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Zacvičte si v parku na nových fitness strojích

Ivo
Janoušek
V roce 2021 jsme
si v Českém Krumlově kultury zatím
moc neužili. Předpokládám, že
vám všem chybí v každodenním
životě koncerty nejrůznějších
hudebních žánrů, divadelní představení v Městském divadle, filmy
v kině Luna či zajímavé výstavy
v našich muzeích a galeriích. A to
už vůbec nemluvím o oblíbených
městských slavnostech, představeních na Otáčivém hledišti nebo
hudebních festivalech. Přestože
si na většinu z těchto akcí budeme muset ještě chvilku počkat,
postupné rozvolňování vládních
protiepidemických opatření přináší pro kulturu v našem městě
doslova světlo na konci tunelu.
Pevně věřím, že květen bude
především měsícem rozvolňování. A protože jako první na řadu
přijde otevření muzeí a galerií –
dovolte mi pozvat vás na několik
vybraných novinek letošního roku,
které by se mohly během tohoto
měsíce zpřístupnit veřejnosti!
Největší výstavním projektem
letošního roku je dlouho očekávaná výstava „Svět fantazie Jindry
Čapka“ v nových výstavních prostorách Klášterů Český Krumlov.
Těšit se můžete na dvě stovky
originálů knižních ilustrací pro
děti mezinárodně uznávaného
výtvarníka, žijícího přes dvacet
let v Českém Krumlově. Čapkův
podivuhodný svět fantazie plný
pohádkových příběhů, tajuplných
krajin, pitoreskních postav, zvířat
i nadpřirozených bytostí zaujme
děti všeho věku a bude k vidění až
do začátku roku 2022.
Egon Schiele Art Centrum letos představí dílo špičkového českého malíře Michaela Rittsteina,
který je známý především svými
pestrobarevnými obrazy velkých
formátů. Jeho veselé, groteskní,
mnohdy až sarkastické náměty
doslova rozzáří budovy bývalého
měšťanského pivovaru v Široké
ulici.
Pokračování na str. 6

Nová příležitost k vylepšení kondice na čerstvém vzduchu. Na fitness prvcích si lze procvičit celé tělo a následně i zrelaxovat.

Foto: Petra Nestávalová

Městský park je nejen zelenou oázou nedaleko centra, ale také místem, kde se vydovádí děti a nově i sportovní nadšenci. Právě poblíž
dětského hřiště vznikl fitness koutek s osmi stroji na posílení celého
těla.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Fitness „Sportovcům všech věkových
kategorií je tu k dispozici například stroj
na procvičování svalů ramen a rukou,
šlapadlo pro dva, a dokonce i masážní
stroj pro uvolnění napětí zádového svalstva a pasu,“ vyjmenovává cvičební
prvky místostarosta Martin Hák.
S nápadem umístit do parku fitness
prvky přišel českokrumlovský Rotary club. „Ve spolupráci s městem Český
Krumlov a seniorskými organizacemi
jsme vybrali takové stroje, které jsou
určeny jak pro aktivní sportovce, tak
i pro seniory, zkrátka pro všechny, kteří
si chtějí zlepšit fyzickou kondici,“ uvádí
Petr Bürger, prezident Rotary clubu
Český Krumlov.
Pořízení cvičebních prvků vyšlo
na 200 tisíc Kč, přičemž Rotary club

ČK přispěl 104 tisíc Kč, 20 tisíc Kč
přidal Rotary club Hluboká nad Vltavou a zbytek uhradilo město Český
Krumlov ze svého rozpočtu. Fitness
stroje vyrobila firma Colmex, jež patří
mezi největší výrobce workoutových
hřišť v ČR. Provozovat a udržovat fitness koutek bude městská společnost
PRO-SPORT. Stroje mohou využívat
osoby s výškou nad 140 cm a hmotností do 120 kg. Podobné fitness
stroje jsou umístěné i v areálu Hornobránského rybníka nebo v lesíku
U Trojice.
Rotary club dlouhodobě podporuje rozvoj života ve městě, před několika lety za jeho pomoci vzniklo dětské
dopravní hřiště u Domu dětí a mládeže, nedávno umístil knihobudku
na autobusovém nádraží a Sociálním
službám SOVY pomohl s nákupem
pračky a sušičky.

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek 27. května 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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Řešení klimatické změny bereme vážně
Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Klima Dnes už s jistotou víme, že
průběh klimatické změny bude mít
dopad prakticky do všech oblastí lidské činnosti – zásadně ovlivní vše,
na co jsme byli doposud zvyklí. Tváří
v tvář rychle se prohlubující klimatické krizi je nezbytné nejrychleji opustit smyčku rostoucí spotřeby zdrojů
a vypouštění CO2 a dalších skleníkových plynů do ovzduší a současně se
na dopady změny klimatu důkladně
připravit. Na místě nejsou ideologické
debaty, avšak reálné, efektivní a okamžité kroky.
Přestože by změnu klimatu měly
systémově řešit hlavně národní vlády, bez aktivního přičinění měst
a obcí se stanovené cíle dosáhnout
nepodaří. Samosprávy totiž vlastní
velkou část budov, jsou odpovědné
za územní plánování, realizují různé
veřejné služby, řeší místní dopravu,
často i aktivně vstupují do nákupu
a distribuce energií. Bezprostředně
také vzdorují výzvám, které změna

Změna klimatu se stává naší každodenní realitou. V důsledku růstu
koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře čelíme v posledních dekádách zvýšenému výskytu extrémních projevů počasí.
Průměrné roční teploty vzduchu se zvyšují, stejně tak jako počet dní
s jejich extrémními projevy. Mění se rozložení srážek v čase a významně roste počet dnů bezesrážkového období. Vědci přesvědčivě
dokázali, že podnebí se opravdu mění a že člověk k této změně bezesporu přispívá.

klimatu přináší. Jsou to právě ony,
kdo nejlépe rozumí místním podmínkám, příležitostem a omezením
a v neposlední řadě jsou blízko lidem, s nimiž je třeba všechny plány
otevřeně komunikovat.
„Město Český Krumlov si uvědomuje závažnost dané situace a chce řešit
klimatickou změnu se vší potřebnou naléhavostí. Rozhodlo se připojit k Paktu
starostů a primátorů pro udržitelnou
energii a klima a tím deklarovat, že přistupuje ke klimatické změně aktivně,“
uvádí místostarosta Josef Hermann.
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima je nejrozsáhlejší
světovou iniciativou v oblasti klimatu
a energetiky měst a obcí čítající přes
deset tisíc členů z 61 zemí, v nichž
bydlí přes 332 milionů lidí. Tuto ini-

ciativu spustila v roce 2008 Evropská
komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit
či dokonce překračovat klimatické
a energetické cíle Evropské unie.
Město se přistoupením k Paktu připojuje k plánu urychlit do roku 2050
dekarbonizaci svého území, přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům
přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii. Účast v Paktu je
bezplatná, naproti tomu město získá
možnost sdílet dobrou praxi s ostatními signatáři, propagace svých aktivit a metodickou podporu či dotační
poradenství ze strany kanceláře Paktu.
Prvním krokem města pro naplňování závazků Paktu bude zpracování
Akčního plánu pro udržitelnou energii

a klima (anglická zkratka SECAP –
Sustainable Energy and Climate Action
Plan). Hlavní součástí SECAP je stanovení cíle města pro snižování emisí CO2
do roku 2030 v souladu s evropskými
a národními cíli a analýza a návrh konkrétních opatření, která město k tomuto cíli dovedou. Ačkoliv je SECAP
zaměřený v první řadě na opatření vedoucí k úspoře emisí skleníkových plynů, obsahuje rovněž adaptační opatření
na dopady změny klimatu od posilování odolnosti infrastruktury po účelnější
nakládání s vodou.
„Samozřejmě samotný dokument
ještě nic nezlepší, ale je to první důležitý
krok. Město si udělá jasnou představu
o svých cílech a strategii a o tom, jak jich
konkrétně a systematicky dosáhnout.
Bude moci dlouhodobě sledovat, vykazovat a porovnávat své výsledky a srozumitelně je komunikovat s veřejností. V neposlední řadě se nám otevřou nové dotační
možnosti k financování našich záměrů,“
dodává místostarosta.
Více informací o tématu naleznete
na www.ckrumlov.cz/projekty.

Všechna klimatická opatření by měla být
přínosná pro město a jeho obyvatele
Město se rozhodlo aktivně řešit problém klimatu a nabízí se
otázka, jak konkrétně to může
vypadat? Předně je třeba vědět,
že klimatická opatření jsou dvojího druhu. Některá nám pomáhají
přizpůsobit se dopadům změny
klimatu, neboť ta je nevyhnutelná. To jsou opatření tzv. adaptační. Jiná opatření naopak chtějí
celosvětové oteplování zpomalit,
zmírnit; těm se říká mitigační.

Martin Střelec

Jezírko napájené vodou ze střech paneláků, Nový Lískovec

zastupitel za Nezávislé a Zelené

sády a zelené střechy, zasakovací pásy,
dešťové zahrádky, povrchy parkovišť
a dalších zpevněných ploch propustné
pro vodu nebo i nádrže na zachytávání
dešťové vody z budov, které už v Českém Krumlově máme třeba na autobusovém nádraží.
V Čechách i ve světě už se taková
opatření dávno dělají, města ochlazují
svá prostředí výměnou betonu za zeleň, pracují s vodou a zachytávají ji,
aby jí byl dostatek. Pěkným příkladem

Opatření Adaptační opatření jsou
nám jako občanům bližší, mají nám
pomáhat především tlumit následky
teplotních a srážkových výkyvů. Jejich
základem by měla být tzv. modro-zelená infrastruktura města – funkční
systém tvořený zelení a vodou. Tím
ale není jen výsadba stromů a tvorba vodních ploch, ale nepřeberné
množství dalších věcí jako zelené fa-

Foto: Skautský institut, David Růžička

je třeba park v brněnské čtvrti Nový
Lískovec, tvořený rozptýlenou zelení,
květnatými loukami a jezírkem, které
je napájeno vodou svedenou ze střech
paneláků. Ostatně i Krumlov má
do nové čtvrti v kasárnách naprojektován přírodně pojatý park s vodními
plochami a potokem vyzvednutým
z podzemních trubek na povrch. Přesně takhle je zapotřebí na klimatické
výkyvy reagovat.
Opatření zmírňující klimatickou

změnu fungují jinak. Nemají přímý
dopad v místě, je to spíš solidární
příspěvek každého státu, města či
podniku ke zpomalení celoplanetárního oteplování. Přesto však mohou
být pro nás užitečná. Většina těchto
opatření se totiž týká energií a paliv
ve smyslu jejich úspor nebo výměny zdrojů spalujících fosilní paliva
za zdroje šetrnější a obnovitelné.
Mezi řešení tedy patří tepelné izolace
budov, úspornější spotřebiče, fotovoltaické panely na střechách a bateriová
úložiště, ale i užitkové a osobní vozy
na alternativní pohony, s nimiž má koneckonců částečnou zkušenost i naše
městská policie.
Netřeba připomínat, že dotace
na adaptační i mitigační opatření se
navyšují a město již plánuje žádosti
např. z unijního Modernizačního fondu či z Norských fondů. Nebojme se
tedy klimatických opatření. Postarejme se, aby pro nás všechny byla užitečná a abychom vhodně využili finanční
podpory na ně určené.
www.ckrumlov.cz

květen 2021
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Na ZŠ Za Nádražím se vybuduje bezbariérový
přístup a zmodernizují se odborné učebny
Tereza Vondroušová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

Modernizace
Město Český
Krumlov uspělo s žádostí o dotaci
ve 47. výzvě IROP Infrastruktura
základních škol na realizaci projektu
Bezbariérovost a modernizace odborných učeben fyziky a biologie ZŠ
Za Nádražím, Český Krumlov. Stavební úpravy školy a vybavení odborných
učeben novým nábytkem a školními
výukovými pomůckami proběhne
o letních prázdninách tohoto roku.
V rámci projektu bude realizována
bezbariérovost školy, bezbariérovému
přístupu budou uzpůsobeny vybrané vstupy do školy, vybraná sociální

zařízení na prvním i druhém stupni,
a v budově druhého stupně bude
umístěna do prostoru mezi schodiště
výtahová plošina, aby byly bezbariérově přístupné právě odborné učebny.
Modernizace odborných učeben se
týká učebny fyziky a učebny biologie.
Učebny budou stavebně upraveny, tak

aby vyhovovaly novodobým tendencím ve vzdělávání. Vybaveny budou
nejen novým nábytkem, ale také školními výukovými pomůckami jako je
senzor počasí s anemometrem, senzor
magnetického pole, senzor proudu,
senzor zvuku, modulární elektro stavebnice a mnoho dalšího.

Foto: město Český Krumlov

Navíc budou v obou učebnách namísto dataprojektorů a pláten umístěny tzv. interaktivní dotykové obrazovky, které fungují obdobně jako tablet
a rozšíří tak možnosti výuky obou dotčených předmětů o mnoho nových
funkcí a zpříjemní tak výuku nejen
žákům, ale i kantorům.
Na nové vybavení odborných učeben fyziky a biologie se žáci druhého
stupně základní školy Za Nádražím
mohou těšit již v novém školním
roce.
Celkové náklady projektu se pohybují okolo 10 milionů Kč, dotační
prostředky pokryjí necelých 8 milionů Kč, zbytek finančních prostředků
bude dofinancován z vlastních zdrojů
města.

Na Hornobránském rybníku se opravuje výpust
ovat poslední dvousetmetrový úsek.
Rekonstrukcí se navýší kapacita přivaděče, voda se sem bude snáze a rychleji dostávat.

Na několik týdnů se v Hornobránském rybníku usadily bagry.
Začalo plánované odbahňování
rybníka a zároveň rekonstrukce
zborceného výpustního potrubí.

Nekrmte kachny

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rekonstrukce Rozsáhlé poškození výpusti, která odvádí vodu z Hornobránského rybníka, se zjistilo při
jeho zazimování. Výměna původní
výpusti, která má dřevěnou trubku
v hloubce pěti metrů, si vyžádá řadu
náročných postupů.
„Musíme vytvořit prohlubeň širokou
20 metrů, odstraníme původní betonové
stavidlo a nahradíme ho novým. Rovněž
vyměníme šachtu pod hrází rybníka
napojenou na dešťovou kanalizaci, která směřuje do řeky Vltavy,“ vysvětluje
průběh prací Miroslav Štoll, jednatel
Lesů města Český Krumlov, které mají
rybník pod svou správou. Tím, že dojde k překopání hráze, bude na tři až
čtyři týdny uzavřen chodník na hrázi,
zásadní omezení to ale nezpůsobí,
rybník se dá obejít z druhé strany.
Současně s rekonstrukcí výpustního potrubí probíhá odbahnění rybníka, které se naposled provedlo před
dvaceti lety. Tím se zlepší kvalita vody,
do rybníku se jí dostane větší objem
a bahno ji nebude znečišťovat.
www.ckrumlov.cz

Foto: Petra Nestávalová

Práce potrvají do konce května, aby
se mohl rybník co nejdříve napouštět
z Drahoslavické kaskády a byl zajištěn
dostatek kvalitní vody pro letní měsíce, kdy rybník slouží k rekreaci. Cena
rekonstrukce výpusti přesahuje 1,5
milionu korun a částka za odbahnění

se teprve stanoví podle konečného
objemu, který bude vyvezen.
Lesy města se také v současné době
pustily do rekonstrukce přivaděče
vody do rybníka. Část přivaděče dlouhého dva kilometry byla vyměněna už
v předešlých letech, zbývá zrekonstru-

Foto: Petra Nestávalová

Loňskou letní sezonu ovlivnil parazit způsobující kožní problémy, který
se ve vodě objevil. Jeho životní cyklus
je vázán jednak na vodní plže, jednak
na vodní ptáky, např. divoké kachny.
Lesy města proto odstranily kosatce
na březích rybníka, kde se drží vodní
šneci, zásadní ovšem je, aby lidé přestali krmit kachny na rybníku.
„Pokud budeme kachní populaci udržovat tím, že je sem lidé chodí krmit, tak
se cerkárií nezbavíme, proto opět apeluji
na obyvatele, aby kachny nekrmili,“ upozorňuje Miroslav Štoll. Na břehy rybníka budou také umístěny nové cedule
zdůvodňující zákaz krmení kachen.
Po napuštění bude do rybníka nasazena rybí obsádka v doporučeném
složení, které zlepší kvalitu vody. Bez
ryb by se voda zkazila podstatně rychleji, rostly by tu vodní rostliny a voda
by ke koupání nebyla. „Město nechalo
zpracovat posudek z Fakulty rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity,
který doporučuje složení obsádky, jež
je vhodná pro takový rybník, který
má sloužit jak k rekreačním účelům –
ke koupání, tak i rybářům,“ dodává
Miroslav Štoll.
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Bezplatné
dluhové
poradenství
Ingrid Pechová
Odbor sociálních věcí

květen 2021

Pomáhám sobě, pomáhám tobě
Od května do listopadu 2021 se každý z vás může zapojit do podpory Osobní asistence, která pomáhá ve městě a regionu seniorům
i dětem a dospělým s postižením. Akci s názvem „Pomáhám sobě,
pomáhám tobě” organizuje nezisková organizace ICOS, která Osobní
asistenci zajišťuje již od roku 2008.

Každý měsíc jiné místo,
jiné trasy, jiná restaurace

a zdravotnictví

Poradna Městský úřad Český Krumlov nabízí pravidelně
2x za měsíc možnost poskytnutí bezplatného dluhového
poradenství, které poskytuje společnost THEIA o.p.s.
ve spolupráci se sociálními
pracovníky Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví. Poradenství je poskytováno zejména
v oblasti problematiky nedostatečných příjmů, hrozících
exekucí, neúnosného zadlužení, poradenství v otázkách
osobního bankrotu s možností
podání insolvenčního návrhu,
vše bezplatně.

Foto: ICOS Český Krumlov

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Podpora Smyslem akce je hýbat se
a udělat něco pro své zdraví i pro druhé. Pohyb je základní prevence proti
civilizačním nemocem. A pohybem se
můžete do podpory Osobní asistence
zapojit i vy.

krizové centrum o.p.s.

Pokud byste měli zájem o tyto
služby, lze se objednat na konzultaci, a to na telefonním čísle
380 766 406. Sociální pracovník Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví s vámi domluví
konkrétní datum a čas schůzky.
Poradenství je diskrétní a zdarma.

Nový spolek
nabízí pomoc
v krizi
Vojtěch Němec

Regionální rozvojový fond

Spolek Na přelomu února
vznikl nový spolek, Regionální rozvojový fond z.s., který se
věnuje pomoci samoživitelkám a samoživitelům, prevenci
sociálně patologických jevů,
konzultační činnosti finanční
gramotnosti a má za cíl snížit
dopady chudoby, která v době
covidu prudce narůstá. Budeme rádi, když se na nás budete
obracet a my se budeme snažit
vám pomoci. Veškeré informace najdete na našich webových
stránkách www.rrfond.cz a FB
https://www.facebook.com/
regionalni.rozvojovy.fond/.

vás od května připravujeme, a v cílové
destinaci se občerstvěte. 20 % procent
z vaší útraty daruje hostinec na podporu Osobní asistence.

Vychoďte, vyběhejte,
darujte s námi 500 hodin
asistence navíc

„Naše osobní asistence pomáhá těm
z nás, kteří potřebují pomoc druhých.

Asistenci podporuje finančně stát, kraj,
města i nejrůznější dárci. Každý rok
zajistíme desítkám seniorů i dětem se
zdravotním postižením kolem devíti tisíc
hodin péče. Potřeba této péče je však stále
větší, v období pandemie se ještě prohloubila. Letos proto chceme zajistit navíc
alespoň 500 hodin asistence. To ale nepůjde bez podpory řady dárců i dalších
lidí, kterým není lhostejné jejich okolí,”
vysvětluje Tomáš Zunt, ředitel ICOS
Český Krumlov.
Možností, jak se můžete zapojit, je
více. Tím hlavním je pohyb. Využijte
nabídku atraktivních tras, které pro

Každý měsíc na vás čeká nové místo a k tomu připravené trasy turistické
i cyklistické, lehčí i náročnější. Každý,
kdo se chce zapojit, a vhodí kartičku v hostinci do připraveného boxu,
bude automaticky zařazen do slosování o ceny. Čím víckrát podpoříte
Osobní asistenci, tím větší máte šanci
na výhru. Lehčí trasu pro rodiny s dětmi vždy zároveň pro účastníky zatraktivníme a zpříjemníme. Hned na první stezce budou děti hledat poklad.
V květnu začínáme v domovském
městě, lehčí i náročnější trasa vede
přes Křížový vrch, cílová restaurace je
Egon café v Široké ulici. Týden před
novým měsícem slavnostně odkryjeme další místo.
Celá akce vyvrcholí tradiční dobročinnou společensko-sportovní událostí Krumlovská 11 v listopadu 2021,
kdy výtěžek celé akce poputuje také
na podporu Osobní asistence. Sledujte naše FB a webové stránky www.icos.
krumlov.cz.

S neurologickými obtížemi
pomůže nové centrum
Oldřich Hluško
Paventia

Centrum Naše organizace Paventia z.s. vznikla v roce 2013, zabývá
se rozvojem náhradní rodinné péče
a pomáhá znevýhodněným dětem
a mladým lidem. Služby jsme v loňské roce rozšířili o dětskou skupinu
Duhová Paventia a letos v dubnu

jsme se na základě potřeb dětí, rodičů, náhradních rodičů a dalších
osob, se kterými více než osm let
spolupracujeme, rozhodli pro vás
otevřít nové centrum – EEG Biofeedback centrum Český Krumlov,
které je zaměřeno na pomoc s neurologickými a psychofyziologickými obtížemi prostřednictvím několika metod.

Jednou z hlavních je trénink EEG
Biofeedback s důrazem na poruchy
pozornosti s hyperaktivitou (ADHD),
poruchy učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd.) a vývojové poruchy
(dysfázie, poruchy autistického spektra) u dětí.
U dospělých můžeme nabídnout
pomoc se zlepšením pracovní výkonnosti, efektivity a motivace, s chronickou únavou, stresem, úzkostmi, poruchami spánku a přepracovaností. Širší
seznam můžete nalézt na našich stránkách https://www.neurofeedbackck.
cz. Mezi další metody a služby, které
může u nás klient využít, patří QIKtest, neuro-lingvistické programování
(NLP), systemické koučování, hypnoterapie, relaxační hypnóza, terapeutické pískoviště, terapeutické karty.
V případě vašeho zájmu se na vás budeme těšit na adrese Latrán 55, Český
Krumlov.
www.ckrumlov.cz
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ I FINANCE

Územní plánování pohledem architekta
Příprava nového územního plánu se dostává do své finální fáze a veřejnost již může jeho podobu komentovat a připomínkovat. Množí se
reakce, dotazy, komentáře a je vidět zájem, který během příprav minulého územního plánu město nepamatuje. Značí to větší pozornost
nás všech o to, co se děje kolem nás, jak vypadá prostředí, ve kterém
žijeme, i touha a víra v to, že svojí vůlí jej můžeme ovlivnit.

Ondřej Busta
architekt města

Územní plán U tvorby územního
plánu jsem nebyl od úplného počátku,
nestál jsem u výběru jeho zpracovatele – architekta urbanisty, ale i přes tyto
poměrné nevýhody věřím, že jsem
schopen jeho podobu obhájit. Výsledek odpovídá úsilí řady lidí z úřadu
města i jeho externích spolupracovníků, kteří se na jeho finální podobě
podíleli a strávili hodiny času na jeho
tvorbě samotné, připomínkování
a hlavně hledání cesty k jeho dokončení. Jeho podoba je kompromisem,
jak je tomu v tomto oboru vždy, kdy je
třeba najít ideální poměr mezi zájmem
jednotlivce a zájmem většiny. Výslednou podobu ovlivňuje mnoho faktorů – reálné možnosti kapitálu města
a soukromého sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje a kvality života
a vůbec rozdílných představ a pohledů
na jednu věc.
V mnoha ohledech není možné jej
okamžitě hodnotit, kvalitu a použitelnost ukáže čas, lze pouze deklarovat
to, co je jeho záměrem: rozvíjet měs-

to v pokud možno všech oblastech
jako jsou podpora přírůstku obyvatel a občanské výstavby s potřebnou
vybaveností, zachovat kvalitu města
obklopeného zelení a výjimečnou
krajinou, umožnit vznik ploch pro výrobu a podpořit tak vznik nových pracovních míst, z periferií města, kde žije
nejvíce obyvatel, udělat kvalitní čtvrti,
kde je radost bydlet a mít tak rád město jako celek a v neposlední řadě najít

ky, jež jsou schopny i tak velký organismus, jakým je město, v dobré vůli
obrátit vzhůru nohama a udělat z něj
nefunkční, mrtvé něco (jen ne město)
za pár dní. Často ve městě oceňujeme
ty jeho prvky a části, které vznikly
v době, která naše možnosti zdaleka
neměla a jejíž potřeby byly naprosto
odlišné. Vytváříme tlak na podobu
našich měst z titulu možností, které
máme, ale s našimi skutečnými potřebami se tento přístup často míjí.
Nalézt balanc, jak často též říkáme,
obnáší to, že si vybíráme tu nejméně
špatnou možnost. Často tak nevědomky podporujeme různorodost,
jež je jednou za základních potřeb
udržitelnosti života vůbec. Ale naše

Prodloužení termínu pro připomínkování
návrhu nového územního plánu
Termín pro zasílání připomínek k novému územnímu
plánu se prodlužuje do 6. května 2021. Více informací
k územnímu plánování najdete na www.ckrumlov.cz.
možnosti rozvoje jeho dopravní sítě.
Nasnadě je i otázka jeho čitelnosti
a pochopitelnosti jako nástroje veřejné správy a zároveň občana tak, aby informace z něj vyplývající byly čitelné
a nápomocné.
Žijeme v době, kdy se často ozývá,
že se vytratil zdravý selský rozum. Je
potřeba si uvědomit, že naše společnost vládne technologiemi a prostřed-

společnost silných gest, jednoduchých
proklamací a krátkých zpráv tento přístup vnímá jako slabost, nerozhodnost
a absenci názoru. Hrajeme ale na hřišti
větším, než je jen zahrada či ulice kolem našeho domu.
Pokud chci podpořit rozvoj, potřebuji vědět, kam směřuji a jakou cestou
k němu mohu reálně dojít. Naše město
je krásné tím, že je různorodé. Má vel-

Město promíjí podnikatelům
poplatek za předzahrádky, reklamní
stojany a svoz odpadu
redakce
Poplatek Rada města schválila
další úlevy pro podnikatele. Po snížení nájemného o čtvrtinu nyní
do konce června odpustí poplatek
za zábor veřejného prostranství
v podobě hostinských předzahrádek a umístění reklamních stojek.
Zároveň do konce dubna prominula
podnikatelům poplatek za svoz a li-

kvidaci odpadu. Město tak reagovalo
na žádost Sdružení cestovního ruchu
Český Krumlov o podporu v ekonomické krizi.
„V současné chvíli nemůžeme chtít
po původcích odpadů, aby platili
za svoz, když mají zavřené provozovny. Jistá úleva pro provozovatele je
i odpuštění poplatku za předzahrádky, přestože je rozpočet města už tak
dost napnutý. Nicméně jsme si vědo-

mi současné těžké situace, ve které se
řada provozoven ve městě nachází,
proto chceme přispět k jejímu zvládnutí, než se činnost restaurací a dalších podniků opět nastartuje,“ uvádí
místostarosta Josef Hermann.
Odpuštěním poplatků město přijde
ze svého rozpočtu o 1,5 milionu korun
za svoz a likvidaci odpadu z podnikatelské činnosti a o tři čtvrtě milionu
korun za předzahrádky.

Omluva V minulém čísle zaúřadoval novinářský šotek; v článku o odkládání odpadu na str. 3 byla chybně uvedena
výše poplatku za komunální odpad 648 Kč, zatímco správná částka je 696 Kč. Za chybu se omlouváme!
www.ckrumlov.cz

ká místa a plochy, které unesou požadavky a tlak naší doby, a má jich tolik,
že je nebude schopno využít po dobu
životnosti tohoto územního plánu.
Bude skvělé, pokud se město rozroste o tisíc stálých obyvatel, prostor má
pro více než to. Ale též není chybou
nevyužití potenciálu tak, jak si právě
teď myslím, že má být využit, protože
příští generace si s ním mohou teoreticky poradit lépe. Město je živým organismem a je důležité jej rozvrstvit,
rozčlenit tak, aby vedle sebe dokázaly
fungovat plochy s velkým rozvojovým potenciálem a plochy defacto
petrifikované. Určit části, které jsou
rezervou pro budoucnost, ale umožnit dynamický rozvoj v krátkodobém
horizontu tam, kde si jsem jist, že jej
dokážu správně realizovat.
Současné metody územního plánování a legislativní rámec lze oprávněně
považovat za velmi konzervativní, ale
přesto věřím, že jsme i tak schopni
tvořit taková pravidla, která progresivně akceptují potřeby města, pokud je
dokážeme správně definovat. Nástroje, které sloužily při tvorbě územního
plánu, jsou rozsáhlé, město disponuje
kvalitními podklady a daty, které tvoří
solidní základ pro jeho tvorbu. V diskusi nad podobou nového územního
plánu a směřováním města je více než
nutné se vyhnout pocitům a dojmům.
Diskuse s 13 tisíci názory na budoucnost 22km2 je tak otevřena.

Informace
k poplatku za
komunální odpad
Jan Štaberňák
Odbor financí

Poplatek za komunální odpad
zůstává i pro tento rok ve výši 696 Kč
a termín jeho splatnosti je 31. 5. 2021.
Vzhledem k epidemické situaci
a ve snaze minimalizovat rizika si
dovolujeme požádat plátce, aby dali
přednost bankovnímu převodu, v případě návštěvy na městském úřadě pak
bezhotovostní platbě kartou.
Potřebné informace k platbě naleznou zájemci na složenkách, které
budou zasílány začátkem května, nebo
je ochotně sdělí pracovníci Odboru
financí.
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Výstavu dále doprovodí Tets
Ohnari, Kateřina Šedá a těšit se
můžete i na prodloužení úspěšné
výstavy historických fotografií
Josefa Seidela.
Nejvýznamnějším letošním
projektem Regionálního muzea
je historická výstava „Se lvem
za svobodu – Československá
samostatná obrněná brigáda
II. světové války“. Výstava a její
bohatý doprovodný program
zasáhne všechny milovníky vojenské historie a až do konce
září zaplní velkou část výstavních sálů bývalého jezuitského
semináře v Horní ulici.
Jsem si jistý, že kultura v Českém Krumlově pomalu ožívá.
Buďte u toho!

Zrušení
koncertu
Vladimíra
Mišíka

Radka Petrovičová

KULTURA

květen 2021

Do zámecké věže se vrátí zvon
Ladislav Pouzar
Andrej Lukeš
PRORADOST

Zvon Seskupení PRORADOST
představuje další z aktivit, kterou je
obnovení chybějícího zvonu sv. Františka na zámecké věži, který byl v roce
1917 zrekvírován pro válečné účely.
Ve spolupráci s Nadací barokního
divadla, s Národním památkovým
ústavem a dárci plánujeme na podzim roku 2021 zvon na krumlovskou
zámeckou věž navrátit a po 104 letech
jím opět zvonit. Na předvečer svátku
Františka, neděli 3. 10. 2021, připravujeme vysvěcení a zavěšení zvonu
do zvonice zámecké věže a první zazvonění.

Minimálně podruhé zazvoní letos
zvon František v sobotu 6. 11. 2021
spolu se všemi krumlovskými zvony
ke 410. výročí vymření rožmberského
rodu, protože po deseti letech pro vás
opět připravujeme "Noc s Rožmberky".
Nejvýstižněji hodnotí chystanou
akci zámecký kastelán Pavel Slavko:
„Představa, že po cca 104 letech zazvoníme s novým zvonem (v harmonii
s ostatními zvony) na odeznění pandemie covid-19, obdobně jako se zvonilo
a stavěly morové sloupy při odeznění
morových ran, mě nalaďuje pozitivně.“
Výroba bronzového zvonu s průměrem 48 cm a hmotností cca 85 kg
tónu Fis2 by neměla překročit 180 až
200 tisíc Kč.

Kláštery připravují program na léto
Kláštery se těší na jaro a léto, až se opět stanou místem pro setkávání nejen Krumlováků.

Městské divadlo Český Krumlov

Koncert S politováním
oznamujeme divákům, že hudebník Vladimír Mišík ze zdravotních důvodů ukončil koncertní činnost. Zrušen je tak
i přesunutý koncert v Českém
Krumlově, který se měl uskutečnit 5. listopadu 2021.
Jak vrátit vstupenky?

E-vstupenky
(vstupenky
zakoupené on-line) zašlete
prosím spolu s uvedením čísla
účtu, na který má být platba
vrácena, na e-mail vstupenky@
divadlock.cz.
Vstupenky zakoupené v prodejních místech (Městské divadlo, Infocentrum, KIC Kaplice
apod.) můžete zaslat spolu
s vyplněnou žádostí o vrácení
vstupného (formulář najdete
na www.divadlo.ckrumlov.cz)
poštou na adresu: Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.,
Horní ulice 2, 381 01 Český
Krumlov.
Pokud chcete vrátit vstupenky osobně v Městském divadle,
domluvte si prosím individuální termín na tel. 702 217 526,
příp. e-mailem vstupenky@divadlock.cz. Vstupenky je možné vracet do 30. června 2021.

Budeme vám vděčni, když této aktivitě pomůžete zasláním jakéhokoliv
daru na transparentní účet Nadace
barokního divadla Český Krumlov.
Své finanční příspěvky na "Zvon PRORADOST sv. František" můžete zaslat
na účet: 1387686653/2700.
Do zprávy pro příjemce napište:
"Zvon – své jméno (nebo) přezdívku",
například "Zvon – Franta". Zasláním
finančního příspěvku souhlasíte se
zveřejněním svého jména/přezdívky.
Majitelem účtu je auditovaná Nadace
barokního divadla. O výpisech z účtu
týdně informujeme na našem FB
https://www.facebook.com/groups/
proradost, kde naleznete další podrobnosti.

Letní prázdniny na příměstském táboře, kde děti objevují, tvoří a baví se! Foto: Kláštery ČK

Roman Švec
Kláštery Český Krumlov

Program Po otevření představíme
novou výstavu Svět fantazie Jindry
Čapka, která vás provede pohádkami
mnoha generací, jako jsou Příběhy
tisíce a jedné noci, Kubula a Kuba Kubikula nebo Pinnocchiova dobrodružství. Navštivte výstavu spolu s dětmi
a nechte je objevovat, poznávat, hrát
si a tvořit. Kreativní úkoly a kvízy přiblíží pohádkové příběhy, zaměstnají
mysl a pro nejmenší se stanou branou
do opravdového světa fantazie. Každý
dětský návštěvník se navíc může zapojit do soutěže, která zdaleka není jen
o výtvarném talentu, ale především
o představivosti a individualitě.
Všudypřítomné odkazy bohaté
klášterní historie nabídne muzejní

expozice v autentických prostorách
bývalého kláštera minoritů. Expozice
je otevřená denně, navíc v sobotu ji
dvakrát za den můžete projít s průvodcem a poznat tak unikátní sochařská
a výtvarná díla, kterým vévodí cyklus
lunetových obrazů.
Pokud toužíte nahlédnout do historie a seznámit se s životem našich
předků na vlastní kůži, je to možné.

Foto: Kláštery ČK

V interaktivní expozici otevřeme cestu za poznáním s možností vyzkoušet
si rozličné řemeslné činnosti a hry
nejen v prostředí středověkého kláštera. Chmury dnešní doby zažene
a klášterem vás od 1. 5. do 3. 10. provede nová rodinná hra KLÁŠTERNÍ
MORIBUNDUS. Zjistíte, jak se žilo
v dobách, kdy největším postrachem
byla morová nákaza, a jak se lidé vyrovnávali se strachem.
Do programu se vrací též vloni
v létě oblíbené klášterní příběhy pro
děti. Během prohlídky se seznámíte
s klášterními legendami a odnesete si
i vlastnoručně vyrobenou vzpomínku
na hezké odpoledne. Novinkou letošního jara a léta jsou noční prohlídky
zaměřené na příběhy, kterých se v průběhu staletí v klášterech odehrálo
hodně. Za svitu svící projdete známé
i méně známé prostory bývalého kláštera minoritů i jeho zahrad.
O letních prázdninách jsou připraveny hned tři běhy příměstských
táborů, konkrétně 12. 7. – 16. 7., 2. 8.
– 6. 8. a 16. 8. – 20. 8. Během týdne
se od řemeslníků naučíte jejich umu,
od mnichů naslouchat tichu, od rytířů
statečnosti a od princezen eleganci.
Alchymistům společně vyfoukneme
recept na elixír mládí a podíváme se
i na tajemná klášterní místa. K tomu
vás čekají hry, hádanky, tajemné příběhy a další zábava.
Informace o všech aktivitách naleznete na www.klasteryck.cz či klášterním FB.
www.ckrumlov.cz
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Den matek – Elisabeth Seidelová
V květnu se tradičně slaví Den
matek, který bývá ve Fotoateliéru Seidel zpestřen rodinným
fotografováním. Jaká ale byla
paní Seidelová – žena fotografa
Josefa a matka jeho tří synů?

Kristina Zavala
Museum Fotoateliér Seidel

Historie Elisabeth Seidelová, rozená Brodová, se narodila roku 1872
ve městě Griffen v rakouských Korutanech. Do Českého Krumlova přišla
na konci 19. století. Slečnu učitelku,
která ve volném čase ráda malovala
obrázky, brzy okouzlil mladý fotograf,
jenž roku 1886 nastoupil do fotoateliéru vdovy po Gotthardu Zimmerovi.
Ateliér byl ve stejné Linecké ulici, kde
měla Elisabeth školu, v níž vyučovala.
Josef Seidel po téměř deseti letech převzal zavedenou fotografickou firmu
a roku 1905 si nechal postavit zbrusu
nový secesní dům i s proskleným fotoateliérem. Byl dobrá partie!
Elisabeth a Josef se vzali rovněž
v roce 1905 a o tři roky později se jim

Mladá Elisabeth Seidelová

Elisabeth se svými třemi syny, zleva Helmut, Arnold a František

narodila dvojčata – Helmut a František. Poté ještě benjamínek Arnold
(řečený Noltschi). Elisabeth se kvůli
dětem vzdala svého učitelského povolání, starala se o rodinu, domácnost
a pomáhala i s vedením rodinné firmy.
Své tři syny přísně vychovávala, ale
i s něhou opečovávala, bohužel o toho
nejmladšího přišla ve válce roku 1943
a o Helmuta při poválečném odsunu
v červnu 1946. Se synem a jeho rodinou se už do své smrti nikdy nesetkala.

Své jediné dvě vnučky už pak vídala jedině na fotografiích. Již od roku
1935 byla vdovou a ve vybydleném
poválečném Krumlově zůstala po odsunu rodiny a přátel sama, už jen se
synem Františkem. Tomu však poválečný vývoj zamotal život tak, že svou
rodinu založit nestihl. Jeho snoubenka Marie totiž byla roku 1946 rovněž
z Krumlova odsunuta, shledali se opět
až o dlouhých 12 let později. František
Seidel musel v roce 1953 fotoateliér

Foto: Josef Seidel, krátce po roce 1905

Foto: Josef Seidel, 1912

zavřít a přejít do komunálního podniku – i to se odehrávalo „před očima“
matky Elisabeth Seidelové.
Elisabeth Seidelová zemřela v roce
1955 ve věku 83 let. Zažila vrcholy
a radosti společenského a rodinného
života, vzestup rodinné firmy, ale i pád
do emoční propasti. To vše na několika metrech čtverečních jediného
domu a dvou zahrad se včelínem a slepicemi…

Sochy Stanislava Zadražila ve veřejném prostoru
V této rubrice pravidelně píšeme o českokrumlovských stavbách
a stavbičkách. Protože veřejný prostor našeho města ale netvoří jen
architektura, zaměříme se dnes na výtvarná díla v něm.

Tereza Štěpánová
Krumlovský baráky

Sochy Jak je zvykem, budou mít
společného jmenovatele, jímž je Stanislav Zadražil, sochař, který se narodil nedaleko Kutné Hory a studoval
v Bratislavě, ale po většinu svého života působil v jižních Čechách. Řadu
jeho děl tak najdeme v Českých Budějovicích nebo právě v Krumlově, kde
žil, spoluzaložil výtvarný obor ZUŠ

a od roku 1991 také vedl sochařský
ateliér na tehdy nově založené škole
sv. Anežky.
Jednou z jeho prvních realizací
v Krumlově je kamenný reliéf s názvem O přírodě I (1969), nacházející
se u samoobsluhy na dolním Plešivci.
Do bloku umělého kamene vysochal
abstraktní přírodní motivy. Velmi abstrahované a stylizované jsou i figury
tvořící sousoší Rodina (1976), které
se nachází v sídlišti Za Nádražím.

Reliéfní stěna O přírodě I z roku 1969 na dolním Plešivci
www.ckrumlov.cz

Foto: archiv Krumlovský baráky

Zadražil často spolupracoval s architektem Bohumilem Böhmem,
kterého jsme představili v březnovém
čísle Novin. Pro jeho nejvýznamnější
stavbu, plavecký stadion v Českých
Budějovicích, vytvořil sochu Odpočívajícího plavce (1971). V Krumlově
svými sochami oživil prostor Böhmova plešiveckého sídliště. Památník
Slovenského národního povstání,
nacházející se naproti plešivecké základní škole, vytvořil v roce 1980, byl
tedy osazen krátce po dokončení sídliště. Jde o pískovcový blok se třemi
bronzovými reliéfy, z nichž se dodnes
dochovaly pouze dva – voják na čelní
straně a holubice míru na jedné z bočních.
V městském parku pak můžeme najít Zadražilův Památník vítězství nad
fašismem, nazývaný Rodina, vlast, mír
(1987). Vysokou hranolovou stélu zde
završují tři figury, personifikace oněch
tří pojmů z názvu. Na stéle se původně
nacházel nápis – úryvek z básně Vítězslava Nezvala „Zpívám zpěv míru“,
který byl po revoluci odstraněn.
Od poloviny 60. let byla díky zákonu, podle nějž měla být při každé stát-

Figury z Památníku vítězství nad fašismem
v městském parku z roku 1987

Foto: drobnepamatky.cz

ní stavbě vyčleněna 1–4 % rozpočtu
na výtvarnou výzdobu, do veřejného
prostoru umístěna řada soch a památníků významných sochařů. Kvůli
jejich předpokládanému ideologickému podtextu máme často tendenci kvality těchto soch přehlížet, což
může být leckdy škoda. Zvlášť po roce
1968 ve veřejném prostoru pro nechuť
umělců tvořit politické náměty převládly sochy na neutrální motivy jako
rodina, příroda a sport. S takovými
se dodnes můžeme setkat i v Českém
Krumlově.
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novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na jarní měsíc květen jsme pro
vás opět připravili další novinky
z fondů naší knihovny, tentokrát
se zaměřením na poezii. 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.
Hutka, Jaroslav:
Karanténa (2020)

Básně psané jako osobní deník
během loňského jara. Tato kniha
bude v budoucnu určitě patřit
k těm nejpřesvědčivějším a nejvíce nadčasovým svědectvím
o tomto podivném období.
Wernisch, Ivan:
Don Čičo má v klopě
orchidej

Sbírka obsahuje básně ve verších,
básně v próze a experimentální
básně kombinující oba tyto směry. K charakteristickým rysům
autorovy tvorby patří hravost, nápaditost a živá obraznost.
Kolektiv:
Šálek dál hřeje dlaně

Kvalitní sborník českých a slovenských haiku. Je v něm zastoupeno několik jihočeských autorů
včetně jedné českokrumlovské
básnířky.
Stará, Ester: Ó, ó, ó, vajíčko

Veršovaný příběh z hmyzí říše
s lehce naučným podtextem.
Součástí bohatě ilustrované knihy
je CD s písničkami a dramatizovaným textem. Spolu s dětmi ho
vypráví a zpívá M. Issová.
Kreidolf, Ernst:
Květinové pohádky

Tato kniha krátkých básniček vyšla poprvé v r. 1898 ve Švýcarsku.
Její autor je považován za průkopníka dětské knihy a svými
kresbami stanovil nové standardy
pro ilustrované knihy. I více než
po sto letech potěší malé čtenáře
i dospělé.

www.knih-ck. cz
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Knihobudka je plná krásných knih zdarma
Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Knihobudka Jistě jste si všimli, že
se na autobusovém nádraží v Českém
Krumlově nachází od léta 2019 prosklená budka plná knih. To je knihobudka, kterou zřídil Rotary club Český Krumlov a provozuje ji Městská
knihovna v Českém Krumlově. Funguje jednoduše, každý si tam může
zdarma vzít tolik knížek, kolik bude
chtít a stejně tak tam může i knihy
přinést. Jedinou podmínkou je, aby
byly ve slušném stavu. Naše knihovna knihobudku každý týden zásobuje
2–3 bednami vyřazených knih a zároveň se staráme o úklid a dezinfekci
budky. Zájemců je spousta, většina
knih se tam dlouho neohřeje. Letoš-

Knihobudka se stala oblíbeným a vyhledávaným místem, kde si knížky můžete vzít,
nebo je naopak přinést.
Foto: Městská knihovna v ČK

ní rok bychom rádi zřídili ještě druhou knihobudku, tentokrát v centru
města v Hradební ulici. Na renovaci
a nové využití tam čeká stará telefon-

ní budka. Jsme rádi, že knihy touto
cestou nacházejí nové majitele a mohou tak šířit radost i v těchto nelehkých časech.

Hledejte po městě plakáty ZUŠky
kolektiv učitelů
výtvarný obor ZUŠ

Výtvarný obor Základní umělecké školy Český Krumlov vás společně s městem Český Krumlov
zve na plakátovou výstavu výtvarných prací.

Výstava Z prací žáků, které vznikly
v období distanční výuky, bylo vytvořeno 59 plakátů. Jsou rozmístěny
v různých sestavách na vybraných
plakátovacích plochách ve městě.
Pokud chcete vidět výstavu celou,
musíte projít městem podle mapky,

kterou najdete na webových stránkách
www.zus-ceskykrumlov.cz. Jinak to
můžete nechat na překvapivých náhodných setkáních.
V posledním roce jsme se naučili
mnoho nového a také si osvojili řadu
nových slov. Mezi nimi přídavné jméno BEZPŘÍZNAKOVÝ. Víme už, že
můžeme prodělat vážné onemocnění,
aniž bychom si toho všimli. Také některé činnosti se staly bezpříznakovými. Vzděláváme se dál, bez typických
příznaků vzdělávání. Nechodíme
do školy, nesetkáváme se osobně jako
učitelé a žáci, školní třída se stala virtuální jednotkou. I v tomto bezpříznako-

vém režimu se toho ale spoustu naučíme a uděláme. Jsme výtvarníci, a tak
jsme se rozhodli podělit se o výsledky
své bezpříznakové práce.
Veliký obdiv a díky patří všem dětem a rodičům, kteří se nezalekli neznámé nepříznivé situace a pustili se
do nabízených témat s vervou a zaujetím a dokázali, že „kdo nechce, hledá
důvody, kdo chce, hledá způsoby“, a že
v každé chvíli se můžeme naučit něco
nového, třeba se něco dovědět i o sobě
samém.
Věříme, že vás výstava potěší a dodá
vám energii a inspiraci do dalších bezpříznakových týdnů!

Jubileum Věry Pazderkové
Jaroslava Valtrová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Jubileum Paní Věra Pazderková,
emeritní ředitelka knihovny v Českém
Krumlově, oslavila 29. března 2021
významné životní jubileum 90 let.
V roce 1961 promovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, obor knihovnictví. Od roku
1951 do roku 1953 pracovala v Krajské knihovně v Českých Budějovicích
jako knihovnice pojízdné knihovny
(bibliobusu). Jejím úkolem bylo poskytovat knihovnické služby občanům
mnoha národností poválečného pohraničí na Českokrumlovsku. Od roku
1954 do 1974 byla ředitelkou Okres-

Věra Pazderková

Foto: Museum Fotoateliér Seidel

ní knihovny v Českém Krumlově.
Roku 1974 byla z politických důvodů

odvolána z funkce a až do odchodu
do důchodu v roce 1986 pracovala
na oddělení pro děti českokrumlovské
knihovny. Jako aktivní seniorka píše
články do regionálního tisku o zajímavých osobnostech regionu a vzpomínkách na poválečné knihovnictví. Je
autorkou knihy 90 let české knihovny
v Českém Krumlově. Známá je také
jako turistická průvodkyně Klubu
českých turistů START. Dlouhodobě
se také věnovala vodní turistice a výchově mládeže. Za celoživotní práci je
nositelkou ocenění Cena města Český
Krumlov za rok 2010.
Přejeme paní Pazderkové hodně
zdraví a životního elánu do dalších
let.
www.ckrumlov.cz
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Vzpomínky staré knihovnice

Vzpomínky emeritní ředitelky Okresní knihovny v Českém Krumlově Věry Pazderkové
Vždycky, když se přiblíží BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, vzpomínám
na zážitky, které jsem zažila
za své dlouhé praxe v různých
knihovnách.

Věra Pazderková
Vzpomínky Již během praxe
v Městské knihovně v Praze při studiu
knihovnictví jsem se setkala s řadou
umělců na besedách a poznala jsem,
jaké knihy čtenáře zajímají, které jen
prolistují a které je „vezmou za srdce“. Proto jsem toužila ty nejkrásnější
a nejzajímavější z nich čtenářům nabízet, a jak nás učili naši profesoři, čtenáře knihou vychovávat.
To se mi podařilo, až když jsem přijala uvolněné místo knihovnice v pojízdné knihovně v Českém Krumlově
(autobus zařízený jako bibliobus).
Přijela jsem v září 1951. Tehdy město vypadalo zcela jinak než dnes.
Ještě se pořádně nevzpamatovalo
z poválečného odsunu Němců, bylo
vylidněné, šedé, ještě hůře na tom
byly pohraniční vesnice, které jsem
s pojízdnou knihovnou objížděla.
Ve vesnicích opuštěné domy a statky, jen do některých se nastěhovali
noví osídlenci. Většinou rumunští
Slováci, ale i Maďaři a hodně Romů.
Jen někde zůstalo pár starousedlíků.
Ve většině obcí ještě nebyla zavedena elektrika. Náš příjezd byl vlastně
jedinou atrakcí, která se v obcích
odehrávala. Čtenáře přivolala ryčná
hudba ze všech ampliónů a za chvíli
byla naše Praga RND plná. Cožpak
školáci, kteří přišli většinou s panem
učitelem, ale co s dospělými? V Ru-

Věra Pazderková, rozená Čepeláková,
50. léta 20. století
Foto: osobní archiv
www.ckrumlov.cz

Věra Pazderková na besedě v Českém Krumlově, 70. léta 20. století

munsku nechodili do školy a číst neuměli. To víte, že jsem jim nemohla
nabízet ani Balzaca ani Stendhala ani
nějakou tlustou knihu, plnou cizích
slov. Pro začátek musely přijít ke slovu různé obrazové publikace, ale to
jsem jim musela ukázat, o čem kniha
je, a přečíst české texty.
Vy se dnes jen usmějete, ale oni mi
příště s nadšením ukazovali, že už poznají letadlo, a jak vypadá vlak. Dodnes
se s úctou skláním nad vesnickými učiteli, kteří ráno učili děti a večer po do-

jení krav ještě negramotné rodiče. Jak
jsem byla šťastná, když přečetli svou
první knihu pohádek s velkými písmeny, která se jim ještě trochu pletla.
Ale touha těchto čtenářů po knihách byla až dojemná. Vzpomínám,
jak na samotě daleko od silnice bydlel
cestář s mnoha dětmi. Byl vášnivým
čtenářem a dovedl čekat v nečase
na rozcestí, dokud jsme nepřijeli, jen
aby měl co číst.
Když jsem za čtenáři jezdila již druhý nebo třetí rok, byla jsem šťastná,

Když jsem za čtenáři jezdila již druhý nebo třetí rok,
byla jsem šťastná, když jsem viděla jejich pokroky.
Staré dojičky a pastevci ovcí mi sami předčítali,
abych viděla, že už číst umějí.

Pojízdná knihovna Ministerstva informací a osvěty v Městském parku
v Českém Krumlově, 1951
Foto: Museum Fotoateliér Seidel

Foto: osobní archiv

když jsem viděla jejich pokroky. Staré
dojičky a pastevci ovcí mi sami předčítali, abych viděla, že už číst umějí.
Účinně mi v mé osvětové práci pomáhal i tehdejší vedoucí Vojenského
újezdu Boletice, JUDr. J. Pohl, později
oblíbený spisovatel knih o přírodě,
které byly zfilmovány s populárním
dětským hercem Tomášem Holým.
Vyžádal si, abychom jezdili do Květušína, kde tehdy byla zřízena první
cikánská škola. Jak mě doslova zahřálo
u srdce, když jsem se nedávno setkala
s několika tehdejšími žáky. Nadšeně
vzpomínali, jak jim knihy umožnily
poznat svět, o kterém do té doby nic
nevěděli.
Ráda vzpomínám na rodinu Kutlákových z jedné vesnice za Hořicemi.
Otec, negramotný vdovec, vždy dohlédl, aby si každý z pěti synů vybral
knížku. Jak mě po letech potěšilo, když
jsem jednoho z nich potkala jako vedoucího statku ve Studánkách a druhý
si přišel do Okresní lidové knihovny
vybrat knihy před maturitou.
Odjakživa jsem si uvědomovala, jak
silně může na člověka působit dobře
vybraná kniha: může přinášet odborné poučení, ale i pomoct srovnat si
nad literárním příběhem myšlenky
a vyřešit své problémy. Knihovnické
heslo – Kniha tvůj rádce i přítel, nejsou jen prázdná slova, ale i životní
krédo.
A proto mě tak těší, že jsou i dnes
knihovny plné čtenářů.
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Rallye odložena na podzim,

květen bude patřit elektromobilům a veteránům
Pavel Kacerovský
ČK motorsport

Rallye Český Krumlov se v původně plánovaném jarním termínu neuskuteční. Organizační tým mezinárodní akce, která v letošním roce slaví
50. výročí od založení, chce automobilovou soutěž uspořádat netradičně
až na podzim, aby se jí mohli zúčastnit
diváci.
Město však bude ve dnech 21. a 22.
května hostit dva menší motoristické
podniky. S přísnými hygienickými
opatřeními a díky výjimce Ministerstva zdravotnictví bude Český Krumlov po roční pauze centrem soutěže
zařazené do světového poháru elektromobilů. Czech New Energies Rallye

Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního
samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E 14614.
Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě
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Vydavatel: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, IČ 245836.

Centrem Czech New Energies Rallye je každoročně českokrumlovská Pivovarská zahrada
Foto: Petr Skřivánek
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by se měli zúčastnit zástupci většiny
značek, které svou obvyklou produkci automobilů se spalovacími motory
postupně rozšiřují o vozidla poháněná
alternativními zdroji energie.
Připomínkou zmíněného kulatého
jubilea jedné z nejstarších sportovních
událostí v České republice bude jarní
akce s názvem Rallye Český Krumlov
Revival. Premiérový ročník soutěže pro veteránská vozidla vyrobená
do roku 1990 je kvalifikačním podnikem pro finále mezinárodního seriálu
v rallye pravidelnosti historických
vozidel v Polsku. 9. Czech New Energies Rallye a 1. Rallye Český Krumlov
Revival se v roce 2021 uskuteční pod
záštitou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy.

vá, Ladislav Pouzar, Martin Střelec, Jan Štaberňák, Tereza
Štěpánová, Hana Šustrová, Roman Švec, Jaroslava Valtrová,
Daniela Virágová, Tereza Vondroušová, Kristina Zavala.
Foto: archiv VP, CPDM, drobnepamatky.cz, ICOS ČK, Kláštery ČK, Krumlovský baráky, město ČK, Městská knihovna v
ČK, MFS, Skautský institut – David Růžička, Petr Skřivánek.
© Copyright město Český Krumlov, 2021
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CPDM chystá na léto řadu akcí pro děti
Jan Čermák
CPDM o.p.s. Český Krumlov

Akce CPDM o.p.s. a jeho projektová
pracoviště Informační centrum pro
mládež a NZDM Bouda přichystala nejen pro děti z Českého Krumlova a okolí na léto lákavé akce, a pokud to situace
dovolí, hodlají je také realizovat!
Před začátkem letních prázdnin,
v pátek a sobotu 25. a 26. června,
dostane slovo 16. ročník přátelského
multižánrového festivalu „Cihelna-Vystupovat!“, který se odehraje tradičně v Chlumu u Křemže. V plánu je
vystoupení různých souborů z okolí,
zejména amatérských a studentských,
ale objeví se snad i známější jména…,
třeba světoznámá českokrumlovská
Lambda. V jednání je také soubor
z dětského domova v Horní Plané, těleso ze ZUŠ či skupiny působící přímo
v Boudě, ale ještě mnoho dalších, známých i začínajících.

Foto: CPDM

Téměř vzápětí, v termínu 5. – 9.
července, proběhne také další ročník příměstského tábora s Boudou,
na kterém se dětští účastníci ve věku
7 až 12 let rozhodně nudit nebudou.
Čeká je řada zajímavých programů
a také zážitků, např. pohybové aktivity, výtvarné dílny, hry, výlety, exkurze,
splouvání na raftech.
Od začátku srpna zažijí děti nezapomenutelných 14 dní coby členové
Společenstva prstenu, kteří se spolu pustí za záchranou Středozemě.
Stane se tak v termínu 1.–14. srpna

na letním dětském táboře „Prázdniny
v pohybu“, který je určen účastníkům
ve věku od 7 do 16 let. Ti zažijí mnoho
dobrodružství, zábavy, potkají nové
kamarády a skvělé vedoucí.
Tábor se odehraje v lůně přírody
v údolí uprostřed lesů mimo civilizaci
v lokalitě Čeřín nedaleko Rožmitálu
na Šumavě. Ubytování bude zajištěno
ve stanech s podsadou, součástí bude
celotáborová hra na motivy knih Pán
prstenů, tábornické a turistické dovednosti, poznávání a život v přírodě,
divadlo a hudba, výtvarné a řemeslné

činnosti, sportovní aktivity, historie
a kultura regionu, praktické činnosti
chodu tábora a mnoho dalšího.
Pro starší zvídavé účastníky, kteří
se nebojí komunikovat v angličtině
a rádi poznávají nové lidi a média,
bude připraven projekt „Přeshraniční spolupráce mládeže“ ve dnech
23. – 29. srpna.
Ten je určen zájemcům mezi 14
a 18 lety, odehraje se na táborové základně v Zátoni, ale nejen tam. Zúčastní se jej mladí lidé z Česka, Rakouska,
Slovenska a Slovinska, které kromě
mediálních workshopů čekají také
hry, řemeslné dílny, exkurze a spousta
neobyčejných zážitků.
Těšíme se s vámi na mnohá letní
osvěžující setkání! Pro více informací
navštivte web www.cpdm.cz, objevte facebookové stránky ICM Český
Krumlov a NZDM Bouda Český
Krumlov, pište na icm@icmck.cz
a volejte na 739 363 374.

Školka a komunitní škola Vyšník
Daniela Virágová
Vyšník, DS Fazolka

V březnu tohoto roku jsme měli
naplno otevírat naší nově vzniklou školku Vyšník, která sídlí, jak
její název napovídá, ve Vyšném.
Jsme pobočkou Rodinného centra Fazole v Písku, které provozuje jesle, školku a školu. Dříve,
než jsme stihli rozjet provoz
naplno, jsme museli vzhledem
k vládním nařízením náš start
odložit na dobu neurčitou. Doba
je nejistá, a tak ani my zatím nevíme, od kdy budeme moci pro
děti otevřít.

Školka Vyšník je koncipována pro
12 dětí, je spolufinancována grantem
podporující vznik dětských skupin,
díky tomu můžeme nabídnout přátelské školkovné. Pro dvanáct dětí budou dvě průvodkyně, které pomohou
vašim dětem cítit se bezpečně a spokojeně v téměř rodinném prostředí
ve velmi pěkných prostorách a krásné
lokalitě Vyšný. Samozřejmostí je respektující přístup vůči individualitě
každého dítěte, jasně nastavená pravidla fungování a harmonogram dne.
Děti se budou spolupodílet na denním chodu ve školce, tj. budou pomáhat s přípravou svačiny, úklidem
www.ckrumlov.cz

hledá děti 6-9 let!
Učebna pro skupinu domškoláků v oblasti
Vyšenských kopců - Český Krumlov,
10 dětí ve skupině.
Přijímáme děti na letní příměstské tábory
a od září 2021.

Co u nás děti zažijí:
- učení vevnitř i venku v přírodě
- učení pomocí projektů, zkoumání, pokusů
- učení jako napínavý proces objevování
- učení zábavou a hrou
- prima společenství kamarádů
- tvořivého průvodce učebním procesem
- rodinné prostředí, respektující přístup
Kontakt: Daniela, vysnikdsfazolka@gmail.com,
tel. 736 246 579
po jídle, péčí o květiny a dalšími podobnými aktivitami, jejichž prostřed-

nictvím mohou rozvíjet důležité pocity, jako je sounáležitost se skupinou

a místem, samostatnost, sebedůvěra,
a zároveň dovednosti jemné motoriky.
K edukačním prvkům budou patřit aktivity pro rozvoj jemné i hrubé
motoriky, základní jazykové a početní
operace úměrné věku, rozvoj jazykových schopností. Je na místě neopomenout krásnou okolní přírodu jako
další mocný edukační prvek. Využíváme proto prvků Montessori a Lesní
pedagogiky. Od září 2021 plánujeme
otevřít ve vedlejší třídě komunitní
školu Vyšník pro deset dětí prvního
stupně. Škola bude prozatím na bázi
domácího vzdělávání. Zakládáme ji
s myšlenkou pomoci dětem učit se
způsobem, který je bude bavit v prima partě kamarádů. Využívat chceme
prvků projektového vzdělávání, Montessori pedagogiky a samozřejmě plánujeme hojně využívat i přírodu jako
učebnu, viz například systém Učíme
se venku.
Pokud vás jeden z našich projektů
zaujal a rádi byste se dozvěděli více,
neváhejte mě kontaktovat. Do školky
i školy zatím máme ještě pár volných
míst od září 2021. Do školky přibíráme děti i na období léta 2021 a doufáme v možnost pořádat i letní příměstské tábory – dle okolností současné
doby. Více informací: vysnikdsfazolka(@)gmail.com, FB @VysnikDS,
www.fazole-pisek.cz/DS Krumlov.
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Sladké povídání o českokrumlovském karamelu
Tečka za květnovým vydáním
Novin bude doslova sladká. Od
roku 2012 vyrábějí manželé Irena a Vašek Kalkušovi v Českém
Krumlově tekutý karamel, který
nabírá na věhlasu nejen u nás,
ale touží po něm mlsouni z celého světa. Pojďme nahlédnout do
jejich karamelového království.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Začněme hezky popořádku
od začátku. Jak jste s vařením
karamelu začali?

Irena: Řadu let jsme toužili po tom
osamostatnit se, postarat se sami
o sebe. Hledali jsme mezeru na trhu,
kde bychom uplatnili to, co nás baví –
tvořit rukama, vymýšlet a kombinovat
chutě. Doma jsme si dělali vlastní karamel, od myšlenky k činu nebylo daleko, a tak jsme to zkusili právě s ním.
Vašek: Zúčastnili jsme se řady soutěží, které podporovaly právě takové
startupy, jakým jsme byli my. V roce
2014 jsme jednu takovou výzvu pro
začínající projekty vyhráli, získali jsme
jistotu v to, že náš podnikatelský záměr je životaschopný a začali jsme se
dostávat do povědomí lidí.
Čím je váš karamel jedinečný?

Vašek: Přestože jsme měli nabídky
na velkovýrobu, tak jsme i po téměř
deseti letech stále věrni ruční řemeslné
výrobě. Karamel vyrábíme zcela bez
jakýchkoli chemických přísad tradičním postupem. Náš karamel je přírodní z řepného cukru, bez konzervantů,
škrobů, ochucovadel či barviv. Dokonce jsme vytvořili vlastní cechovní
normu, čímž jsme ručně vyráběný karamel dostali do legislativy ČR.
Karamel vyrábíte i v mnoha
příchutích, jaké jsou nejoblíbenější?

Manželé Vašek a Irena Kalkušovi

medvíďata, tak jsme vyrobili medový
karamel, do Borovan na Borůvkobraní jsme vytvořili borůvkový, to samé
na malinové slavnosti do Malenic
jsme přivezli malinovou příchuť. Vyladit příchuť trvá někdy i celá léta. Takový zázvor trval čtyři roky, než jsem
sehnala ten správný zázvor v biokvalitě. Velkým fajnšmekrem je naše dcera,
která neustále vymýšlí nové příchutě,
na její popud vznikl Evin mls – sušené
ovoce v karamelu. Letošní novinkou
bude jahodový karamel, na ten se už
moc těšíme.
Vašek: Spolupracujeme s dalšími
výrobci regionálních produktů, vyhledávají nás i lihovary, taková jablkovice
s naším karamelem je skutečně gurmánská záležitost (smích).
Kde všude můžeme karamel
využít?

Irena: Karamel ozvláštní jakékoli
jídlo, svou specifickou chutí osvěží
studené i teplé alko i nealko nápoje,
zpestří ovocné i zeleninové saláty, dosladí kaše, jogurty či poháry, dochutí

Foto: Petra Nestávalová

některé polévky, omáčky i masa. Skvělý je třeba do gulášů. Představivosti se
meze vůbec nekladou. A káva s karamelem? Lahůdka!
Získali jste řadu ocenění a certifikátů, např. Regionální potravina, ŠUMAVA originální
produkt®, Chutná hezky. Jihočesky, Spokojený zákazník
atd. Vaším zatím posledním
úspěchem je účast na prestižním veletrhu v Japonsku. Jak
to bylo?

Irena: Měli jsme předloni stánek
na trhu na náměstí Svornosti a přesně si pamatuji, jak přišel milý Asiat
a koupil si 30 dárkových balení karamelu. Doma v Tokiu se po našem
karamelu sháněl, spojil se s českou
ambasádou a hledal o nás informace.
Ambasáda se spojila s Ministerstvem
zemědělství a pak už to šlo ráz na ráz.
Najedou se náš karamel objevil na veletrhu v Tokiu, kde Českou republiku
reprezentoval mezi takovými velikány jako je Madeta nebo Becherovka.

Irena: Nejoblíbenější je čistý karamel, ale také chilli, vanilkový, kávový
a děláme i s bylinkami, např. levandulový, pampeliškový, kopřivový i se
semínky. Specialitou je karamel se
šupinkami pravého zlata. Aktuálně vyrábíme 17 příchutí.
Jak vznikají nápady na příchutě?

Irena: Inspirace vznikají náhodně
a podle situace, např. když jsme se
těšili v Krumlově na nová zámecká

Objevte netradiční chutě karamelu ve spojení s nejrůznějšími bylinami

Foto: Petra Nestávalová

Soutěž
Vyhrajte komentovanou prohlídku karamelovny a karamel
dle vlastního výběru! Na adresu noviny@ckrumlov.cz nám
do 15. května 2021 napište
jméno léčitele, jehož receptářem se Kalkušovi inspirovali
při tvorbě vlastní receptury
karamelu. Pět vylosovaných
autorů správných odpovědí se
může těšit na komentovanou
prohlídku karamelovny a 2×
0,2 l lahvičky karamelu dle
vlastního výběru.
Výherci z minulé soutěže:
P. Vojtová, L. Jeníčková,
L. Máčová.
Kde vás zákazníci najdou?

Vašek: Zajít mohou za námi
do karamelovny U Poráků 512, jsme
tu vždy ve čtvrtek od 14 do 18 hodin
a v dalších dnech na objednání. Naše
produkty mohou koupit v pekařství
U Nodesa, v Zahradnictví Krumlov,
v obchodu Živadosta a samozřejmě
i na e-shopu www.ceskykaramel.cz,
kde najdou mapu dalších prodejních
míst. Snad se také potkáme na trzích,
pokud je epidemická situace dovolí
uspořádat. Pro zájemce pořádáme
komentované prohlídky, kde lidé mohou vidět, jak karamel vařím, dozví
se o něm řadu zajímavostí, ochutnají všelijaké příchutě. Prostě stručně
a jasně – rádi tu uvítáme všechny
mlsouny!
www.ckrumlov.cz

