v souvislosti
s realizací tří záměrů. Přeložka a částečná obnova (výměna) vodovodního potrubí v trase stávajícího vodovodu s tím, že od ul. Fialková do ul.
U Berkovky byla provedena přeložka, od ul. U Berkovky po křižovatku
s ul. Českobratrská byla provedena
obnova (výměna) potrubí. Dále byl
prodloužen stávající veřejný vodovod v ul. U Berkovky tak, aby došlo
k propojení vodovodních řadů. Tím
byla doplněna chybějící infrastruktura pro zásobování občanů pitnou
vodou. Na tento vodovod byly rovněž
provedeny v pozemcích města nové

Nově zateplená budova městského úřadu s vyměněnými okny

přípojky, aby nebylo nutné v budoucnu zasahovat do konstrukce nové
komunikace.

Oprava a restaurování kaplí
na cestě na Křížovou horu
Výdaje 1,1 mil. Kč

Oprava omítek a nátěru
podloubí na náměstí Svornosti 1
a Radniční 24
Výdaje 476 tis. Kč

Zednické opravy a restaurování maleb nik a kamenných prvků se týkaly dvou výklenkových kaplí třetího
a šestého zastavení křížové poutní
cesty na Křížovou horu, která jsou
součástí nemovité kulturní památky.

Oprava omítek a nátěru podloubí se
týkala domů na náměstí Svornosti
1 a Radniční 24. V minulosti bylo
podloubí opatřeno akrylátovými či
disperzními nátěry, které jsou nepropustné a zapříčinily destrukci omítek
pod nátěry. Došlo tak k lokální výspravě omítek pod nátěry, byly odstraněny
původní nátěry v celé ploše podloubí
a byl proveden konečný nátěr podloubí sol-silikátovou barvou s tím, že
tímto nátěrem došlo ke sjednocení barevnosti podloubí.

Vybudování chodníku a parkovacích stání v ul. Zahradní 136 až 138

Foto: město ČK

Oprava kaple sv. Floriána
Výdaje 143 tis. Kč

Kaple sv. Floriána v Důlní ulici prošla
zásadní opravou. Kaverny základového kamenného zdiva byly doplněny
kamenným zdivem na cementovou
maltu do původního stavu a zdivo
bylo přespárováno.

Oprava kaple sv. Floriána

Foto: Lubor Mrázek

Vybudování chodníku
a parkovacích stání
v ul. Zahradní 136 až 138
Výdaje 1,5 mil. Kč

Na základě opakovaných požadavků občanů z lokality Vyšehrad byla
provedena rekonstrukce chodníku
a výstavba nových parkovacích stání mezi domy v ul. Zahradní 136 až
138. Účelem bylo vylepšení dlouhodobého nedostatku parkovacích stání v oblasti. Došlo k vybudování 16
nových parkovacích míst (kolmých,
šikmých a podélných) v souladu
s technickými normami. Byla provedena rekonstrukce chodníku od ul. tř.
Míru do ul. Vyšehradská, vedoucího
před domy 136 a 137, a doplněno veřejné osvětlení.

Foto: město ČK

www.ckrumlov.cz

7

ROZVOJ MĚSTA

březen 2021

Přehled největších investic v letech 2019–2020
parkovací stání, rozšířena vozovka
a obnoven kryt vozovky místní komunikace.
Rekonstrukce výtahu v bytovém
domě Vyšehrad 182
Výdaje 1,2 mil. Kč

Výměna výtahu v objektu Vyšehrad
182 z důvodu špatného technického
stavu původního výtahu.
Výměna čerpací stanice
odpadních vod v Novém Spolí
Výdaje 1,5 mil. Kč

Upravený prostor náměstíčka Za Nádražím
Modernizace hygienického zázemí
v dílnách Služeb města ČK
Výdaje: 2,2 mil. Kč

Prostory šaten a hygienického zázemí pro zaměstnance Služeb města
Český Krumlov prošly kompletní rekonstrukcí. Byla zde vyměněna okna
a nově byly osazeny vnitřní dveře
ve vstupech do obou šaten a do kabin
WC. Došlo k rekonstrukci podlah, zateplení fasády a výmalbě všech vnitřních prostor.
Obnova vodovodu u sportovního
areálu Chvalšinská
Výdaje 788 tis. Kč

V souvislosti s realizací společné
stezky pro chodce a cyklisty v úseku
od autobusové zastávky Špičák k napojení na cyklostezku na staré silnici

Foto: Tomáš Kasal

v ul. Chvalšinská bylo před dokončením prací na nové cyklostezce
vybudováno nové propojení vodovodu od parkoviště Jelení zahrada
II do prostoru parkoviště u zimního
stadionu a realizována obnova vodovodu v úseku mezi sjezdem k zimnímu stadionu a vjezdem ke sportovní
hale.
Oprava mostu u pivovaru
Výdaje 3,1 mil. Kč

Rekonstrukce mostu u pivovaru zahrnovala opravy levobřežní opěry mostu
a opravy stávající konstrukce. Z koryta
řeky se odstranila středová podpěra
provizorního mostu a celkově se zkrátila délka konstrukce o šest metrů.
Byla zesílena stávající nosná konstrukce, čímž došlo k podstatnému zvýšení
zatížení mostu.

Rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ul. Vyšehrad 183 až 185
www.ckrumlov.cz

Foto: město ČK

Oprava opěrné zdi
v Nových Dobrkovicích
Výdaje 1,1 mil. Kč

Vybudování nové opěrné zdi ze železobetonových prefabrikátů a celoplošná oprava místní komunikace, která je
zapírána touto opěrnou zdí.
Rekonstrukce chodníků
a parkovacího stání v ul.
Vyšehrad 183 až 185
Výdaje 2 mil. Kč

Stavební práce souvisely s modernizací kanalizační čerpací stanicev Novém
Spolí z důvodu nevyhovující jímky.
Původní kanalizační čerpací stanice,
která byla vyzděna z betonových cihel,
dílců a monolitického betonu, byla
kompletně demolována a nahrazena
novou.
Úpravy prostoru náměstíčka
Za Nádražím
Výdaje 6 mil. Kč

Stavební úpravy prostoru náměstí
na sídlišti Za Nádražím včetně doplnění mobiliáře, technických a technologických zařízení.
Výstavba kolumbárií
na městském hřbitově
Výdaje 1 mil. Kč

V rámci stavby došlo k obnově stávajících chodníků, stavbě nového
schodiště a zpevněných ploch u kontejnerů na odpad. V místě chodníků
byla obnovena svítidla veřejného
osvětlení. U příjezdové komunikace ke garážím a v místě stávajících
parkovacích stání byla zřízena nová

Provedení prací v souvislosti s výrobou a dodávkou 98 ks nových kolumbárií. Byly provedeny stavební práce
na opravě schodiště, byly vybudovány
základy pro umístění nových kolumbárií a rovněž nová přístupová komunikace.

Výstavba kolumbárií na městském hřbitově

Foto: město ČK
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ROZVOJ MĚSTA I KNIHOVNA

Investice Českokrumlovského
rozvojového fondu
Prioritou stavebně investiční činnosti roku 2019 bylo dokončení
projektu „Přestupní terminál Český Krumlov“. Projekt zahrnoval rekonstrukci ploch, vlastní stavbu a vybavení technologiemi v celkové
výši 85,6 mil. Kč bez DPH, z toho v roce 2019 činily investiční výdaje 38,5 mil. Kč. Na realizaci projektu byla čerpána dotace z IROP
ve výši 42,5 mil. Kč.

Pod Poštou P2 a Městský park P3,
dále bylo vybaveno turniketem veřejné WC v Horní ulici.
Rekonstrukce budovy
autobusového nádraží
Výdaje 3,3 mil. Kč

březen 2021

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc březen jsme pro vás
opět připravili další novinky
z fondů naší knihovny. 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.
Hunter, Georgia:
Měli jsme štěstí

Nové autobusové nádraží

Investice V důsledku koronavirové krize došlo k přehodnocení plánu
investic a oprav na rok 2020 s cílem
zachování strategické a rozvojové investiční politiky v rámci dostupných
zdrojů financování. Klíčovými investicemi roku 2020 bylo dokončení modernizace optické sítě, modernizace
parkovací technologie a pokračující
rekonstrukce prostor budovy autobusového nádraží a polyfunkčního areálu Chvalšinská 242.

Foto: ČKRF

napojení sportovní zóny na Chvalšinské. Celkem bylo položeno 7,5 km
optický kabelů.
Napojení sítě na dálkové optické trasy
(CETIN) umožní připojeným uživatelům poskytnout vyšší stupeň konektivity, a to jak přenosové rychlosti, tak
spolehlivosti přenosu dat.

V obou letech byla realizována postupná rekonstrukce a prováděny
opravy prostor budovy autobusového
nádraží včetně veřejné části. V druhé
polovině roku 2019 byla započata rekonstrukce prostor bývalého bufetu,
kde nový provozovatel otevřel v roce
2020 provozovnu convenience store
PONT.
Rekonstrukce polyfunkčního
objektu areálu Chvalšinská
Výdaje 2,1 mil. Kč

Špionážní román, který napsal
vysoce postavený člen izraelské
zpravodajské komunity. Příběh
ukazuje svět špionáže ve světle,
které se v thrillerech dnešní doby
nenajde moc často.

Baladický román o hrdém mlynářském rodu. Dílo je součástí
trilogie o jihočeských rodácích,
jež zachycuje mnohdy bouřlivé
období rozklenuté mezi 2. světovou válku a rok 1968.

Rekonstrukce a obnova
parkovacího systému
Výdaje 2,4 mil. Kč

V roce 2019 byly instalovány do automatických pokladen zařízení umožňující platby kartou. I v roce 2020 pokračovala další modernizace parkovací
technologie na parkovištích, zejména

De Shalit, Jonathan:
Zrádce

Matějka, Václav:
Ďábel se neptá

Modernizace optické sítě
Výdaje 4,4 mil. Kč

Datová síť propojila všechny provozovny Českokrumlovského rozvojového fondu, tj. objekty Masná,
Chvalšinská, autobusové nádraží,
Musea Fotoateliéru Seidel, a všechna
parkoviště. V rámci vysoce kapacitní
sítě byly připojeny také budovy úřadu
města (náměstí Svornosti 2, městský
úřad Kaplická 439), dále komplex
Klášterů a byla připravena větev pro

Historický román podle skutečného osudu jedné židovské rodiny za 2. světové války. Svědectví
o utrpení, silném rodinném poutu, lásce a nezdolné vůli přežít.

V obou letech pokračovala postupná
rekonstrukce a opravy prostor pro nájemce v areálu Chvalšinská 242, hlavním investičním výdajem roku 2020
byla výměna devíti ks dílenských vrat
(1,1 mil. Kč).

Drtinová, Daniela
– Horáček, Jiří:
Vědomí a realita

Discgolfový mobiliář
+ koupací mola
Výdaje 0,4 mil. Kč

Taylor, Thomas:
Malamandr

Rozhovor známé redaktorky
s psychiatrem, neurobiologem
a psychoterapeutem o mozku, duševních nemocech a společnosti.

První část fantasy trilogie o bájné
mořské obludě. Originální děj
plný záhad, napětí a tajuplné
atmosféry učaruje čtenářům
ve věku kolem 10 let.
Šlik, Petr Hugo:
Ztracený na Nevděku

Foto: DMO Český Krumlov Region

Investice roku 2020 mimo jiné zahrnovaly výdaje pro účely volnočasových aktivit v rámci města – vybavení
discgolfového hřiště v blízkosti parkoviště Jelenka a koupací mola u domku
Egona Schieleho a v městském parku.

Dobrodružství
neposlušného
a hyperaktivního chlapce na školním výletě. Napínavý román
ve stylu foglarovek pro starší kluky a holky.

www.knih-ck. cz
www.ckrumlov.cz
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On-line galerie:

Výtvarná
a literární soutěž

Seidelovy fotografie u vás doma

Helena Jelínková
Městská knihovna v Českém Krumlově

V tradici „fotografického básníka Šumavy“ Josefa Seidela
připravilo Museum Fotoateliér
Seidel výběr snímků Českého
Krumlova a Šumavy ke zhlédnutí
on-line.

Kristina Zavala
Museum Fotoateliér Seidel

On-line Slavný šumavský fotograf Josef Seidel si před necelými
sto lety otevřel krámek na Latránu v přízemí bývalého kostela sv.
Jošta. Kromě papírenského zboží,
novin a fotografických potřeb tam
prodával především své pohlednice
Šumavy, Krumlova a okolí. Podle
vzpomínek pamětníků byly součástí sortimentu k radosti místních
školáků i rozličné petardy, rachejtle
a bouchací kuličky.
Obchod na Latránu později převzal jeho syn František, který v otcově živnosti pokračoval ve všech ohledech – fotografoval nadále v ateliéru
i jezdil po Šumavě a nadále sbíral
okouzlující motivy divoké krajiny
i vesnic a městeček.

Seidelův obchod na Latránu je už
dávnou minulostí, ale jeho snímky
jsou tady dál. A právě na nejoblíbenější záběry z archivu se dnes

Foto: MFS

můžete podívat v on-line galerii
na stránkách Musea Fotoateliér
Seidel a třeba si i kousek Seidelova
starého Krumlova či Šumavy pověsit doma. Na přání vám totiž známé
i neznámé záběry můžeme vytisknout a zarámovat, a to i v nestandardních formátech. Galerie bude
průběžně doplňována o další zajímavé záběry, aby měli návštěvníci
důvod se vracet. Další info na www.
seidel.cz, info@seidel.cz či telefonu
+420 736 503 871.

Soutěž Městská knihovna v Českém Krumlově uspořádala již
17. ročník výtvarné a literární soutěže,
tentokrát s tématem „Živočichopis“.
Tento ročník byl poznamenán stávající epidemickou situací, obrázků
se shromáždilo 150 a textů pouze
10. Soutěž byla prodloužena do konce
ledna 2021. V únoru se sešla porota,
vybrala vítěze ve třech věkových kategoriích a udělila i několik dalších ocenění. Protože nemůžeme uskutečnit
slavnostní vyhlášení vítězů, výsledky
soutěže se dozvíte na webu knihovny
www.knih-ck.cz nebo na našem Facebooku, kde bude také zpřístupněna
galerie všech do soutěže odevzdaných
obrázků.

Jeden z oceněných obrázků, autorka Anna
Kašáková, ZŠ Za Nádražím

70. léta: Projekty Bohumila Böhma
Většina veřejných staveb, které v Českém Krumlově vznikly za komunistického režimu, je spojená s českobudějovickým Stavoprojektem, projektovou organizací, která sdružovala architekty do jedné,
režimu vyhovující struktury. Jedním z jeho nejvýznamnějších členů
byl krumlovský rodák, architekt Bohumil Böhm, o jehož stavbách
bude dnešní příspěvek.

Tereza Štěpánová
Krumlovský baráky

Projekty Všechny stavby, které
Böhm pod hlavičkou Stavoprojektu
v Krumlově navrhl, byly postaveny
v 70. letech. V rozmezí let 1974 a 1976
bylo v rámci „Akce Z“ vystavěno kino
Družba, dnešní kino Luna. Stavbu
architekt zasadil do svažitého terénu,
který mu umožnil umístit do jihovýchodní části budovy obslužný suterén
a zároveň mu napomohl vytvořit elevaci kinosálu. Jeho hmota tak i přes
velikost sálu (hlediště má 320 míst)
nepůsobí objemně. Směrem k městu
se otevírá fasáda s pravidelně členěným pásem oken s výhledem na ruch
Objížďkové ulice. Budovu zdobí
www.ckrumlov.cz

množství uměleckých děl místních,
ale význačných výtvarných umělců,
která jsou z velké části dodnes dobře
dochovaná. V roce 2012 byla dokončena citlivá rekonstrukce budovy, kromě kina se tu nachází i kavárna. Téměř
souběžně s výstavbou kina, mezi lety

Letecký pohled na sídliště Plešivec

1975 a 1979, se stavělo i na Plešivci
– architekt Böhm a jeho spolupracovníci navrhli celé „horní sídliště“
včetně základní školy a obslužného
centra. Z hlediska urbanismu se jedná
o řádkovou zástavbu, která využívá
svažitosti terénu – velké „deskové“
domy jsou rozestavěny v liniích podél
cest a doplněny věžovými paneláky
na jihu. Všechny bytové domy jsou
typizované, sestavené z prefabrikovaných částí. Na většině budov byl
použit konstrukční princip T06B,
hojně využívaný po celé republice už

Zdroj: geoportál města

od počátku 60. let. Věžové domy tvoří soustavy systému BANKS. Většina
panelových domů je dnes zateplena
a od původní podoby se značně liší.
V roce 1979 byla také dokončena
výstavba Böhmovy asi nejmonumentálnější krumlovské realizace, původního sídla OV KSČ a přidružených
organizací. Jde o soubor budov na hrázi Hornobránského rybníka, kde dnes
sídlí městský úřad, banka a hotel. Architekt tu reagoval na sdružení více organizací do jednoho komplexu a navrhl uskupení čtyř hmot, z nichž tři jsou
přímo propojené a čtvrtá je na zbylé
napojena jen symbolicky – krčkem
přes silnici. Soubor budov není výjimečný jen zajímavými architektonickými prvky, jako je terasovité uspořádání pětipodlažní budovy nebo pás
oken s mezipilíři v patře nižší budovy,
ale zejména velmi citlivým zasazením
do okolí. Rekonstrukce fasád, které
proběhly v nedávných letech, původní
vzhled budov bohužel poněkud převrstvily.
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Chceme tě do party!

Jsi zručný, pečlivý a baví tě ruční práce?
Hledáme montážní dělníky do výroby.
Čisté, klidné a moderní prostředí tě u nás osloví!
Pracuješ v jiném oboru?
Určitě máme pracovní uplatnění i pro tebe.
Podívej se na www.pracevengelu.cz
www.fb.com/ENGELCZkariera

Aktuální volné pozice najdete na www.pracevengelu.cz
+420 380 386 736

Náborové oddělení: Karel Vinš

karel.vins@engel.at

Otevřeli jsme pro
vás novou lékárnu
Dr.Max v Českém
Krumlově
Tovární 194 (u Lidlu)

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

pondělí–pátek
sobota–neděle

8.00–12.00
12.30–16.00
zavřeno

Ušetřete až polovinu
z doplatku na recept.
* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj.
v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho
pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.
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Polévka, která pomáhá, pomůže i letos
Druhý ročník charitativní akce
„Polévka, která pomáhá“ chystá
nezisková organizace ICOS Český Krumlov. Na skvělých polévkách, které pomáhají druhým,
si každý může pochutnat 29.
března 2021 od 10 do 17 hodin
na náměstí Svornosti.

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Tentokrát si můžete objednat
i dovoz

Organizátoři se letos rozhodli přizpůsobit aktuální koronavirové situaci
a k tradičnímu stánku na náměstí přidají i rozvoz polévek. „Objednávky budou probíhat od 15. do 25. března přes
on-line aplikaci, kde budete moci objednávku rovnou zaplatit. Polévku vám pak
dovezeme v obědovém čase v den konání
akce na vámi uvedenou adresu,“ upřesňuje organizátorka akce Květa Škrabalová z ICOS Český Krumlov a pokračuje: „rozvoz vnímáme spíše jako
doplněk pro ty, kdo nebudou moci přijít
na místo. Jinak by byla škoda se připravit
o báječnou atmosféru a setkání s kuchaři
a dobrovolníky přímo na náměstí.“
Na návštěvníky bude čekat 15 druhů polévek, které uvaří zdatní amatérští i profesionální kuchaři. „Máme
velkou radost, že se k nám letos připojily
i některé místní podniky: Hospoda 99
a kavárna DrunkenCoffee. Těšit se můžete třeba na thajskou polévku s kari,
francouzskou cibulačku z červeného vína
nebo italskou rajčatovou polévku s cizrnou a bazalkou. Nebudou chybět ani
klasiky jako česnečka, gulášovka, vývary

Foto: ICOS Český Krumlov

nebo kulajda. Jednu polévku nám uvaří
i žáci z větřínské základní školy,“ popisuje Květa Škrabalová.
Výtěžek z akce podpoří
dobrovolníky, kteří pravidelně
pomáhají druhým

Akce, na které se všichni podílejí
dobrovolně a zdarma, podpoří stejně
jako loni činnost dobrovolníků, kteří
pravidelně pomáhají pod českokrum-

lovským Dobrovolnickým centrem.
„Každý rok naši dobrovolníci věnují tisíce hodin svého volného času druhým.
Pomáhají seniorům, dětem i mladým
lidem se zdravotním postižením. Pravidelně docházejí do domovů pro seniory,
nemocnice, doučují děti, připravují stovky vzdělávacích a poznávacích akcí pro
naše starší spoluobčany,“ přibližuje činnost dobrovolníků Tomáš Zunt, ředitel neziskové organizace ICOS, která

Foto: ICOS Český Krumlov

Dobrovolnické centrum provozuje.
„Dobrovolníci pomáhají druhým tam,
kde není potřeba přímé profesionální
pomoci, například v nemocnicích, domovech pro seniory, věnují se osamělým
seniorům, což je zvlášť v době pandemie
zcela nezastupitelné. Svou činnost vykonávají bez nároku na odměnu, přesto
dobrovolnictví něco stojí, dobrovolníci
musejí být školeni, musejí být pojištěni,
jsou jim hrazeny nezbytné doprovodné
náklady, programy musejí být profesionálně vedeny,“ nastiňuje jen některé
z nákladů Tomáš Zunt. Do programů
Dobrovolnického centra se zapojuje
každý rok na pět desítek dobrovolníků, kteří pomáhají pravidelně, třeba
1 x týdně několik hodin, a několik
desítek dalších, kteří vypomáhají nárazověji. „Činnost těchto dobrovolníků
ve prospěch druhých je zcela nedocenitelná. Pomoc druhého může někdy potřebovat každý z nás, bez jejich pomoci
by se některé z programů vůbec neobešly,
životy nejen mnoha seniorů by byly daleko chudší,“ uzavírá Tomáš Zunt.
I loňský výtěžek z prodeje polévek
byl věnován na podporu dobrovolníků, kteří pravidelně působí pod Dobrovolnickým centrem, a činil 39 238
korun.
Akci pořádá ICOS Český Krumlov
ve spolupráci se spolkem Polévka,
která pomáhá. Vzhledem k celoroční
oslavě dvaceti let neziskové organizace ICOS Český Krumlov čeká na nakupující i soutěž o dvacet výherních
cen od lokálních dárců.
Pokud vládní opatření nedovolí
akci uspořádat, termín se přesune
na později.

Hornobránský rybník čeká oprava výpusti
Při zazimování Hornobránského
rybníka se zjistilo rozsáhlé poškození výpustního potrubí, které je nutné opravit. Práce na výměně začnou na jaře.

trubku, která se zbortila. Museli jsme
proto povolat odbornou firmu, která
vyprojektuje opravu celé hráze,“ uvádí
starosta Dalibor Carda.

Nové výpustní potrubí se bude instalovat do hloubky pěti metrů, práce
na výměně budou zahájeny na jaře.
Na tři až čtyři týdny se překope hráz,

redakce
Oprava Po skončení letní sezóny
byl Hornobránský rybník vypuštěn,
při zazimování tak dochází k vyhubení
většiny vodních plžů, kteří se minulé
léto ve vodě objevili. Po vypuštění byl
následně zjištěn havarijní stav výpustního potrubí, které odvádí vodu z rybníka. „Výpust je původní, má dřevěnou
www.ckrumlov.cz

Foto: město ČK

chodci tak budou muset rybník obejít.
„Současně s opravou výpusti odstraníme
sediment, pod pláž na dno rybníka navezeme kačírek a před napuštěním provedeme vyvápnění,“ vyjmenovává práce na rybníku Miroslav Štoll, jednatel
Lesů města Český Krumlov, které mají
rybník pod svou správou.
Po napuštění bude do rybníka nasazena rybí obsádka v doporučeném složení, které zlepší kvalitu vody. Tento
návrh pro město zpracovali odborníci
z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Na břehy rybníka se
také umístí nové cedule zdůvodňující
zákaz krmení kachen.
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Očkovací centrum ve sportovní hale
V každém okrese v Jihočeském kraji je vybudováno očkovací centrum neboli OČKO, kde se očkuje (nebo
se připravuje k očkování) proti nemoci covid-19. Pro náš region byla pro umístění OČKA vybrána sportovní hala v Českém Krumlově. Dle vakcinační strategie Jihočeského kraje se v centru budou očkovat
lidé ve věku 60+.

Kde zaparkuji?

Parkování pro klienty OČKO centra je zajištěno na parkovací ploše bus
stopu B, který je v těsné blízkosti sportovní haly. Parkování je po dobu dvou
hodin zdarma, což je doba, která komfortně postačí pro obstarání očkování
s dostatečnou časovou rezervou. Cesta
z parkoviště je až k hale značena ukazateli.
Jak to v OČKU funguje?

Foto: město ČK

redakce
Jak se do OČKA objednám?

Registrací na https://registrace.
mzcr.cz/. Pokud potřebujete asistenci při registraci, volejte: 1221
(bezplatná linka Ministerstva zdravotnictví), 800 100 450 (bezplatná linka Jihočeského kraje) nebo
778 711 847 (Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Český Krumlov (po–čt 8.00-14.00,
pá 8.00–12.00).

Upozorňujeme, že bez registrace
není očkování možné. Zároveň je
důležité, abyste do očkovacího centra
přicházeli přesně na čas, který máte
rezervovaný v centrálním registračním
systému.

žlutým logem OČKO centra, které je
umístěno na všech příjezdech do Českého Krumlova. Vchod do OČKA
se nachází z boku sportovní haly
od Chvalšinského potoka.

Jak se do OČKA dostanu?

Sportovní hala sídlí na adrese
Chvalšinská 111. V blízkosti je zastávka MHD s názvem Chvalšinská.
Klienty přijíždějící autem do OČKO
centra navede dopravní označení se

Foto: město ČK

SPORTOVNÍ HALA - ČESKÝ KRUMLOV
LEGENDA
PŘÍMO K OČKOVÁNÍ
KONZULTACE LÉKAŘE

ZÁZEMÍ

ZÁZEMÍ

ZDRAVOTNÍK

REGISTRACE
OČKOVACÍ
BOX
LÉKAŘ

REGISTRACE

ČEKÁRNA PO
OČKOVÁNÍ
ČEKÁRNA PŘED
LÉKAŘEM

OČKOVACÍ BOX
IMOBILNÍ

REGISTRACE

REGISTRACE

OČKOVACÍ
BOX

Provoz OČKA

ZÁZEMÍ

VÝCHOD

VCHOD

Ve vestibulu budou k dispozici dva
formuláře Dotazník před očkováním
proti onemocnění covid-19 a Informovaný souhlas s očkováním, které
vyplníte. Dotazník před očkováním
proti onemocnění covid-19 můžete
mít předvyplněný už z domova (dva
ks jsou přílohou těchto novin, dotazník je také ke stažení je na webu Jihočeského kraje https://www.kraj-jiho
cesky.cz/ nebo na webu města www.
ckrumlov.cz). Vyplněním formuláře
s předstihem výrazně ušetříte čas
u registrace na místě.
Před vstupem na registraci si připravte: občanský průkaz (nebo pas),
průkaz pojištěnce, potvrzení o zařazení do prioritní skupiny očkovaných,
podepsaný Dotazník před očkováním
proti onemocnění covid-19 a Informovaný souhlas s očkováním.
U registrace se dozvíte, zda půjdete před samotným očkování ještě
na konzultaci k lékaři (po červené naváděcí linii), nebo ihned na očkování
do očkovacího boxu (po žluté naváděcí linii).
Po aplikaci očkovací látky se posadíte v odpočinkové zóně a vyčkáte
15 minut, kde budete pod dohledem
zdravotníka pro případ nevolnosti.
Před opuštěním čekárny u výstupu
z očkovacího centra odevzdáte podepsaný Dotazník před očkováním proti
onemocnění covid-19 a Informovaný
souhlas s očkováním a vyzvednete
si zprávu o provedeném očkování.
Po aplikaci druhé očkovací dávky obdržíte Certifikát o provedeném očkování.

Po–pá od 7.00 do 19.00 hodin. Provoz českokrumlovského OČKA je naplánován do konce června 2021.
Další informace

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu JK https://www.kraj
-jihocesky.cz/ a webu Nemocnice
Český Krumlov www.nemck.cz.
www.ckrumlov.cz

