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Milí spoluobčané,
s  jistotou jste za-

znamenali přehled akcí, realizova-
ných v  první polovině aktuálního 
volebního období, který byl uveden 
v minulém čísle. Ve vedení města si 
více než dostatečně uvědomujeme 
složitost současné situace, nicméně 
i  tak, nebo snad právě proto jsme 
rozhodli, že budeme s  nezmenše-
nou intenzitou pokračovat v práci 
nejen na  modernizaci městského 
majetku. Místostarosta Josef Her-
mann nastínil, jakým způsobem 
epidemie zasáhla naše finanční 
možnosti, ale přes to všechno se 
nám podařilo sestavit takový roz-
počet, který nám umožní pokračo-
vat v  dalším rozvoji a  realizovat 
projekty ve městě. 

V  polovině března schválila 
rada města úpravu rozpočtu, ze 
které jednoznačně vyplývá mož-
nost pokrytí v  kapitálové části 
v hodnotě 132 milionů korun, ur-
čených právě na realizaci projekto-
vých záměrů. Je naprosto evident-
ní, že nebude možné ufinancovat 
zcela vše, co by bylo potřeba, ale 
tato doba se bez kompromisů ne-
obejde a  my rozhodně nechceme 
rezignovat, naopak, zastáváme 
názor, že práci na projektech je tře-
ba udržet. I z těchto důvodů jsme 
schválili úvěr ve  výši 28 milionů 
korun, aby bylo možné alespoň 
část požadovaných kapitálových 
výdajů uspokojit. 

Oddělení rozvoje a  kontroly ve-
řejných zakázek důkladně sleduje 
dotační výzvy a  připravuje žádos-
ti v  rámci rozmanitých dotačních 
titulů, které odpovídají investičním 
akcím města, na  něž již existuje 
zpracovaná dokumentace, nebo 
bude brzy zpracována. Aktuálně 
přiznané dotace představují částku 
přibližně 55 milionů korun, zatím-
co dalších 17 milionů tvoří dotace 
již podané, ale zatím neschválené. 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 29. dub-
na 2021 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Nominace na Cenu města
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Sčítání lidu, domů a bytů
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Zbrusu nová cyklostezka je hotová

Pokračování na str. 3

Foto: Lubor Mrázek

redakce

Cyklostezka Po roce a půl je do-
končena cyklostezka protínající stra-
tegická místa v  Českém Krumlově. 
Začíná pod autobusovou zastávkou 
Špičák, odtud se podél říčky Poleč-
nice táhne parkem Jelení zahrada až 
k  hlavní silnici na  Chvalšinské ulici, 
kde bude v  nejbližší době vytvořen 
přechod k  zimnímu stadionu. V  Jele-
ní zahradě byla vytvořena ze sypké 
zpevněné směsi, aby nijak nerušila ráz 
krajiny v podzámčí. V tomto úseku je 
cyklostezka doplněna historizujícím 
veřejným osvětlením. 

„Dále mohou cyklisté pokračovat 
podél zimního stadionu a  ulice Chval-
šinská až k cyklostezce u Nových Dobr-
kovic, kde je nový úsek zakončen lávkou 
přes říčku Polečnice. Budou-li chtít dojet 
na  kole na  Vyšehrad, Nádražní Před-

městí či do Vyšného, mohou u sportovní 
haly odbočit doprava a  přes nově zbu-
dovanou lávku pokračovat kolem pla-
veckého bazénu, gymnázia až ke  kopci 
Berkovka, kde se cyklostezka klikatí až 
na třídu Míru,“ představuje trasy mís-
tostarosta Martin Hák. 

Po  třídě Míru dojedou cyklisté 
cyklotrasou značenou piktogramy až 
na vlakové nádraží nebo mohou touto 
trasou vyrazit na Kleť.

Vytipování trasy v  daných úsecích 
ocení ti, již se potřebují dostat na kole 
do práce, i ti, kteří danou trasu využijí 
volnočasově na  procházky, vyjížďky 
na kole i kolečkových bruslích, jelikož 
se nachází v atraktivních částech měs-
ta. Tedy jak v  těch historických, tak 
zazeleněných. 

Úseky cyklostezky jsou určeny pro 
cyklisty i pěší, je proto třeba být vzá-
jemně ohleduplní. 

Projet se ve městě na kole bez nebezpečného manévrování mezi 
auty už není v Českém Krumlově nedosažitelný cíl. Nová cyklostezka 
je zhmotněným přáním řady Krumlováků, kteří se na kole dostanou 
z centra pohodlně a bezpečně až k vlakové stanici.

Do 8. dubna 2021 může veřejnost zasílat připomínky k návrhu 
nového územního plánu. Více info na www.ckrumlov.cz.Pokračování na str. 2
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Umístění logotypu
na fotografii
Pro lepší čitelnost se na fotografiích doporučuje 
používat zkrácená verze logotypu.

Plnobarevnou variantu logotypu volíme pouze 
v případě užití na světlé a jednolitější ploše foto-
grafie. Na opticky členitějším pozadí používáme 
jednobarevné verze – buď černou, nebo inverzní 
bílou. Na tmavé ploše fotografie užíváme inverzní 
bílou variantu, na světlé fotografii volíme jedno-
barevnou pozitivní variantu. Vhodnou variantu 
barvy a umístění logotypu odvozujeme od kon-
trastu mezi fotografií a samotným logotypem.
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Na  ploše tohoto úvodníku není 
možné uvést vše, co máme v  této 
oblasti naplánované na letošní rok, 
tak snad jen malý výčet: rekonstruk-
ce třídy Míru (5 mil. Kč), řešení 
dopravy (4 mil. Kč), rekonstrukce 
a opravy veřejného osvětlení (7 mil. 
Kč), modernizace školy Za  Ná-
dražím (10 mil. Kč), první etapa 
opravy hřbitova (5,5 mil. Kč), pří-
prava prostoru kasáren na  zaháje-
ní investic developerů (5 mil. Kč), 
elektronizace služeb pro obyvatele 
na  městském úřadě (12 mil. Kč), 
oprava hráze Hornobránského ryb-
níka (2 mil. Kč) a mnoho dalšího. 

Uvedl jsem zde pouze pro ilustra-
ci ty nejvýznamnější akce, je samo-
zřejmě nutno přičíst věci drobnější, 
ale nezbytné pro údržbu majetku 
města. Takže nejen, že jsme neza-
stavili, ale jedeme dál!

Ingrid Pechová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Info Senioři mohou využít pomoci 
při registraci na  očkování covid-19 
na uvedených telefonních číslech:
 1221 – bezplatná linka Minister-

stva zdravotnictví
 800  100  450 – bezplatná linka Ji-

hočeského kraje
 778  711  847 – linka Odboru so-

ciálních věcí a  zdravotnictví MěÚ 
Český Krumlov

Mnoho z vás tuto pomoc již využi-
lo a další ji zřejmě ještě využijí, proto 
vás chceme upozornit na  to, že pro 
rychlejší vyřízení registrace dopo-
ručujeme mít u sebe připravený ob-
čanský průkaz a  průkaz zdravotní 
pojišťovny.

Vojtěch Remeň
Nemocnice Český Krumlov

Očkování Vzhledem k  množícím 
dotazů bych rád seznámil obyvatele 
českokrumlovského okresu se strate-
gií očkování a jejím dalším výhledem. 
V současné době je ukončeno očková-
ní v rámci areálu nemocnice a veškeré 
očkování se přesunulo do nově vybu-
dovaného OČKO centra ve sportovní 
hale ve Chvalšinské ulici. Důvodem je 
zvyšující se počet vakcín a tím i očko-
vaných. V současné době je již více než 
4000 spoluobčanů naočkováno ales-
poň jednou dávkou vakcíny a přibliž-
ně 1000 dalších čeká na termín očko-
vání. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli 
na základě rozdělení připadá na okres 
Český Krumlov cca 800–900 vakcín 
týdně, příští týden dojde i na větší část 
těchto „čekatelů“. 

Výhled na  nejbližší týdny je tako-
vý, že jihočeská strategie očkování 

počítá primárně s  očkováním v  těch-
to centrech a  jiné způsoby očkování, 
jako očkování mobilními týmy nebo 
prostřednictvím praktických léka-
řů, nejsou preferované. Proto i  když 
jsou naši nemocniční praktičtí lékaři 
přihlášeni do očkování, tak zatím ne-
očkují v ambulancích, v rámci celého 
okresu je to tak stejné i u většiny ostat-
ních praktických lékařů. 

Z  toho vyplývá i  mé doporučení: 
pokud jste v  prioritních skupinách 
(senioři 70+, pedagogičtí pracovní-
ci, zdravotníci apod.), máte zájem 
o  očkování a  zároveň vám v  tom ne-
brání zásadní problém, přihlaste se 
na  očkování do  očkovacího centra 
a nečekejte na možnost očkování u va-
šeho praktického lékaře. Pokud však 
nemáte možnost se do  očkovacího 
centra dostat, tak prosím o trpělivost, 
jistě se na vás dostane, jen v tuto chvíli 
nikdo neumí říci, kdy to bude.

Postup očkování v rámci okresu

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Balíčky Město Český Krumlov se 
připojilo k  iniciativě #ceskodekuje, 
kterou vyhlásila Bezpečnostní infor-
mační služba. Jde o  sbírku potravin 
na podporu zdravotníků, kteří aktuál-
ně zažívají kritickou dobu v zaměstná-
ní při boji s epidemií nemoci covid-19.

„Řada lidí vnímá současnou ex-
trémní zátěž, kterou denně podstupu-

jí lékaři, sestry a  záchranáři při péči 
o  pacienty s  koronavirem. Rádi by 
jim vyjádřili podporu, a proto jsme se 
rozhodli připojit ke  kampani na  sběr 
potravin jako výraz sounáležitosti 
se zdravotníky,“ říká tajemník čes-
kokrumlovského městského úřadu 
Radim Rouče.

Veřejnost může potraviny přiná-
šet na  podatelnu městského úřadu 
v  Kaplické ulici v  úředních ho-
dinách, tj. v  pondělí a  ve  středu 

od  8.00 do  17.00 hodin, v  pátek 
od 8.00 do 12.00 hodin.

Lidé mohou nosit oříšky, sušené 
ovoce, sušenky, sladké tyčinky, kávu, 
nápoje apod. Kvůli hygienickému hle-
disku přijme úřad jen balené potravi-
ny, jakkoli může vlastnoručně upeče-
ná bábovka potěšit. K balíčku mohou 
dárci připojit i vzkaz pro zdravotníky.

Následně úřad potravinovou pod-
poru předává českokrumlovské ne-
mocnici. „Nás taková podpora velmi 
těší a moc si jí vážíme. Pro zdravotníky 
je to povzbuzení a znamení, že jsou lidé 
s nimi, že na ně myslí a zajímá je, co ak-
tuálně prožívají,“ říká Vojtěch Remeň, 
člen představenstva Nemocnice Čes-
ký Krumlov.

Kampaň #ceskodekuje symbolizu-
je společenskou podporu a  zároveň 
chce apelovat na osobní odpovědnost 
a připomínat, že pokud se budou lidé 
chovat odpovědně, lékařům a sestrám 
nebudou přidělávat další práci. 

Městský úřad Český Krumlov po-
máhal už v první vlně pandemie, kdy 
na  jaře shromažďoval a  distribuoval 
materiál pro šití látkových roušek, 
následně zaměstnanci vypomáhali 
Krajské hygienické stanici s  trasová-
ním kontaktů nakažených osob a nyní 
zajišťují Nemocnici Český Krumlov 
administrativní podporu v očkovacím 
centru. 

Potravinové balíčky pro zdravotníky

Nemocnice Český Krumlov 
navázala na předchozí roky 
a v rámci celorepublikového 
hodnocení českých nemocnic 
na základě jejich finančního 
zdraví obsadila druhé místo. 

redakce

Ocenění HealthCare Institute 
o.p.s. (HCI) ve  spolupráci s  od-
bornými partnery posuzoval 100 
nemocnic napříč celou republi-
kou, včetně fakultních nemoc-
nic nebo nemocnic vlastněných 
soukromými subjekty. Finanční 
zdraví nemocnic nebylo porovná-
váno podle prospěchu vlastníka 
či zřizovatele a podle dosaženého 
výsledku hospodaření, ale podle 
parametrů, které výrazněji ovliv-
ňují spokojenost pacienta. Proto 
mezi sedm vybraných parametrů 
patří např. průměrná mzda v  ne-
mocnici, výše investic nebo prů-
měrné stáří vybavení nemocnice. 

Pokračování ze str. 1

Nemocnice 
Český Krumlov 
se stará nejen 
o zdraví pacientů

Informace pro 
seniory k  registraci 
na očkování

Oříšky, sušené ovoce, tyčinky a další balené potraviny mohou nyní 
lidé přinášet na Městský úřad v Českém Krumlově. Ten je následně 
odevzdá českokrumlovské nemocnici jako malé symbolické poděko-
vání zdravotníkům, kteří jsou v současné době mimořádně vytíženi 
pandemickou situací.

Foto: Nemocnice Český Krumlov
Úřad nemocnici předal už dvě dodávky dobrot, které pro zdravotníky lidé donesli
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Cyklostezka Celková délka 
cyklostezky je 2715 metrů. Součás-
tí realizace je i  umístění kolostavů 
u  sportovní haly a  u  plaveckého  
bazénu.

Výstavba cyklostezky byla finančně 
podpořena Integrovaným regionál-
ním operačním programem v  rámci 
výzvy č. 72 Cyklodoprava II. Výše 
dotace činí 17  696  733,30 Kč a  cel-
ková cena projektu je 32 048 469 Kč. 
Projektová dokumentace cyklostezky 

ul. Chvalšinská – autobusová zastáv-
ka Špičák byla zhotovena projekční 
kanceláří Zenkl CB, spol. sr.o., zhoto-
vitelem stavby byla společnost SaM 
silnice a mosty a.s.

Město Český Krumlov také nyní 
intenzivně spolupracuje s  Krajským 
úřadem Jihočeského kraje na  vy-
tvoření dalšího úseku Vltavské cy-
klostezky, a  to mezi autobusovou 

zastávkou Špičák a  křižovatkou  
U Trojice.  

„Úsek směrem na Zlatou Korunu po-
vede ze Špičáku pod oběma mosty, po le-
vém břehu Vltavy až na most na Trojici, 
zde pak cyklostezka přejde na  pravý 
břeh, až k areálu čistírny odpadních vod. 
Další pokračování této atraktivní trasy 
se projektuje ve více variantách,“ dodává 
místostarosta.  

Další navazující úseky na  součas-
nou cyklostezku povedou od  Petráš-
kova dvora do Kájova k čerpací stani-
ci. Tento úsek povede podjezdem pod 
silnicí II/166 do Chvalšin.

Josef Hermann
místostarosta

Vlasta Horáková 
Odbor životního prostředí a zemědělství

Odpady Nakládání a  likvidace od-
padů není jen otázkou životního pro-
středí, ale i peněz. Přes řadu přijatých 
opatření v  oblasti městského odpa-
dového systému, rozšiřování počtu 
a  druhu nádob na  odkládání tříděné-
ho odpadu včetně pořízení kontej-
nerů na  bioodpad, se nedaří výrazně 
snižovat objem odpadu ukládaného 
na městskou skládku. To znamená, že 
základní odpad v  černých kontejne-
rech tvoří složky, které je třeba třídit, 
a  bohužel zdaleka ne všichni obyva-
telé jsou v  třídění důslední. Kapacita 
skládky je po  jejím rozšíření v  roce 
2017 téměř zaplněna a od září 2020 je 
komunální odpad odvážen na skládku 
v Lověšicích.

Náklady na  odpady od  občanů se 
mezi lety 2016 a 2020 zvýšily o 32 %, 
zatímco příjmy z  poplatku za  odpa-
dy vzrostly za  uvedené období jen 
o  necelých 10 %. V důsledku toho 
došlo k navýšení částky, kterou město 
musí doplácet na likvidaci odpadů, ze  
4,5 mil. Kč v roce 2016 na 8,5 milionu 
Kč v roce 2020. Ročně tak činí do-
platek na  jednoho obyvatele více než  
600 Kč.  V návaznosti na změnu legis-
lativy v  odpadovém hospodářství, pře-
devším zvýšení poplatků za  ukládání 
odpadu na  skládky, dochází od  letoš-
ního roku k dalšímu navýšení nákladů 
na  likvidaci odpadů. I  přesto zastu-
pitelstvo města vzhledem k  aktuální 
celospolečenské situaci nepřistoupilo 

v  letošním roce ke  zvýšení poplatku 
za odpad. Pro úplnost informací, aktu-
álně platí obyvatelé za odpad 648 Kč 
na osobu a rok, přičemž město by dle 
cenových předpisů bylo oprávněno 
stanovit poplatek ve výši 1 000 Kč.

Jedním z  důvodů, proč se nedaří 
snižovat náklady na  odpad, je nedis-
ciplinovanost a  bezohlednost části 
našich spoluobčanů. Většina z  nás 
respektuje zákonná pravidla pro na-
kládání s odpady a odpady poctivě tří-
dí. Jsou však mezi námi i tací, kteří se 
bohužel chovají úplně opačně. Svědčí 
o  tom pravidelně vznikající černé 
skládky nejen v  okrajových částech 
města, např. v  lokalitách garážových 
stání, zahrádkářských kolonií či volné 
přírodě, ale i  přímo v  jeho srdci, kdy 
dochází k  přeplňování odpadkových 
košů odpadem z podnikatelských pro-
vozů či domácností. V dané souvislos-
ti si dovolujeme opakovaně upozornit, 
že odpadkové koše jsou určeny pouze 
na drobné odpady související s pohy-
bem osob na veřejných prostranstvích. 

Samostatnou kapitolou je pak od-
kládání všech druhů odpadů od  vel-
koobjemových až po  odpady nebez-
pečné vedle kontejnerů. Uvedené 
druhy (vyřazené elektrospotřebiče, 
nábytek, podlahové krytiny apod.) 
patří do  sběrného dvora. Od  roku 

2020 byla jeho provozní doba rozší-
řena z tří na pět dní v týdnu a občané 
zde mohou uvedené odpady odevzdat 
zdarma.

Na  výše popisované chování do-
plácíme všichni, ať už tím, že platíme 
vyšší poplatky nebo tím, že z rozpočtu 
financujeme vícenáklady na  zajištění 
likvidace černých skládek a peníze pak 
chybí na  jiné investice. V  roce 2020 
dosáhly náklady na  likvidaci černých 
skládek na téměř 200 tisíc Kč.  

Vznik černých skládek bude 
město důrazně kontrolovat 
a pokutovat  

Veškeré apely na  změnu chování 
a osvěta nepřinesly potřebnou změnu. 
Nemůžeme se s tímto vývojem smířit 
a  nechceme kvůli nezodpovědnos-
ti několika obyvatel přistupovat ani 
ke  zvyšování poplatku za  odpady, ani 
k  navyšování doplatku z  městského 
rozpočtu. Proto se v  letošním roce 
zaměříme na  zintenzivnění kontrolní 
činnosti, a  to včetně pořizování ka-
merových záznamů a  plně využijeme 
sankčních nástrojů, které nám umož-
ňují příslušné právní předpisy. 

V  případě fyzických osob může 
výše sankce za  nezákonné odložení 
odpadu dosáhnout až 50 tisíc Kč, 
u právnických subjektů pak až do výše 
10 milionů Kč. Nutno doplnit, že se 

jedná o  maximální limity pro uděle-
ní pokut, které připadají v  úvahu jen 
v  nejzávažnějších případech. Zároveň 
je však třeba uvést, že vzhledem k uve-
denému způsobu nakládání s odpady 
ze strany některých spoluobčanů, 
rozhodně nebudou udělované sankce 
pouze v symbolické výši.

Nezodpovědné odkládání odpadu, 
bezohledné přeplňování kontejnerů 
a  černé skládky, řeší město bohužel 
téměř každý den. Aktuálním palčivým 
problémem je, že v této nestandardní 
době se navyšuje množství obalového 
materiálu, neboť obyvatelé více než 
kdy předtím využívají služeb e-sho-
pů. Roste množství igelitových obalů, 
ale i papírových krabic, které v drtivé 
většině případů občané nerozloží před 
vložením do kontejneru. Potvrzuje se, 
že uvedené chování je hlavním problé-
mem nepořádku v okolí nádob – jeden 
či několik málo uživatelů, kteří svůj 
odpad před vhozením do  kontejneru 
objemově neminimalizují, způsobí 
jeho naplnění. Někteří ze spoluobča-
nů pak odkládají odpady vedle kon-
tejnerů. Dochází ke  znečišťování ve-
řejných prostranství a k neúměrnému 
zvyšování nákladů na likvidaci a úklid.

Městu nezbývá jiná možnost, než 
přistoupit k důkladné kontrole (mimo 
jiné i  prostřednictvím kamerového 
systému) a  využije všech restriktiv-
ních možností, tj. sankcí, aby došlo 
ke změně.

Opakovaně proto apelujeme 
na všechny, chovejme se zodpovědně, 
utváříme si společné životní prostředí 
a  zároveň tím i  šetříme naše peníze. 
Buďme k sobě i okolí ohleduplní.

Za nezodpovědné odkládání odpadu 
platíme my všichni

Projeďte se po nové cyklostezce

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251

Foto: Lubor Mrázek

Foto: město Český Krumlov

Foto: město Český Krumlov
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„Má-li se člověk stát člověkem, 
musí se vzdělat,“ řekl Jan Ámos 
Komenský. Ve chvíli, kdy je vý-
uka dětí přesunuta do domácí-
ho prostředí, se pojďme podí-
vat za historií budov základních 
škol, kam se snad děti brzo a na-
trvalo vrátí. 

Filip Hermann
Krumlovský baráky

Architektura Za počátky školství 
v  Českém Krumlově bychom se mu-
seli podívat až do 14. století. V našem 
putování přeskočíme následující půl-
tisíciletí a  začneme v  roce 1894, kdy 
vznikla první budova, ve které se dnes 
nachází základní škola. Jedná se o ško-
lu v Linecké ulici, která vznikla podle 
projektu vídeňského ateliéru Brüder 
Drexler Architekten a  původně byla 
školou dívčí, později se v  ní nachá-
zela škola určená pro chlapce i  dívky, 
zaměřená na živnost a obchod. V po-
válečném období probíhala v budově 

výuka reálného gymnázia a od 80. let, 
kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce, 
se až dodnes nachází v objektu základ-
ní škola. 

V  letech 1927–1929 vznikla Zá-
kladní škola T. G. Masaryka podle 

projektu pražského architekta Karla 
Pechánka. Ačkoliv vznikla ve  stej-
né době jako třeba vila Tugendhat 

v Brně, do návrhu se funkcionalistic-
ké tendence nepropsaly. Budova je 
příkladem kultivovaného novokla-
sicismu, který stejně jako o  třicet 
let mladší škola v  Linecké ulici ještě 
čerpá z historismu. Jednalo se o prv-

ní samostatnou českou měšťanskou 
školu, o  jejíž založení Krumlováci 
usilovali od  vzniku Československa 

a která s válečnou přestávkou funguje 
v budově dodnes. 

V  letech 1971–1972 byla postave-
na nová školní budova v sídlišti na Ná-
dražním Předměstí, díky níž mohlo 
být zrušeno dvousměnné vyučování 
na  Špičáku. O  sedm let později byla 
dostavěna i  škola na  Plešivci, která 
vznikla v  rámci projektu celého hor-
ního sídliště, jenž měl na  starosti ar-
chitekt Bohumil Böhm. Do této nové 
školy se postupně v 80. letech přesu-
nuli všichni žáci ze ZŠ Tavírna, která 
byla v  roce 1989 zrušena. Obě školy 
na  sídlištích jsou příkladem staveb 
z  prefabrikovaných betonových pa-
nelů a jsou tvořeny několika pavilóny. 

Poslední dodnes fungující základní 
školou v  Českém Krumlově je speci-
ální a  praktická základní škola, která 
od roku 1981 sídlí v Kaplické ulici.

Naše putování zakončíme úvodní 
větou z  Komenského knihy Orbis 
Pictus: „Pojď synu a  uč se moudrým 
býti.“ Platí nejen pro děti, ale pro nás 
všechny. 

- laskavé rodinné prostředí

- respektující přístup

- výlety po okolí

- poznávání přírody

- legraci, tvoření, zábavu

- partu kamarádů

- seberozvoj úměrný věku 

Školka pro 12 dětí v oblasti 

Vyšenských kopců - Český Krumlov,

s prvky Lesní a Montessori pedagogiky.

Školka               hledá děti! 

 Co u nás děti zažijí:

Kontakt: Daniela, vysnikdsfazolka@gmail.com, 

tel. 736 246 579

Přijímáme děti od jara 2021 a od září 2021.

Sleva na školkovné březen - červen 2021. 

Škola základ života

Návrh školy v Linecké ulici od vídeňského ateliéru

Od 27. 3. do 11. 5. 2021 probíhá 
Sčítání lidu 2021, které je povin-
né a týká se nás všech. 

redakce

Sčítání Bezpečně, jednoduše a  bez 
kontaktu se sčítacím komisařem se 
můžete sečíst online od  27. 3. do   
9. 4. 2021, a to na www.scitani.cz nebo 
pomocí mobilní aplikace. Sečíst může-
te nejen sebe, ale také celou rodinu.

Pokud se nesečtete online, musí-
te od  17. 4. do  11. 5. 2021 vyplnit 
listinný formulář. Získáte ho spolu 
s  odpovědní obálkou od  sčítacího 
komisaře, který se dostaví v  předem 
oznámeném termínu a  vyčká na  váš 
příchod před vaším domem. Vyzved-
nout formulář a obálku si můžete také 
sami na kterémkoli kontaktním místě 
sčítání na vybraných pobočkách Čes-
ké pošty (v Českém Krumlově je to 

Česká pošta Latrán 193) a  krajské 
správě Českého statistického úřadu. 
Vyplněný formulář v obálce odevzdá-
te nejpozději do 11. 5. 2021 na poště 
nebo ho vhodíte do poštovní schrán-
ky. Obálka s  logem Sčítání 2021 má 
předtištěnou adresu a  její odeslání je 
zdarma.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních 
informací o  životě v  naší zemi. Získa-
ná data mohou pomoci při plánování 
opatření, aby se v Česku žilo lépe, na-
příklad při řešení nedostatku volných 
bytů, nabídky vzdělávání v  místech, 
kde chybějí potřebné profese, nebo 
zavedení vlakových a  autobusových 
spojů. Pomáhají při zajištění kapacit 
ve  zdravotnických zařízeních nebo 
školkách, při tvorbě protipovodňových 
opatření i hasičům při jejich zásazích.

První výsledky sčítání budou zve-
řejněny na přelomu let 2021 a 2022. 

Více informací na www.scitani.cz. 

Sčítání lidu, domů a bytů

34
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na  měsíc duben jsme pro vás 
opět připravili další novinky 
z  fondů naší knihovny, tentokrát 
se zaměřením na  nejžádanější ti-
tuly v  podobě audioknih. Pevně 
věříme, že si vyberete. A  pokud 
vám tato nabídka nestačí a chcete 
se podívat na  další novinky, na-
vštivte web www.knih-ck.cz a vy-
berte si z našeho on-line katalogu. 
Přejeme příjemné chvíle při čtení.

Lednická, Karin: 
Šikmý kostel
Románová kronika, založená 
na skutečných událostech ve Slez-
sku na  přelomu 19. a  20. století, 
citlivě líčí těžký život horníků a je-
jich rodin. Čte Vilma Cibulková.

Winn, Raynor: 
Pobřežní cesta
Autobiografický příběh manželů 
ve  středním věku, kteří se vydali 
na  pěší putování podél jihozá-
padního anglického pobřeží. Čte 
Dana Černá.

Bryndza, Robert: 
Dívka v ledu
Napínavý thriller s  dokonale 
vykreslenými postavami a  pře-
kvapivým koncem. Čte Martin 
Stránský.

Poncarová, Jana: Eugenie
Román inspirovaný osudy hoteli-
érky Eugenie Egertové Janečkové 
a plzeňského hotelu Continental. 
Čte Jitka Ježková.

Wohlleben, Peter: 
Tajemné pouto mezi 
člověkem a přírodou
Autor – lesník a  ochránce příro-
dy – ve  svých esejích přibližuje 
podivuhodné jevy z  říše rostlin 
a zvířat. Zároveň odkrývá udivu-
jící podobnosti mezi člověkem 
a přírodou.

Matocha, Vojtěch: 
Prašina – Bílá komnata; 
Černý merkurit
Dva díly úspěšné trilogie pro star-
ší děti. Dobrodružství party klu-
ků se stalo bestsellerem a  knihy 
získaly řadu ocenění včetně Ceny 
učitelů za přínos k rozvoji dětské-
ho čtenářství.

www.knih-ck. cz

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Nominace Po  loňském zrušeném 
ročníku Ceny města Český Krumlov 
se radnice rozhodla letošní vyhlašo-
vání uspořádat. Cena města se uděluje 
za dlouhodobou činnost, která přispí-
vá k rozvoji města, ale i za mimořádné 
počiny, kterých dotyční dosáhli v pře-
dešlém roce.

„Právě těchto výjimečných skutků 
jsme loni v našem městě viděli a zažili víc 
než dost. V době pandemie vznikaly sku-
pinky lidí, ale i jednotlivci, kteří nezištně 
pomáhali tam, kde bylo třeba. Dobro-

volníci se zapojovali do  nejrůznějších 
činností, od šití roušek pro obyvatele, přes 
zajištění nákupů seniorům, až po rozno-
sy informačních letáků,“ uvádí starosta 
Dalibor Carda.

Termín pro zasílání návrhů byl 
prodloužen do 30. dubna 2021. No-
minace je možné podat buď prostřed-
nictvím webového formuláře, který 
je dostupný na  www.ckrumlov.cz 
/cenamesta, nebo v listinné podobě 
na  adresu kanceláře starosty (ná-
městí Svornosti 1, Český Krumlov). 
Nominace musí obsahovat povinné 
údaje: jméno a  adresu nominova-
ného kandidáta, zdůvodnění před-

kládaného návrhu, jméno a  adresu 
navrhovatele.

Nominace, které byly doručeny 
loni před zrušením vyhlašování, auto-
maticky postoupily do letošního roku. 
Laureáty Ceny města následně vybere 
zastupitelstvo města na  květnovém 
zasedání.

Slavnostní předávání ocenění, které 
se každoročně koná v  českokrumlov-
ské Synagoze, zatím nelze kvůli ne-
příznivé epidemické situaci napláno-
vat. O tom, jak se budou ceny udílet, 
bude město informovat v  dostateč-
ném předstihu prostřednictvím svých  
infokanálů.

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Knihovna Českokrumlovská kni- 
hovna nabízí svým čtenářům 
od března 2021 novou službu, a sice 
bezkontaktní vracení knih prostřed-
nictvím návratového boxu na  knihy, 

tzv. Knihoboxu. Ten je v  provozu 
24 hodin denně 7 dní v týdnu, takže 
lze knihy vracet kdykoli. Knihobox 
je umístěn vedle vstupu do  odděle-
ní pro dospělé na  nádvoří knihovny 
v Horní ulici 155. Knihy budou ode-
psány z  konta čtenáře do  druhého 
pracovního dne. Bezkontaktně je 

možné nově vracet i  časopisy a  CD 
zapůjčené ve  studovně, a  to do  spe-
ciální schránky umístěné a  patřičně 
označené v průjezdu u vstupu do stu-
dovny z Horní ulice. 

Věříme, že tyto nové služby přispě-
jí k většímu komfortu a bezpečnější-
mu provozu.

Kristina Zavala
Museum Fotoateliér Seidel

Fotobanka Do  jedné ze skříní 
v  ložnici uložili Seidelovi nečekaný 
poklad, stejně překvapivý jako mno-
hé jiné. Patrné, co skrývá, bylo hned. 
Jednalo se o původní, velmi ohmata-
ná a častým listováním rozpadající se 
nabídková alba pohlednic, připravená 
k  poznávání, co všechno otec a  syn 
Seidelové nafotili. Právě alba jsou 
jedinou ucelenou přehlídkou stavu 
Českého Krumlova a přilehlé Šumavy 
z  dob práce Josefa Seidela od  konce 
19. století. Jedinečnost uchovaných 
souborů pohlednic podtrhuje fakt, 
že negativy k těmto pohlednicím byly 
nenávratně odcizeny ministerstvem 
informací a osvěty v roce 1949. Alba 
byla postupně naskenována, popsána 
a nyní jsou již připravena k prohlídce 
pro všechny návštěvníky fotobanky 
Musea Fotoateliér Seidel, kde si je 
mohou také objednat, nechat vytisk-
nout i zarámovat. 

Protože jsou alba sestavená po ob-
lastech nebo tematicky, mohou napří-
klad milovníci pohledů na Alpy vidět 
na  několika desítkách pohlednic mo-

hutné pohoří tak, jak je viděli Seidelo-
vé naposledy před rokem 1938. Čes-

kokrumlovské album zase nabídne 
na  350 pohlednic města a  jeho okolí 
v zimě i v létě. 

Fotobanka seidelovského ateliéru 
se tak rozrůstá o  další tři tisíce sním-
ků na  úctyhodný počet cca 125 tisíc 
fotografií. Většinu pohlednic ze Sei-
delových alb snadno naleznete, když 
ve fotobance vyhledáte 103_23. Stov-
ky kilometrů nachozených Josefem 
Seidelem s  fotoaparáty tak nahradíte 
jediným kliknutím.

Fotobanka je taktéž stále doplňo-
vána i  o  portréty lidí, kteří se nechá-
vali u  Seidelů fotografovat. Poslední 
téměř tisícovka byla digitalizovaná 
díky grantu Nadace barokního divadla 
zámku Český Krumlov v  roce 2020. 
Někteří z  fotografovaných strávili ži-
vot ve  schwarzenberských službách, 
dodnes jsou považováni za  výrazné 
představitele hospodářství, stavitelství 
nebo lesnictví.

Ponořte se do  čarovné historie 
a objevte povědomá místa, jak je ještě 
neznáte.

Fotobanka: http://fotobanka.sei 
del.cz/museum-fotoatelier-seidel, dal-
ší informace na www.seidel.cz, info@
seidel.cz či +420 736 503 871.

Fotobanka Musea se rozrůstá

Bezkontaktní vracení v knihovně

Zasílejte nominace na Cenu města

Foto: Josef Seidel, 1890 

Foto: Josef Seidel, před rokem 1910 Slupenec

Putschögl s rodinou, zámecká lékárna 
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Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Asistence V  době pandemie ale 
počet zájemců přibývá rychleji. Zvlášť 
u  seniorů, kteří potřebují pomoc, ale 
mohou přes svá omezení či onemoc-
nění zůstávat doma. S  podporou. 
A  tou je Osobní asistence, která se 
jen loni pravidelně starala o téměř 50 
klientů. 

„Stáří, nemoc či zdravotní posti-
žení nemusí ihned znamenat odchod 
do ústavního zařízení, dotyčný může zů-
stat doma, kde je zvyklý žít celý život, kde 
to zná, cítí se tu dobře a kde je šťastný,“ 
upřesňuje Martina Bártová, vedoucí 
služby Osobní asistence a  pokračuje: 
„z naší strany jde o různou míru podpo-
ry a pomoci – někdo potřebuje celodenní 
dohled a  podporu, jiný jen například 
pomoc s hygienou a zajištěním stravy či 
vařením, další potřebuje nákup, úklid, 

odvoz k lékaři. Jednomu postačí naše asi-
stence 2x týdně, jiný ji potřebuje denně 
i několikrát.“

Osobní asistence může 
pomáhat každý den v týdnu

Osobní asistence funguje každý 
den od  7 do  19 hodin včetně víken-
dů. Tým osobních asistentek pomá-
há ročně téměř pěti desítkám klientů 
na území Českokrumlovska a Kaplic-
ka. Využívají k  tomu šest služebních 
vozů, jeden z  nich je upravený k pře-
vozu imobilních osob. „Ke  každému 
klientovi přistupujeme velmi individu-
álně, klient si sám určí, jak častá a  jak 
dlouhá bude asistence, s  čím potřebuje 
pomoci. Na  základě požadavků klienta 

je vždy sepsána smlouva o  poskytování 
osobní asistence. V průběhu může klient 
smlouvu rozšířit či upravit tak, aby mu 
co nejlépe vyhovovala,“ dodává Martina 
Bártová.

V pandemii potřebuje Osobní 
asistenci čím dál více lidí

Ingrid Jílková, výkonná ředitelka 
ICOS Český Krumlov, upřesňuje ak-
tuální situaci: „Tato doba prohlubuje již 
dřívější sociální izolaci některých senio-
rů. Dlouhodobé omezení kontaktů s ro-
dinou, známými a přáteli znamená často 
větší potřebu osobní asistence. Pandemie 
zároveň nezřídka komplikuje pomoc 
dosud pečujících příbuzných, kteří jsou 
sami nemocní, v  karanténě nebo musí 
zajistit péči o děti.“ U některých klientů 
tak asistence pomáhá častěji než dří-
ve, u některých jinak. „Snažíme se ale 
navyšovat naše kapacity tak, abychom 
vyšli vstříc novým potřebám i  novým 
klientům. Jako tým osobní asistence jsme 
od  listopadu pravidelně testovány a  do-
držujeme maximální možnou ochranu 
sebe a  tím i našich klientů. I díky tomu 
zatím zvládáme poskytovat asistenci bez 
toho, aniž by se u nás nákaza objevila,“ 
uzavírá Ingrid Jílková z  neziskové or-
ganizace ICOS Český Krumlov. 

V  případě, že vy nebo člen vaší 
rodiny potřebuje pomoc Osobní asi-
stence, neváhejte nás kontaktovat: 
Martina Bártová, vedoucí osobní asi-
stence, e-mail: bartova@latran.cz, tel.: 
773 58 77 58, informace naleznete na: 
www.asistence.krumlov.cz.

Jan Čermák
CPDM o.p.s. – pracoviště Informační 

centrum pro mládež

Výuka Důležitým iniciátorem byl 
v  tomto směru zejména ředitel ZŠ  
T. G. Masaryka Josef Haláček, který 
nás v tomto ohledu oslovil s možností 
výpomoci dětem, které nemají doma 
dostatečné technické vybavení pro 
uspokojivou účast na výuce nebo jsou 
jejich rodiče pracovně natolik vytíže-

ní, že nemají možnost být svým dětem 
nápomocni v  takové míře, v  jaké by 
chtěli. 

Jakmile jsme si ověřili, že dokážeme 
být dětem, které by se tak rády vrátily 
do škol, platnými a užitečnými parťá-
ky ve výuce, rozšířili jsme kvůli přetr-
vávající situaci nabídku pomoci všem 
dětem z našeho města, kterých se po-
vinná školní docházka týká.  

Od té doby dvě pracoviště, NZDM 
Bouda a Informační centrum pro mlá-

dež, nabízejí a  realizují pravidelnou 
pomoc s úskalími virtuální výuky, ale 
i  doučování v  oblastech, které nejsou 
dětem jasné. 

Bojujeme tak již několik měsíců 
po boku dětí zejména s úskalími české 
mluvnice, pronikáme do tajů matema-
tiky a  věnujeme se angličtině, němči-
ně, ale třeba i  dějepisu a  zeměpisu. 
V  mnoha případech se jedná o  zají-
mavé znovuobjevení vlastních dávno 
zapomenutých znalostí. 

Děti z  prvního i  druhého stupně 
k nám většinou na denní bázi, s ohle-
dem na momentální protiepidemická 
opatření, docházejí v  proměnlivém 
počtu okolo deseti zájemců.

Celkově si tuto pracovní náplň a její 
výsledky pochvalují nejen pracovní-
ci CPDM o.p.s., ale zejména rodiče 
a  v  neposlední řadě také děti, které 
oceňují příjemnou změnu v  on-line 
rutině. 

Stále ale ještě máme kapacitu po-
moci i  dalším dětem! Pokud máte 
doma či víte o  někom, kdo by z  dů-
vodu nedostatku technického vyba-
vení, pracovního vytížení rodičů či 
jakýchkoliv jiných důvodů potřeboval 
pomoci, neváhejte nás kontaktovat 
na telefonním čísle 739 363 374 každý 
pracovní den od 9.00 do 16.00 hodin. 
Jistě spolu vymyslíme vhodnou formu 
výpomoci. 

Osobní asistence je v pandemii ještě potřebnější

Doučování a pomoc s on-line výukou
Již od konce října loňského roku, kdy pomalu začalo být jasné, že 
nejen žáci základních škol se do školních lavic hned tak nevrátí, za-
čalo CPDM o.p.s. nabízet pomoc s on-line výukou českokrumlovským 
dětem. 

Osobní asistence při neziskové 
organizaci ICOS Český Krum-
lov pomáhá seniorům i dětem 
a dospělým se zdravotním po-
stižením, kteří potřebují pomoc 
druhých. Nejčastěji v domácím 
prostředí, ale například i při do-
provodech k lékaři. Počet klientů 
a zájemců o službu Osobní asis-
tence, která funguje již od roku 
2008, roste každý rok. 

Foto: ICOS Český Krumlov

Foto: ICOS Český Krumlov
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Ludmila Claussová
DMO Český Krumlov

Co je destinační management
Možná jste v uplynulém roce nará-

želi častěji než dříve na  pojmy desti-
nační management, destinačka nebo 
DMO (zkratka anglického termínu 
Destination Management Organisati-
on). Co se za tím vším skrývá? Jedná 
se o označení pro organizace či agen-
tury, které mají u nás i ve světě na sta-
rost tzv. management a marketing de-
stinace, což stručně řečeno znamená, 
že se zabývají rozvojem a  podporou 
daného místa či oblasti zejména z hle-
diska cestovního ruchu a  zároveň za-
jišťují propagaci destinace a  komuni-
kaci s veřejností. 

A takovou novou destinačku máme 
od ledna 2020 i v Českém Krumlově. 
Vznikla jako zapsaný spolek DMO 
Český Krumlov společnou inciativou 
města Český Krumlov, Sdružení ces-
tovního ruchu Český Krumlov a Čes-
kokrumlovského rozvojového fondu, 
což jsou zároveň i tři zakládající členo-
vé spolku.

Destinační management pro 
Český Krumlov a blízké okolí

„Naše destinace zahrnuje i blízký regi-
on, nejen samotné město. Spolek je navíc 
otevřený dalším členům, těmi se mohou 
stát fyzické osoby starší 18 let s trvalým 
pobytem a podnikatelské subjekty se síd-
lem v oblasti destinace, které mají zájem 
na  rozvoji cestovního ruchu a  chtějí se 
na  něm podílet. Členství ve  spolku jim 
umožňuje být aktivním spolutvůrcem 
destinačního managementu a  využívat 
služby DMO,“ říká předseda výboru 
DMO Český Krumlov, z. s., a  mís-
tostarosta města Martin Hák.

„Zakládajícím členem DMO jsme se 
stali proto, abychom do  činnosti DMO 
vnášeli pohled a přístup podnikatelského 
sektoru. Prostřednictvím Sdružení ces-
tovního ruchu Český Krumlov je do de-
stinačního managementu nepřímo zapo-
jeno 40 našich členů. Mezi nimi jsou jak 
provozovatelé ubytovacích a  gastrono-
mických zařízení, tak i poskytovatelé tu-
ristických služeb, jako jsou autodopravci, 
průvodci, půjčovny lodí, vorů a  podob-
ně,“ uvádí Martin Lobík, člen výboru 
DMO a předseda Sdružení.

Zahájení činnosti DMO v loňském 
roce se bohužel potkalo se začátkem 
pandemie nemoci covid-19 a  ta ji 
provází až dosud. „Minulé léto ve městě 
proběhlo nakonec v uvolněné atmosféře, 

bylo plné kulturních akcí, v ulicích byla 
slyšet čeština více než jakýkoli jiný ja-
zyk, návštěvníci i  místní vnímali atmo-
sféru města pozitivně. Tenkrát jsme ale 
nečekali, že na jaře příštího roku – tedy 
právě teď – budeme čelit situaci mnohem 

kritičtější. Marketing destinace a komu-
nikace s  veřejností je nyní výzvou jako 
nikdy předtím,“ říká výkonný ředitel 
DMO Miroslav Březina.

„Situaci přesto vnímáme jako výzvu 
v  pozitivním smyslu, chceme odkrývat 
takové aspekty města a jeho kultury, his-
torie a přítomnosti, na které nebyl dříve 
ve  shonu přeplněného města prostor. 
Rádi bychom ukázali Krumlov jako živé 
město plné činorodých lidí, kulturních 
akcí, místo s  rostoucím počtem nových 
gastropodniků a  dalších zajímavých 
počinů. Marketingovými aktivitami 
chceme tyto činnosti i  klasické služby 
cestovního ruchu podpořit,“ vysvětluje 
marketingová manažerka DMO Jitka 
Boháčová.

V  loňském roce využívala desti-
načka pro marketing nově vznik-
lou komunikační kampaň a  vizuál 
#krumlov2020, na  kterou byly pozi-
tivní ohlasy jak z řad návštěvníků, tak 
i  místních. Vizuál jste mohli potkat 
např. na výlepových plochách ve měs-

tě, které DMO zároveň spravuje, 
a na webu www.krumlov2020.cz. „Pro 
propagaci letní sezóny také vzniklo 
krátké video a  doufáme, že ho znovu 
a  naplno využijeme i  pro letošní léto. 
V  reakci na  neustále se proměňující 

situaci minulý podzim jsme tvořili ak-
tuální kampaně, největší dosah měla 
gastro okýnka a předvánoční kampaň 
Darujte Krumlov. K  jejich propagaci 
jsme využili sociální sítě a sklikovou re-
klamu na portálech seznam.cz,“ uvádí 
Boháčová.

Na čem tým destinačky 
pracuje v současné době 
a co plánuje na rok 2021? 
Webová prezentace

Intenzivně se pracuje na  novém 
webu. Vzniká jako nová, robustnější 
verze nynějšího webu ckrumlov.info. 
Web v  novém hávu bude spuštěn 
do  konce června 2021. Pro návštěv-
níky i místní bude zdrojem aktuálních 
informací k  volnočasovým aktivitám, 
kulturním a  dalším akcím. V  úzké 
spolupráci s privátním sektorem, or-
ganizátory akcí a  provozovateli vol-
nočasových aktivit zde budou zveřej-
něny i jejich prezentace služeb. V tuto 
chvíli je DMO oslovuje, aby vyplnili 

dotazníky ke  svým provozovnám pro 
budoucí prezentaci na webu. 
Školení

Jednou z priorit DMO je ve spolu-
práci s  privátním sektorem, Sdruže-
ním cestovního ruchu a  Sdružením 
průvodců zvyšování kvalifikace, ini-
ciace nových témat a produktů, a tím 
poskytování nových služeb.
Sociální sítě 

On-line marketing považuje DMO 
za  stěžejní, bude pracovat na  dalším 
zvyšování dosahu sociálních sítí. Na-
jdete je pod adresou @ceskykrumlov 
official na  Facebooku a  Instagramu. 
Staňte se i vy jejich sledovatelem, de-
stinačka jejich prostřednictvím dává 
tipy na  procházky, výlety, kulturní 
a  jiné akce. FB a  IG @ceskykrumlov 
official tu rozhodně není jen pro tu-
risty!
Statistiky 

Bez čísel se těžko plánuje. Ve  spo-
lupráci s  Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu a  národní agenturou 
CzechTourism bude DMO pracovat 
na  vytvoření systému jednotného 
sběru dat týkajících se návštěvnosti 
destinace.
Granty

DMO Český Krumlov je certi-
fikovanou destinační společností 
na úrovni kraje a  jednou z oficiálních 
destinačních oblastí Jihočeského kra-
je. Certifikace navíc umožňuje zapo-
jení do  krajských dotačních schémat. 
V roce 2021 bude DMO žádat i o ná-
rodní certifikaci spojenou s možností 
dosáhnout na národní podporu rozvo-
je cestovního ruchu v destinacích ČR.
Výlepové plochy

Od  1. srpna 2020 spravuje DMO 
na  pěti místech v  historickém centru 
města 46 plakátovacích ploch formátu 
A1. Tyto reklamní plochy jsou urče-
ny zejména pro prezentaci aktuální-
ho kulturního programu v  Českém 
Krumlově.
Region Český Krumlov

Jakkoli je prioritou DMO týkající se 
návštěvníků prodloužení jejich poby-
tu oproti jednodenním, krátkodobým 
návštěvám, a cílení komunikace na do-
mácí a  blízkou příhraniční klientelu, 
DMO se zaměří i na tematizaci vyžití 
v  širším českokrumlovském regionu. 
Krumlov není ostrov uprostřed oceá-
nu, ale je organicky propojený s oko-
lím, které je úžasně bohaté na možnos-
ti volnočasových aktivit, díky kterým 
lze skloubit kulturní, městskou dovo-
lenou s aktivní rekreací.

Co je destinační management, co znamená DMO?


