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Zářijové dny jsou 
pro mnoho rodi-

čů spojeny se začátkem školního 
roku. Prázdninový rozvolněný 
režim je tentam a znovu nastávají 
přesně načasovaná rána, kdy jde 
při vypravování školáků doslova 
o  každou minutu. Tuším ale, že 
se právě na takový ranní čilý ruch 
většina rodičů a dětí těší. 

Všichni pevně doufáme, že se 
nebude opakovat pandemická 
situace, nedojde k  uzavírání škol 
a školní docházka bude probíhat 
tak, jak má. Opatření stanovená 
vládou sice požadují úvodní tes-
tování žáků a omezení, která jsou 
nutná pro zamezení možnosti ná-
vratu k  velmi přísným zákazům, 
ale s velkou dávkou ohleduplnosti 
a  dodržováním doporučených 
opatření to jistě zvládneme. Ško-
láci se potřebují vrátit ke stabilní-
mu výukovému režimu a  musí si 
znovu osvojit návyky v  normál-
ním školním provozu a normální 
školní výuce.

Zahájení školního roku také 
neklamně signalizuje nástup pod-
zimu, snad nás ale záchvěv babí-
ho léta ještě čeká. Je to pro mě nej-
milejší období v  roce, kdy slunce 
už tolik nepálí, ale je příjemným 
společníkem při akcích, na  kte-
rých se s  vámi potkávám. Ať už 
jde o  naše oblíbené Svatováclav-
ské slavnosti a  Mezinárodní fol-
klórní festival, Festival barokních 
umění, Dny evropského dědictví 
nebo Mezinárodní hudební festi-
val. Na všechny tyto a další svátky 
kultury se těším víc než kdy jindy, 
neboť se loni buď vůbec neuskuteč-
nily, nebo jen v omezeném režimu. 

Přeji nám všem proto příjemný 
a barevný podzim, který se pone-
se především ve  znamení zdraví 
a  normálního fungování života. 
Také vnímáte, že si těch obyčej-
ných věcí a  radostí vážíme tak 
nějak víc?

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 30. září 
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

Nová kniha o Boleticku

Participativní rozpočet již popáté

Bo
le

ti
ck

o 
 –

 k
ra

jin
a 

za
po

m
en

ut
é 

Šu
m

av
y

Čtvrtá publikace z ediční řady Seidelova Šumava nabízí pohled za závoru vo-

jenského prostoru. Navazuje na předchozí tři úspěšné tituly: Lipno – krajina 

pod hladinou (2016), Šumava – krajina pod sněhem (2017) a Krumlov – město 

pod věží (2018). Na starých fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, 

je zachycena podoba kraje pod Knížecím stolcem zrcadlícím se v největším 

šumavském rybníku Olšina. Kraje, z něhož v minulosti silným hlasem do světa 

hlásaly víru kostely od Kájova přes Hořice po Křišťanov. Kraje vesničanů, kteří 

v těžkých podhorských podmínkách dokázali vytvořit prostředí k důstojnému 

životu. Zde se potkávala boží muka s vojenskými bunkry, Češi s Němci i s po-

válečnými dosídlenci. V tomto podivuhodném území mezi Lipnem, Krumlovem 

a Prachaticemi zní ozvěna Švejkovy věty: „Co blázníte, dyť jsou tady lidi!“ Byla 

pronesena tam, odkud se život skutečných obyvatel krátce předtím vytratil.

Kniha Boleticko – krajina zapomenuté Šumavy je dalším počinem v řadě pu-

blikací vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o., který 

je majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel. Fond představuje 

dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek 

a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo fotografů 

Josefa a Františka Seidela. Bohatý odkaz jejich práce čítá na 140 000 do-

chovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první poloviny 20. století. 

Každý ze tří autorů knihy přistupuje k tématu trochu jinak. Jeden akcentuje 

fotografický odkaz šumavských ateliérů v čele s poklady Fotoateliéru Seidel, 

druhý představuje oblast širšího Boleticka ve sledovaném období 1850–1950 

a třetí pátrá po osudech skrytých za snímky. Společně připomínají s pomocí 

deníků a vzpomínek, literárních textů z knihy Kohoutí kříž a především 

s využitím dobových fotografií svět tak změněného kraje. 

Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, vlasti-

vědnými pracovníky, pamětníky a dalšími lidmi, kteří mají vztah k historii 

a fotografické paměti Boleticka. Mnohé informace a snímky byly již známé, 

jiné však byly nečekaným objevem a autoři měli opět pocit, že je třeba 

přepsat dějiny. Věříme, že čtenáři sami odhalí, kde byly dějiny přepsány.

Boleticko 
 krajina zapomenuté Šumavy5

Jan Štaberňák
Odbor financí

Rozpočet Z  prvních tří ročníků 
vzešlo a bylo realizováno více než 20 
různých návrhů, například revitalizace 
dětského hřiště na  sídlišti Vyšný, ko-
vové cvičební prvky na  Horní Bráně, 
dětský koutek na  Plešivci nebo od-
počinkové místo u  potoka v  Nových 
Dobrkovicích.

Po  zhodnocení dosavadního prů-
běhu a  ve  snaze osvěžit krumlovský 
participativní rozpočet byla pro čtvrtý 
ročník nastavena jiná pravidla, z nichž 
těmi nejdůležitějšími bylo ponechání 
území města jako celku, možnost na-
vrhnout i nákladnější projekt do výše 
celkově alokovaného jednoho milio-
nu korun a hlasování až pro tři různé 
projekty. Následně se ukázalo, že to 
opravdu byly změny k lepšímu, opro-
ti třetímu ročníku se v  tom čtvrtém 
zvýšil počet návrhů (21) a  zdvojná-
sobil se počet hlasujících (617), kteří 

rozdělili celkem 1468 hlasů. Uspěly 
nákladnější projekty jako je osvětlení 
u garáží na Plešivci za 490 tisíc korun 
i  menší akce, třeba pamětní kámen 
na  návsi v  Domoradicích za  15 tisíc 
korun. 

Pátý ročník participativního roz-
počtu, pro který byl rovněž vyčleněn 
jeden milion korun, tedy proběhne 
dle stejných podmínek a pravidel jako 
předchozí. Návrhy mohou obyvatelé 
opět předkládat elektronicky na www.
rozpocet.krumlovsobe.cz, a  to od  za-
čátku září do konce října 2021.

Návrhy mohou být investičního 
i neinvestičního charakteru a podávat 
je mohou lidé bez ohledu na  místo 
jejich trvalého bydliště, naopak hla-
sovat mohou pouze občané s trvalým 
pobytem v  Krumlově. Následně pak 
budou realizovány projekty dle pořa-
dí z hlasování až do vyčerpání množ-
ství prostředků co nejvíce se blížícího 
přidělenému milionu korun.

Participativní rozpočty získávají v posledních letech stále větší ob-
libu radnic i občanů. Město Český Krumlov aktuálně připravuje již 
pátý ročník. Podstatou participativního rozpočtu je vyčlenění určité 
částky z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají 
a rozhodují o nich obyvatelé města. 

Příloha Zimní stadion  Pokračování na str. 3

Foto: Lubor Mrázek
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Petr Hornát, Vladan Píša
Atelier A8000

Nová čtvrť Proto jsme byli velmi 
rádi, když jsme byli zástupci města 
Český Krumlov osloveni, abychom 
našli cestu, jak toto úžasné území 
smysluplně využít. Od počátku jsme 
si byli jisti obrovským potenciá-
lem bývalých vyšenských kasáren, 
který je zároveň velmi zavazující 
a  vyžadující odpovědná rozhodnu-
tí. Velmi důležitá byla hned první 
fáze projektu, tedy analýza území, 
pochopení urbanistických vazeb 
ve  městě a  vztah lokality ke  svému 
okolí. Vycházeli jsme i  z  historic-
kých pramenů, především map, které 
nám pomohly hledat logická řešení. 
Přestože území Nového Dvora nemá 
přímou návaznost na  centrum měs-
ta, disponuje silným kontextem se 
severní částí Krumlova, Nádražním 
předměstím, a  může být i  pro toto 
území novým impulzem.

Analýzy ukázaly, jak cenným úze-
mím jsou bývalá kasárna Vyšný pro 
celou českokrumlovskou aglome-
raci. Zjistili jsme totiž, že lidé chtějí 
v  Krumlově a  jeho nejbližším okolí 
žít, tedy bydlet a pracovat, ale nemají 
k  tomu dostatek příležitostí. Skuteč-
nost, že celý areál je ve  vlastnictví 
města, umožňuje vytvoření jednotné 
koncepce a nastavení procesů k jejímu 
naplnění. 

První otázka, na kterou jsme společ-
ně se zástupci města hledali odpověď, 
byla funkční náplň území, tedy k čemu 
by mělo sloužit. Jedním z  rozhodu-
jících faktorů byla i  rozloha území, 
která je téměř 24 ha a  je tedy zřejmé, 
že tématem místa nebudou jednotlivé 
stavby, ale koncepce nové městské čes-
kokrumlovské čtvrti, kde budou lidé 
pracovat, chodit do  škol, trávit volný 
čas a především bydlet.  Nové možnos-
ti bydlení pokryjí současnou velkou 
poptávku a zároveň je to cesta, jak Čes-
kému Krumlovu vrátit jeho atraktivitu, 

tedy „normální“ život tak, aby potvrdil 
svoji roli regionálního centra a  nebyl 
„pouze“ turistickým cílem.

Český Krumlov má jedinečnou ur-
banistickou strukturu, která je zásad-
ně ovlivněna dramatickou morfologií 
krajiny, na které se město rozprostírá. 
Ve  městě jsou místa, kde se stavět 
dá, a  to velmi intenzívně (v  údolích, 
na  návrších, podél vodních toků), 
a  místa, kde se stavět nedá – krum-
lovské zelené svahy doplněné kamen-
nými tarasy. Tak je vytvořeno velmi 
atraktivní prolínání zeleně a zástavby. 
Stejný princip jsme se snažili použít 
i  tvorbě nové městské části, snažili 
jsme se využít principů tzv. „nového 
urbanismu“, kdy je maximálně využita 
plocha určená pro výstavbu, a naopak 
u okolní zeleně zachován její přiroze-
ný přírodní charakter. Potřebná husto-
ta zástavby (130 obyvatel/ha) v nové 
čtvrti navíc přinese potřebný sociální 
kontakt, vzniknou místní komunitní 
vztahy a  zároveň dojde k  maximální-
mu využití inženýrských sítí a  komu-
nikací. Rovněž budou eliminovány 
náklady na  běžnou údržbu veřejných 
prostranství. 

Typologie bydlení je nastavena tak, 
aby disponovala potřebnou pestrostí, 
a tedy i přirozeně nabízela vhodné by-
dlení pro všechny nové obyvatele. Je 
navrženo bydlení v bytových domech, 
v tzv. viladomech (domy s menším po-

čtem bytů), dostatečný prostor je vě-
nován i formám individuálního bydle-
ní v izolovaných i atriových rodinných 
domech. Je pamatováno i na seniorské 
bydlení, které by mělo nabízet i  po-
třebné zdravotnické a  sociální služby. 
Věříme, že pokud se začne v  Novém 
Dvoře opravdu bydlet, vznikne i  po-
třebná občanská vybavenost – služby, 
obchody, sportovní plochy a zařízení, 
stejně tak i mateřské a základní školy.

Proces vzniku nové čtvrti bude 
dlouhodobý, a proto je nezbytně nut-
né počítat s  případnými změnami, 
které mohou vzniknout během reali-
zace. Je však důležité udržet celkovou 
koncepci – vizi a  jednotlivými kroky 
ji naplňovat. Jsme přesvědčeni, že pa-
nuje všeobecná shoda o cílové podo-
bě bývalého vojenského areálu ve Vy-
šném, který by se měl stát především 
novým místem pro život v  Českém 
Krumlově. V současné době jsme tedy 
na  začátku procesu, kdy nemůžeme 
zcela předvídat, jakou cestou se bude 
ubírat, nicméně jsme si zcela jisti, že 
pokud všechny kroky budou směřovat 
k  naplnění nastavené vize, má Český 
Krumlov velkou šanci získat novu 
čtvrť s kvalitním bydlením a službami. 
Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet 
na  procesu vzniku nové části města, 
jedná se totiž o jedinečnou zkušenost, 
která nás zavazuje k velké obezřetnosti 
a zodpovědnosti.

Bývalá kasárna Vyšný se mění na Nový Dvůr

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Máme před sebou poslední škol-
ní rok a i ten bude nabitý zajíma-
vými akcemi a aktivitami. Na-
ším společným cílem je rozvíjet 
ve školách na Českokrumlovsku 
motivující prostředí zaměřené 
na maximální úspěch pro každé-
ho žáka a každého učitele.

Rozvoj Společně podpoříme spo-
lupráci zřizovatelů škol a  ostatních 
aktérů ve  vzdělávání, umožníme jim 
tak sdílet zkušenosti, názory, problé-
my a potřeby, ale také nápady a návrhy 
možné budoucí spolupráce. Budeme 

realizovat řadu workshopů a jiných in-
spirativních vzdělávacích akcí a aktivit 
pro odbornou, ale i  laickou veřejnost 
na témata rovných příležitostí ve vzdě-
lávání, čtenářské a  matematické gra-
motnosti a  polytechniky. Pro děti 
a žáky připravíme akce, kde se zábav-
nou formou naučí vnímat rozdíly mezi 
sebou a  zároveň je prostřednictvím 
spolupráce překonávat.  

V říjnu proběhne v Českém Krum-
lově již čtvrtý ročník úspěšné akce 
Burza škol, jednodenní prezentace 
středních škol a  odborných učilišť 
primárně z Jihočeského kraje. V listo-

padu společně oslavíme mezinárodní 
den geografických informačních sys-
témů, tzv. GIS Day, a  v  dubnu příští-
ho roku se připojíme k celosvětovým 
oslavám Dne Země. Všechny progra-
my jsou v  rámci projektu nabízeny 
bezplatně. 

„Naším společným dlouhodobým cí-
lem je dosáhnout toho, aby se každé dítě 
učilo naplno, s  radostí a  s  rovnými šan-
cemi. Klíčovým slovem pro nás všechny 
je spolupráce. Snažíme se aktivně propo-
jovat organizace, ale i jednotlivce, budo-
vat partnerské sítě a vytvářet platformy 
v  oblasti vzdělávání. Neméně důležitou 

je i  naše snaha o  rozšiřování znalostí 
a informovanosti všech místních účastní-
ků vzdělávacího procesu,“ sdělila hlavní 
manažerka projektu Mirka Machová.

Všichni ti, kterým záleží na rozvoji 
vzdělávání v  regionu, se i nadále mo-
hou do  projektu aktivně zapojit, a  to 
například v  rámci fungujících pra-
covních skupin. Ustavičně přijímáme 
náměty na  realizaci zajímavých akcí 
či aktivit. Pro bližší informace kontak-
tujte manažerku projektu Ing.  Mirku 
Machovou, tel.: 777 899 099 / email: 
machova@masbln.cz.

Projekt MAP II – ORP Český 
Krumlov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008622, je spolufinancován 
Evropskou unií.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II jde do finále

Vytvoření nové atraktivní městské čtvrti – nová příležitost pro město 
Český Krumlov a jeho obyvatele
Prostor vyšenských kasáren má charakter typického brownfieldu, 
tedy volně přeloženo jako „deprimující zóna“. Brownfield je úze-
mí nedostatečně využívané, zanedbané, případně i kontaminované 
a nelze jej vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho 
regenerace. Tato definice však zcela přesně nevystihuje jedinečnost 
lokality ve Vyšném. Sice se jedná o opuštěný vojenský areál, je však 
obklopen úžasnou přírodou, jsou zde patrné historické stopy býva-
lého zámeckého statku Nový Dvůr, a především je toto území v kon-
taktu s atraktivním městem Český Krumlov. 
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Nové topení, vstupní dveře, elek-
troinstalace, nájezdová rampa, 
ozvučení a další úpravy byly 
dokončeny v obřadní síni na čes-
kokrumlovském hřbitově. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rekonstrukce V  důstojné mís-
to se po  letech nevyhovujícího stavu 
proměnila obřadní síň na  městském 
hřbitově v  Českém Krumlově. Celý 
prostor prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí. „Opravily se stěny a  strop, který se 
snížil a  zateplil. Kompletně se provedla 
nová elektroinstalace, měnilo se topení, 
u  vstupu se postavila opěrná zídka pro 
bezbariérový přístup po nové nájezdové 
rampě,“ vyjmenovává hotové práce 
starosta Dalibor Carda. 

Stavební práce se týkaly i  opravy 
schodů u  vstupu, vyměnily se vstupní 
dveře a staré zábradlí nahradilo nerezo-
vé. Také interiér značně prokoukl, lavi-
ce dostaly nové čalounění a nátěr a nad 
katafalkem se opravila sádrová plastika 
od  sochaře Stanislava Zadražila. Nové 
je i dřevěné obložení stěn a osvětlení. 

Obřadní síň nyní také disponuje 
novou audiovizuální technikou, v síni 
je nainstalovaný projektor na  pro-
mítání fotografií a  videí a  novinkou 
je možnost živého přenosu obřadu. 
„Pokud si pozůstalí přejí snímat obřad 
pro ty, kteří se nemohli pohřbu zúčast-
nit, tak je to možné prostřednictvím nové 
kamery. Přes přístupový kód tak mohou 
obřad sledovat z domova,“ uvádí staros-
ta. Zmodernizovalo se také ozvučení 
a  reproduktory jsou nyní umístěné 
i  před síní pro případy, kdy se hosté 

do obřadní síně nevejdou, tak aby ob-
řad slyšeli i venku.

Rekonstrukce obřadní síně vyšla 
na  dva miliony korun, opravy budou 
dál pokračovat na podzim, kdy budou 
zrekonstruovány toalety pro veřejnost 
a  v  plánu je i  oprava fasády budovy. 
Takto opravené prostory by měly 
sloužit svému účelu do té doby, než se 
podaří vybudovat zcela novou obřad-
ní síň s náležitým zázemím, která bude 
vycházet ze zpracované architektonic-
ké studie.  

Na dvou úsecích ve městě budou 
do konce října naistalována za-
řízení pro měření rychlosti. Rad-
nice tím reaguje na dlouhodobé 
překračování povolené rychlosti 
na silnicích, umístěním radarů 
chce zklidnit dopravu. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Radary O  pořízení radarů na  mě-
ření rychlosti na  silnicích uvažovalo 
vedení města dlouhodobě. „Vychází-
me z  výsledků sledování rychlosti, kdy 
na  páteřních silnicích ve  městě neustále 
dochází k  překračování maximální 
povolené rychlosti, a  také z  celkové do-
pravní koncepce, kdy klademe důraz 
na zklidnění dopravy a bezpečnost všech 
účastníků provozu,“ uvádí místostaros-
ta Josef Hermann.  

Výsledky monitoringu měření 
rychlosti ve  vybraných lokalitách 
mimo hlavní turistickou sezónu ho-
voří jasně. V  průměru 35 % řidičů 

překročí nejvyšší dovolenou rychlost 
50 km/h (v  některých sledovaných 
úsecích i 40 km/h) a v průměru 7 % ři-
dičů překročí i rychlost 60 km/h, a to 
i za situace, kdy jsou na překračování 
rychlosti upozorněni indikativním 
měřičem se zobrazením aktuální rych-
losti měřeného vozidla.

„Pro měření rychlosti metodou úseko-
vého měření jsme proto zvolili dvě kritická 
místa. Na silnici I/39 v ulici Chvalšinská, 
přibližně v  úseku od  parkoviště u  Jelení 
zahrady po čerpací stanici Mol a na sil-
nici II/160 v Objížďkové ulici, přibližně 
v  úseku od  křižovatky s  ulicí Křížovou 
po  křižovatku s  ulicemi Tavírna a  Pod 
Sv. Duchem,“ popisuje místostarosta. 
Měření bude probíhat v obou směrech 
jízdy a řidiči na ně budou včas upozor-
něni dopravním značením.

Měřící zařízení bude mít město 
v  pronájmu. „Tato varianta provozu 
se u  měst obdobné velikosti vyskytuje 
poměrně často, protože umožňuje poří-
zení systému jako celku s  minimálními 
vstupními náklady na  straně města. 

Kromě očekávaného pozitivního dopadu 
do bezpečnosti a plynulosti provozu je cí-
lem, aby v ekonomické rovině mohlo být 
město při provádění měření a řešení pře-
stupků ekonomicky soběstačné a  mohlo 
tak realizovat měření bez ekonomické 
ztráty,“ vysvětluje místostarosta. 

V  současnosti byl prostřednictvím 
veřejné zakázky vybrán dodavatel ce-
lého systému, instalace radarů by měla 
proběhnout do konce října.

Měření úsekové rychlosti je v ČR 
velmi rozšířená technologie mě-
ření rychlosti stacionárními měří-
cími zařízeními. Systém se skládá 
výhradně z  kamerového systému 
a  výpočetní části. Tato technologie 
měření, založená na zachycení vozi-
dla na vjezdu, detekci téhož vozidla 
na  výjezdu a  vyhodnocení rychlos-
ti vozidla na  základě známé délky 
měřeného úseku a  časů detekce, 
se nejvíce uplatní v  místech, kde je 
potřeba zajistit dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti v  delším úseku 
komunikace. 

Dodržování rychlosti budou nově 
hlídat radary

Pro optimalizaci rozmístění 
městského mobiliáře, které 
bude odpovídat skutečným 
potřebám uživatelů, sbí-
ráme smysluplné náměty 
na umístění laviček, košů 
na odpadky, psích košů, ko-
lostavů apod. Máte námět 
na přidání, nebo naopak od-
stranění stávajícího měst-
ského mobiliáře na území 
města? Dejte nám o tom 
vědět!

redakce

Dotazník Připravili jsme  
on-line dotazník, který je k  dis-
pozici na www.ckrumlov.cz, kde 
na  mapě vyberete místo, kam 
chcete mobiliář umístit, nebo 
naopak odstranit, a je to!

Náměty budeme průběžně 
vyhodnocovat a  zapracovávat, 
není ovšem možné garantovat, 
že každý nápad bude realizován.

Náměty na  umístění separač-
ních odpadových nádob nebo 
kontejnerů nejsou obsahem 
tohoto dotazníkového šetření. 
Pro opravy stávajícího mobiliá-
ře použijte aplikaci Hlášení zá-
vad – Dej tip, rovněž dostupnou 
na webu města. 

Řekněte nám, 
kde chcete 
lavičky a koše

Hřbitovní síň prošla rekonstrukcí

Foto: Petra Nestávalová

V  listopadu budou projed-
nány návrhy s  předkladateli 
a  zhodnoceny z  hlediska reali-
zovatelnosti, v  prosinci a  lednu 
proběhne prezentace projektů, 
jež postoupí do hlasování, které 
se uskuteční v  průběhu ledna. 
Sumarizace výsledků, určení 
pořadí a  představení vítězných 
projektů veřejnosti proběhnou 
v únoru. Počínaje březnem 2022 
pak bude zahájena realizace 
úspěšných návrhů.

Podrobnější informace jsou 
k  dispozici na  www.rozpocet.
krumlovsobe.cz. 

Participativní 
rozpočet
Pokračování ze str. 1
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ENERGIE  I  ŠUMAVA

Simona Kutláková
Resort Olšina

Resort Rybník s rozlohou přes 140 
hektarů najdete v malebné kotlině pod 
boletickým Špičákem, vzdušnou ča-
rou jen několik kilometrů od západní 
části Lipenské přehrady u Horní Plané. 
Unikátní přírodní lokalitě se od druhé 
světové války vyhnul okolní civilizační 
ruch, protože byla okrajovou součástí 
šumavského vojenského výcvikového 
prostoru na  Boleticku. Veřejnosti se 
opět začala otevírat až v devadesátých 
letech společně s okolní unikátní pří-
rodou. Poslední části okolí Olšiny se 
„do civilu“ vrátily teprve v  roce 2016 
při poslední optimalizaci výcvikových 
prostor. Díky dlouhodobé absenci 
civilizace se Olšina s okolím stala uni-
kátní přírodní oblastí s celou řadou vý-
znamných stanovišť. Vedle začlenění 
do  chráněné krajinné oblasti Šumava 
je rybník přírodní památkou a leží také 
v  okrajové části evropsky významné 
lokality Ptačí oblast Boletice. Zdejší 
oblast bez průmyslu i  intenzivního 
zemědělského hospodaření je totiž 
domovem více než 150 druhů ptáků, 
z nichž desítky najdete na seznamech 
zvláště chráněných živočichů.

Lidé, kteří si zamilovali zdejší uni-
kátní přírodu, využívají především 
služeb Resortu Olšina. Bývalý ar-

mádní rekreační areál zde Vojenské 
lesy a  statky v  minulých letech celou 
řadou investic přeměnily na  moder-
ní rekreační areál, který nabízí celou 
řadu ubytovacích standardů a  služeb. 
Pro náročné hosty je zde k  dispozici 
ubytování hotelového typu, rodinami 
oblíbená pak je především nabídka 
rodinných chatek, které je možné ob-
jednat ve  třech standardech. Větším 
skupinám pak slouží rekreační vila 
Lesana. A pro ty, kteří na Šumavu míří 
bez přehnaných nároků na  ubytovací 
služby, je zde zrekonstruovaná turi-
stická ubytovna Šumava. Pro dětské 
kolektivy a  sportovní soustředění je 
pak k  dispozici v  hlavní turistické se-
zóně podsadový stanový tábor s  veš-
kerým potřebným zázemím.

Areál má k  dispozici vlastní malou 
pláž, tenisové kurty, hřiště na  beach 
volejbal i  dětské hřiště. K  projížďkám 
po  hladině Olšiny můžete využít půj-
čovnu loděk, na  okolní cyklostezky, 
které mimo jiné vedou až do národního 
parku, vám resort zapůjčí jízdní kola.

Novinkou je špičkové hřiště na  Ad-
venture Golf - hru, která v sobě kombi-
nuje na osmnácti jamkách klasický golf 
s minigolfem. Zatímco okolní lesy nabí-
zejí bohatý revír pro houbaře, sportovní 
rybáři pár metrů od  resortu naleznou 
dobře zarybněnou vodní plochu pro 
sportovní rybolov, Malou Olšinu.

Areál je několikrát do roka epicent-
rem řady společenských i sportovních 
událostí. V létě je součástí trasy běžec-
kého závodu Vltava Run, na podzim je 
tradičním startovním i  cílovým mís-
tem posledního závodu ze série Běhej 
lesy. Jednou za dva roky se také stává 
dějištěm největší rybářské události 
na  Šumavě, kterým je výlov Olšiny 
s  doprovodným programem pro ve-
řejnost. 

Resort Olšina rekreanti oceňují 
také kvůli dostupnosti celé řady láka-
del, jež Šumava nabízí. Na dosah ruky 
zde máte Lipno, národní park Šumava 
i Český Krumlov.

Hlavní turistické lákadlo, které se 
stalo jednou z  nejnavštěvovanějších 
atrakcí Šumavy v  posledních dvou 
sezónách, však najdete přímo za  bra-
nami resortu. Je jím sedmikilomet-
rová okružní naučná stezka Olšina 
s  návštěvnickým střediskem, která 
provází návštěvníky panenskou pří-
rodou, mokřady i  přímo nad vodní 
hladinou kolem ikonického rybníku. 
Trasa je doplněná celou řadou prvků, 
od mostu stylizovaného do bobří hrá-
ze, přes umělý ostrov s  rumpálovým 
přívozem, až po netradiční vyhlídkové 
stavby – Ptačí budku v dětské velikos-
ti, obří hnízdo či žebřík trčící z rákosí.

Více o  Olšině najdete na  webu 
www.resortolsina.cz

Boleticko dneška: Epicentrem otevírání
„neznámé Šumavy“ veřejnosti je Olšina

redakce

Komunikace Plakátky, které 
značily části ulic, kde nepůjde 
elektřina kvůli opravám nebo 
dalším jiným pracím na  rozvoji 
a  modernizaci distribuční sítě, 
zmizí. Od  1. září mění společ-
nost EG.D na části svého distri-
bučního území způsob, jakým 
bude informovat zákazníky 
o  plánovaných odstávkách elek-
trické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit 
způsob, jakým budeme ohlašovat 
plánované odstávky elektřiny. Zvo-
lili jsme přitom tu nejjednodušší, 
nejrychlejší a nejekologičtější mož-
nost: a tím je elektronické oznáme-
ní,“ vysvětluje Lukáš Svoboda 
z oblastního managementu spo-
lečnosti EG.D.

Tato změna se od září týká 
celých jižních Čech a  podstat-
né části Kraje Vysočina. „Právě 
v  těchto lokalitách jsme doteď 
kromě elektronických informací 
v  datových schránkách vylepovali 
i  informační letáky,“ dodává Mi-
loš Morávek z  oblastního man-
agementu. 

Služba Distribuce24 je bez-
platná a  poskytuje nejen in-
formace o  plánované odstávce 
elektřiny.

Po  zaregistrování na  portále 
Distribuce24 zde zákazníci na-
jdou svá odběrná místa. Ve svém 
účtu si nastaví kontaktní údaje, 
na které pak budeme ještě zvlášť 
posílat informace o  odstávkách, 
poruchách nebo servisních pra-
cích.

Zaregistrovat do portálu se dá 
jednoduše na  webu www.egd.
cz/d24, stačí vybrat možnosti, 
které klientům nejvíce vyhovují. 
K  uvedené registraci pak stačí 
pouze několik základních údajů, 
které zákazníci najdou na faktuře 
za elektřinu. 

Případné dotazy na info@egd.cz 
nebo na 800 22 55 77.

Hlavním místem, kam se na Boleticko opět vrátil po zmenšení vojenského újezdu v roce 2016 turistický 
ruch, je největší šumavský rybník Olšina a jeho okolí. Důvodem jsou především aktivity hospodářského 
správce této lokality, kterým jsou Vojenské lesy a statky. Státní podnik, spadající pod resort obrany, zde 
v posledních letech dynamicky modernizoval bývalé vojenské rekreační středisko a přeměnil je na re-
sort s celou škálou rekreačních služeb pro veřejnost. A také zde v roce 2020 otevřel unikátní naučnou 
stezku kolem 600 let starého vodního díla, která návštěvníky provází po povalových chodnících zdejší 
unikátní přírodou, kam veřejnost neměla přes šedesát let přístup.

Oznamování 
odstávek 
elektřiny 
bude rychlejší 
a efektivnější

Foto: Resort Olšina
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Dny evropského dědictví v Krumlově

KULTURA  I  KNIHOVNA  I  SOUTĚŽ

S babím létem přichází na pul-
ty knihkupectví novinka z edice 
Seidelova Šumava, která je ten-
tokrát věnovaná Boleticku. 

redakce

Publikace Základem knihy, kterou 
vydává Českokrumlovský rozvojo-
vý fond, jsou opět dobové fotografie 
z  Fotoateliéru Seidel, jehož rozsáhlý 
a pečlivě vedený archiv je evropským 
unikátem. Po  Lipensku, zimní Šuma-
vě a  Českém Krumlově přišlo nyní 
na  řadu blízké Boleticko, které je až 
na výjimky běžně nepřístupnou kraji-
nou. Díky nové knize ji můžete obje-
vovat tak, jak vypadala před 100 lety.

Na  starých fotografiích je zachy-
cena podoba kraje pod Knížecím 
stolcem „zrcadlícím se“ v  největším 
šumavském rybníku Olšina. Kraje, 
z něhož v minulosti hlásaly víru slavné 
kostely, kde se potkávala boží muka 
s  vojenskými bunkry, Češi s  Němci 
a s poválečnými dosídlenci. „V tomto 
podivuhodném území mezi Lipnem, 
Krumlovem a  Prachaticemi zní ozvě-
na Švejkovy věty: Co blázníte, dyť jsou 
tady lidi! Byla pronesena tam, odkud 
se život skutečných obyvatel krátce 

předtím vytratil …,“ píše v předmluvě 
Jindřich Špinar. Autorský tým dopl-
ňuje Zdena Mrázková a Petr Hudičák. 
K  dobovým snímkům jsou připoje-
ny současné fotografie, především 
od Kláry a Libora Sváčkových.

Součástí textů jsou vyprávění zdej-
ších obyvatel, pamětníků, citace z ně-
mecké literatury apod. Kniha provází 
nejen zaniklými obcemi a  nepřístup-
nými lokalitami ukrytými za  závo-
rou vojenského újezdu, ale i  širším 
okolím. Čtenáře zavede například 
i do blízkých Hořic, Slavkova, Kájova, 
Chvalšin, do  Hodňova či na  oblíbe-
nou Olšinu. A  právě dobové snímky 
z těchto míst mohou být také inspirací 

k podzimním výletům. Na březích ol-
šinského rybníka můžete zaslechnout 
ozvěny dávných výlovů, které zde 
po staletí probíhají v tradičním duchu, 
u  křížku nedaleko zdejší bašty se do-
jmete osudy utonulé Pavlínky Stiny 
či chlapce podle pověsti zazděného 
v hrázi místním porybným.    

Představení nové publikace z  edice 
Seidelova Šumava pro veřejnost pro-
běhne ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 18.00 
hodin v  Radničním sále na  náměstí 
Svornosti čp. 2 (nad Infocentrem). Re-
zervace na www.seidel.cz, info@seidel.
cz, tel. 736 503 871. Kniha je v prodeji 
v Museu Fotoateliér Seidel, v Infocent-
ru či v knihkupectví Expedice.

EXKURZE – skvosty 
krumlovského baroka
sobota 11. 9., 14.00 
a 15.30 hodin
Kvítkův dvůr 
– kabinet kněžny 
Marie Terezie
Komentovaná prohlídka jedno-
ho z  nejkrásnějších barokních sálů 
v  Českém Krumlově s  freskovou 
výzdobou malíře Františka Jakuba 
Prokyše.

sobota 11. 9., 10.00 hodin
Zámecká zahrada 
Komentovaná prohlídka jedinečné 
barokní zahrady se zámeckým za-
hradníkem Jiřím Olšanem a její zasa-
zení do barokní krajiny.

neděle 12. 9., 13.00, 
14.00 a 15.00 hodin
Mincovna na zámku
Komentovaná prohlídka nejnověji 
zrestaurovaného objektu v  zámec-

kém areálu, který se zachoval v  pů-
vodním barokním slohu.
Omezená kapacita exkurzí, nutná re-
zervace v  Infocentru (nám. Svornosti) 
nebo na www.ckrumlov.info/tickets.

AKCE A EXPOZICE
sobota 11. 9.  – neděle 12. 9., 
9.00 – 18.00 hod.
Museum Fotoateliér Seidel
50% sleva ze vstupného

sobota 11. 9.  – neděle 12. 9., 
10.00 – 18.00 hod.
Synagoga Český Krumlov
Šneider VS Stýblo – výstava dvou 
českokrumlovských kamarádů – ma-
líře Jiřího Stýbla a  fotografa Jiřího 
Šneidera. Vstupné dobrovolné.

sobota 11. 9., 9.00 - 12.00, 
12.30 - 17.00 hod.,
Regionální muzeum 
v Českém Krumlově
V  rámci Dnů evropského dědictví 

dne 11. září vstup zdarma s možností 
navštívit hlavní sezónní výstavu SE 
LVEM ZA  SBOBODU a  stálou ex-
pozici muzea.

Poutní areál na Křížové hoře 
areál otevřen denně od 10.00 
do 18.00 hodin
sobota 11. 9., Slavnostní večerní 
osvětlení do  22 hodin, mimořádné 
zvonění zvonu v 15 hodin
sobota a  neděle 19. 9. a  20. 9.,  
5. výročí vzkříšení poutního areálu

čtvrtek 16. 9., 18.00 hodin
Zámecký areál 
Společná procházka areálem čes-
kokrumlovského zámku s odborným 
výkladem Mgr.  Martina Jakaba. Po-
řádá Městská knihovna v  Českém 
Krumlově. Sraz je na zámku u příko-
pu s medvědy

Vstupné zdarma, výjimky uvedeny. 
Další informace na www.ckrumlov.info

Martin Nechvíle
Městská knihovna v Českém Krumlově

Podpora I v  letošním roce podpo-
řil ze svého rozpočtu Jihočeský kraj 
Městskou knihovnu v Českém Krum-
lově dotací na  výkon regionálních 
funkcí, tentokrát ve výši 1 480 000 Kč. 
Naše knihovna je pověřena k  výko-
nu regionálních funkcí Jihočeskou 
vědeckou knihovnou v  Českých Bu-
dějovicích pro území okresu Český 
Krumlov, kde distribuuje výměnné 
soubory knih a  CD, metodicky vede 
a  úzce spolupracuje s  10 profesionál-
ními, 30 neprofesionálními knihovna-
mi a 8 pobočkami.

Za první pololetí roku 2021 oddě-
lení regionálních služeb naší knihovny 
i přes dopady koronavirové pandemie 
realizovalo 111 metodických návštěv 
knihoven, provedlo 197 konzultací, 
16 revizí knihovních fondů, připravilo 
2 společné porady a distribuovalo 81 
souborů s celkem 6 303 svazky knih.

Děkujeme Jihočeskému kraji 
za pravidelnou finanční podporu, bez 
níž by fungování sítě knihoven na tak 
vysoké úrovni nebylo možné.

Soutěž Zasoutěžte si o  zbrusu no-
vou knihu Boleticko - krajina zapo-
menuté Šumavy! Na adresu noviny@
ckrumlov.cz nám do  15. září 2021 
napište, jaký je český název zanik-
lé vesnice v  boletickém vojenském 
prostoru, která se německy nazývala 
Ogfolderhaid. Knihu získají tři vy-
losovaní šťastlivci. Výherci soutěže 
z  minulého čísla: L. Kaňka, J. Petrou,  
V. Zahradníková.
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Čtvrtá publikace z ediční řady Seidelova Šumava nabízí pohled za závoru vo-

jenského prostoru. Navazuje na předchozí tři úspěšné tituly: Lipno – krajina 

pod hladinou (2016), Šumava – krajina pod sněhem (2017) a Krumlov – město 

pod věží (2018). Na starých fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, 

je zachycena podoba kraje pod Knížecím stolcem zrcadlícím se v největším 

šumavském rybníku Olšina. Kraje, z něhož v minulosti silným hlasem do světa 

hlásaly víru kostely od Kájova přes Hořice po Křišťanov. Kraje vesničanů, kteří 

v těžkých podhorských podmínkách dokázali vytvořit prostředí k důstojnému 

životu. Zde se potkávala boží muka s vojenskými bunkry, Češi s Němci i s po-

válečnými dosídlenci. V tomto podivuhodném území mezi Lipnem, Krumlovem 

a Prachaticemi zní ozvěna Švejkovy věty: „Co blázníte, dyť jsou tady lidi!“ Byla 

pronesena tam, odkud se život skutečných obyvatel krátce předtím vytratil.

Kniha Boleticko – krajina zapomenuté Šumavy je dalším počinem v řadě pu-

blikací vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o., který 

je majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliér Seidel. Fond představuje 

dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek 

a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo fotografů 

Josefa a Františka Seidela. Bohatý odkaz jejich práce čítá na 140 000 do-

chovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první poloviny 20. století. 

Každý ze tří autorů knihy přistupuje k tématu trochu jinak. Jeden akcentuje 

fotografický odkaz šumavských ateliérů v čele s poklady Fotoateliéru Seidel, 

druhý představuje oblast širšího Boleticka ve sledovaném období 1850–1950 

a třetí pátrá po osudech skrytých za snímky. Společně připomínají s pomocí 

deníků a vzpomínek, literárních textů z knihy Kohoutí kříž a především 

s využitím dobových fotografií svět tak změněného kraje. 

Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, vlasti-

vědnými pracovníky, pamětníky a dalšími lidmi, kteří mají vztah k historii 

a fotografické paměti Boleticka. Mnohé informace a snímky byly již známé, 

jiné však byly nečekaným objevem a autoři měli opět pocit, že je třeba 

přepsat dějiny. Věříme, že čtenáři sami odhalí, kde byly dějiny přepsány.

Boleticko 
 krajina zapomenuté Šumavy

Boleticko. Krajina zapomenuté Šumavy

Foto: MFS

Jihočeský kraj 
podporuje 
knihovnu

Vyhrajte novou 
knihu z dílny Musea 
Fotoateliéru Seidel! 

Takto vypadal olšinský rybník při pohledu z cesty od blízké osady Ořechovka.
Jedna z nejkrásnějších pohlednic Josefa Seidela pochází z roku 1902.
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Inženýr Karl Nowaček (někdy 
uváděn také jako Nowatschek) 
se narodil roku 1868 v Manětíně 
a v letech 1897 až 1926 byl čes-
kokrumlovským městským sta-
vitelem. Do krumlovské archi-
tektury tak přispěl řadou staveb 
a rekonstrukcí.

Tereza Štěpánová
Filip Hermann
Krumlovský baráky 

Architektura Patrně jeho nejzná-
mější realizací je hřbitovní kaple Panny 
Marie Bolestné, která byla postavena 
a vysvěcena v roce 1900 a kompletně 
dokončena v roce 1902, kdy byl dodán 
oltář. Kaple je provedena z režných ci-
hel, které na stavbu věnovala městská 
cihelna. Architekturu kostela bychom 
mohli označit za novogotickou, na což 
poukazují například podlouhlé okenní 
otvory s lomeným obloukem a vnější 
opěrné pilíře. Podobnou cihelnou vi-
záž mělo vícero staveb v druhé polovi-

ně 19. století nejen na Českokrumlov-
sku (např. krumlovský pivovar či tzv. 
„šiškárna“ – dnešní restaurace na par-
kovišti Jelenka).

Nowačkovy stavby nalezneme 
i v centru města. Při pohledu na dům 
čp. 13 na  náměstí Svornosti (dnes 
hotel Old Inn) nás nenapadne, že se 
díváme na dům od Karla Nowačka po-
stavený v roce 1918. Jedná se o kopii 
původního domu, byť s  jinak rozvr-
ženými okny na  fasádě než u  domu, 
který na  parcele původně stál a  měl 
gotické jádro. Od  dokončení zde až 
dodnes funguje hotel. 

Stopu stavitele Nowačka zazname-
náme i  na  domu s  adresou Radniční 
28, v kterém byla v roce 1918 realizo-
vána půdní vestavba a rekonstruována 
fasáda v duchu secese. V rámci rekon-
strukce byly provedeny i  dvě velké 
výlohy přes celé podlaží. Ty byly pů-
vodně dřevěné, v  druhé polovině 20. 
století pak byly nahrazeny kovovými 
a v nedávné době byly opět vyměněny 
za dřevěné.

V  Kaplické ulici vzniklo podle 
projektu tohoto architekta několik 
velkolepých rodinných vil. Dokonce 
dvě postavil pro sebe. Roku 1907 byla 
postavena „Vila Romana“, ve  které 
Nowaček žil se svou ženou. Výraz-
ným prvkem domu je jeho nárožní 
věžička zakončená balkonkem. Sty-
lově bychom jej mohli přiřadit k  se-
cesi, na  kterou poukazovala původní 
zdobná fasáda, jež se do  dnešních 
dnů bohužel dochovala jen v  nepatr-
né části. V  tomto domě Nowačkovi 
žili jen do  roku 1927, kdy Karl navr-
hl novou rodinnou vilu, nacházející 
se hned vedle té stávající. Dům čp. 
222 je v  porovnání se secesní vilou 
čp. 157 modernější a  také o  poznání 
větší. Nowaček si však důchodový po-
byt (po  roce 1927 už neprojektoval) 
v  novém sídle příliš dlouho neužil. 
Roku 1929 totiž ve věku 61 let zemřel. 
Za svého života přispěl do architektu-
ry Českého Krumlova téměř dvěma 
desítkami domů a dalšími rekonstruk-
cemi a úpravami starších staveb.

Martin Nechvíle
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Knihobudka Všem příznivcům 
knih a  čtení s  radostí sdělujeme, že 
Městská knihovna v  Českém Krum-
lově uvedla do  provozu novou, již 
druhou českokrumlovskou knihobud-
ku. Nová knihobudka, která do  roku 
2019 sloužila jako budka telefonní, se 
nachází u  parkoviště v  Hradební uli-
ci. Funguje jednoduše, každý si může 
zdarma vzít tolik knížek, kolik bude 
chtít, a  stejně tak může i  knihy při-

nést. Jedinou podmínkou je, aby byly 
ve slušném stavu. Budku budeme pra-

videlně doplňovat pěknými knihami, 
a tak bude stále z čeho vybírat.

novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na září jsme pro vás opět připra-
vili další novinky z  fondů naší 
knihovny, tentokrát se zaměřením 
na  dětské čtenáře. Pevně věříme, 
že si vyberete. A pokud vám tato 
nabídka nestačí a  chcete se po-
dívat na  další novinky, navštivte 
web www.knih-ck.cz a  vyberte si 
z  našeho on-line katalogu. Přeje-
me příjemné chvíle při čtení.

Martišková, Petra: 
Strašidlo z 2. B
Trochu tajemné, hodně zábavné 
a malinko poučné vyprávění o dě-
tech, které po prázdninách nastu-
pují do nové školy. V  jedné třídě 
se však dějí podivné věci.

Bjork, Samuel: 
Dobrodružná detektivní série ur-
čená dětským čtenářům od úspěš-
ného norského autora kriminál-
ních románů pro dospělé.

Ruhe, Anna: 
Voňavá lékárna
Fantasy série pro čtenáře mezi  
8. a  12. rokem. Tajemný děj se 
zajímavou zápletkou však zaujme 
i  dospělé. Knížky provází krásné 
barevné ilustrace.

Engler, Michael: 
Mokrozem/Suchozem
Obrázková kniha o  klimatu pro 
menší děti. Obsahuje dva krátké 
příběhy o  dětech, které se setká-
vají s nepřízní podnebí a vydávají 
se hledat lepší místo k životu.

Ráž, Václav: Staré pověsti
české – komiks
Kreativní výtvarník V. Ráž, držitel 
řady ocenění za  knižní ilustrace, 
přichází se zábavným komiksem 
přibližujícím naše legendární pří-
běhy.

Bertman, Jennifer Ch.:
Knižní hon
Detektivní příběh plný dobro-
družství a  šifer, ve  kterém jde 
o  hledání ukrytých knih ve  stylu 
geocachingu.

www.knih-ck. cz

Krumlovské domy stavitele Nowačka

Nová knihobudka v Hradební ulici

Rozdíl mezi původním (vlevo) a novým domem (vpravo) čp. 13 na náměstí    Foto: archiv Krumlovský baráky

Foto: Městská knihovna
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NOVÝ ZIMNÍ STADION NA CHVALŠINSKÉ

Martin Hák
místostarosta města

NOVÝ ZIMNÍ STADION na 
Chvalšinské ulici by se mohl za-
čít stavět již v  roce 2023. Pod-
mínkou dotace ve  výši 90 mi-
lionů korun, kterou poskytuje 
Národní sportovní agentura, je 
uvedení do  provozu do  31. 12. 
2024. Celkové náklady na  de-
molice a  následnou stavbu se 
pohybují dle studie provedi-
telnosti ve  výši 137 mil. korun  
+ DPH. 

Práce na  celkové vizi nového 
stadionu započaly již v roce 2019. 
V minulém čísle Novin jsme pre-
zentovali celkovou situaci a mož-
ný rozvoj sportovní zóny na Chval-
šinské a v Jelence. Více na www.
ckrumlov.cz/uzemnistudie. Nyní 
přicházíme s  prvním zásadním 
projektem v  území, kterým je 
ZIMNÍ STADION. Další projektové 
práce a záměry budou postupně 
rozpracovávat všesportovní halu 
(bývalé letní kino), venkovní kou-
paliště (na louce před plaveckým 
bazénem) a nový plavecký a well- 

ness bazén. Ve  hře je i  výstavba 
fotbalové tribuny se zázemím pro 
fotbal a atletiku, včetně obnovení 
přístupového mostku od  zimní-
ho stadionu. Osobně jsem pře-
svědčen, že výstavba moderního 
zimního stadionu a  postupná re-
alizace všech dalších sportovních 
staveb na  Chvalšinské je obrov-
ským přínosem nejen pro místní 
děti, mládež a  dospělé, ale zvy-
šuje potenciál Českého Krumlova 
i  na  poli cestovního ruchu. Pořá-
dání sportovních kempů a turnajů 
může být zajímavou příležitostí 

pro mnohé sportovní kluby, pod-
nikatele i samotné město.

Hokejovou terminologií lze kon-
statovat, že jsme nyní vítězně uhrá-
li první třetinu utkání, v  té druhé 
budeme hledat kvalitního partnera 
pro výstavbu a  podávat do  Ná-
rodní sportovní agentury žádost 
o dotaci 90 mil. korun. Tato částka 
je z  pohledu financování celého 
záměru zcela určující, vlastní podíl 
na  této nemalé investici by nám 
pro výstavbu nového stadionu ne-
stačil. V té poslední třetině se roz-
běhne již samotná stavba.  ■

září 2021 I.

Nový zimní stadion 
na Chvalšinské

volejbal

současná 
všesportovní 

hala

NOVÁ
všesportovní 

hala

ubytování

ubytování
občerstvení

nový můstek
multifunkční 

hřiště

současné šatny

parkoviště

NOVÝ 
zimní stadion

NOVÁ 
fotbalová tribuna 

se zázemím
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Karel Kašák
projektový manažer 
zimního stadionu, šéf HC

Zimní stadion v  Českém Krum-
lově patří k  nejvytěžovanějším 
sportovištím provozovaným 
městem Český Krumlov. V  cel-
kovém objemu nabízí možnost 
využití v rozsahu cca 1800 hodin 
provozu za rok.

Veřejnost představuje hokejový 
klub se svými 160 členy v mlá-
dežnických kategoriích, školy 
a  školky, pro které hokejový 
klub za  podpory města a  Mini-
sterstva školství, mládeže a  tě-
lovýchovy organizuje pravidel-
nou školku bruslení pro věkové 
kategorie 5–8 let, jíž se ročně 
účastní až 640 dětí, dále také 
tzv. hobby hokejisté, již vyplňují 
večerní časy, a  veřejnost, která 
navštěvuje tzv. veřejné bruslení. 
Všichni tito uživatelé jsou obča-
né Českého Krumlova a  blízké-
ho okolí. Pro všechny tyto a další 
budoucí zájemce o  jakýkoliv 
druh sportu, jejž lze provozovat 
na  zimním stadionu, již několik 
generací chceme vybudovat 
odpovídající zimní stadion. O  to 
více, oč ten současný nespl-
ňuje nejen obecné požadavky 
na  sportoviště tohoto typu, ale 
zároveň dnes již v  některých 
ohledech ani ty bezpečnostní, 
týkající se ochrany zdraví jeho 
uživatelů. Zvlášť v  současné 
době vnímáme nárůst zájmu 
o sportování dětí, mládeže i do-
spělých. I  samotný hokejový 
klub na  nárůst těchto potřeb 
reaguje. 

V klubu v současné době působí 
16 trenérů mládeže, vzdělávají 
se noví mladí trenéři. Edukace 
trenérů je dnes jednou z  prio-
rit hokejového svazu, podpora 
malým klubům probíhá od roku 
2016, svaz tak cílí na obnovu ma-
lých klubů, jejichž činnost byla 
v druhé polovině 90. let a v ná-
sledující dekádě často utlumena 
jak nezájmem nových členů, tak 
právě i malou podporou hokejo-
vého svazu nebo i městských či 
státních institucí. 

Znovuobnovení podpory masiv-
nějšího sportování dětí a mláde-
že se odráží i v našem klubu jak 
na  počtu členů, tak i  na  počtu 
trenérů, jejich zvyšující se kva-
litě a snaze se neustále rozvíjet. 
Dnes je opět běžné, že příprava 
mladého sportovce je komplex-
nější, dává se důraz na všestran-
nost a  rozvoj během celého 
období roku. Týmy tak opět vy-
rážejí na  letní hokejové kempy 
(soustředění), realizují se různé 
turnaje a  je vyvíjena snaha roz-

prostřít sportovní zátěž do  ob-
dobí celého roku. Poptávka 
po  volných ledových plochách 
tak neustále roste i v mimosou-
těžním období od dubna do září. 
V České republice tak v posled-
ní době vyrostlo několik nových 
zimních stadionů právě i v loka-
litách srovnatelných s  Českým 
Krumlovem. Klub má ambice 
se rozvíjet ve  všech aspektech 
přípravy mladého sportovce 
včetně (v budoucnu) návaznosti 
na školu a vzdělání.  ■

Zájem dětí o bruslení stoupá
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Půdorys 1NP

Č.m. Název Plocha
1NP01 chodba 13 m²
1NP02 chodba 127 m²
1NP03 ošetřovna 15 m²
1NP04 koupelna 5 m²
1NP05 wc 4 m²
1NP06 wc 4 m²
1NP07 šatna 31 m²
1NP08 umývárna 24 m²
1NP09 šatna 29 m²
1NP10 šatna 52 m²
1NP11 umývárna 23 m²
1NP12 umývárna 23 m²
1NP13 šatna 46 m²
1NP14 technologie chlazení 110 m²
1NP15 Rolbárna 79 m²
1NP16 brusírna 10 m²
1NP17 sklad 17 m²
1NP18 rozhodčí 10 m²
1NP19 umývárna 3 m²
1NP20 WC 2 m²
1NP21 rozhodčí 10 m²
1NP22 umývárna 3 m²
1NP23 WC 2 m²
1NP24 šatna 11 m²
1NP25 umývárna 3 m²
1NP26 WC 2 m²
1NP27 sklad 11 m²
1NP28 velín 8 m²
1NP29 dílna 9 m²
1NP30 rozvodna 16 m²
1NP31 ledová plocha větší 1498 m²
1NP32 ochoz ledové plochy 540 m²
1NP33 výtah 3 m²
1NP34 vstupní hala 259 m²
1NP35 kancelář 27 m²
1NP36 šatna 6 m²
1NP37 wc 2 m²
1NP38 obchod 285 m²
1NP39 sklad 24 m²
1NP40 chodba 17 m²
1NP41 chodba 54 m²
1NP42 shodiště 5 m²
1NP43 sklad 9 m²
1NP44 sklad 30 m²

3461 m²
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Č.m. Název Plocha
2NP01 vstupní hala 115 m²
2NP02 vstupní hala 50 m²
2NP03 výtah 3 m²
2NP04 tribuna 326 m²
2NP05 bufet 119 m²
2NP06 kuchyně/přípravna 20 m²
2NP07 sklad nápojů 4 m²
2NP08 šatna bufet 6 m²
2NP09 wc 4 m²
2NP10 kuchyně/přípravna 19 m²
2NP11 klubovna 132 m²
2NP12 chodba 22 m²
2NP13 wc muži 24 m²
2NP14 úklid 3 m²
2NP15 wc ženy 19 m²
2NP16 chodba 16 m²
2NP17 chodba 71 m²
2NP18 chodba 60 m²
2NP19 sklad 5 m²
2NP20 sklad 26 m²
2NP21 šatna 50 m²
2NP22 sklad 6 m²
2NP23 umývárna 12 m²
2NP24 wc 10 m²
2NP25 šatna 25 m²
2NP26 chodba 3 m²
2NP27 umývárna 9 m²
2NP28 wc 9 m²
2NP29 šatna 25 m²
2NP30 šatna 25 m²
2NP31 chodba 3 m²
2NP32 umývárna 9 m²
2NP33 wc 9 m²
2NP34 šatna 26 m²
2NP35 šatna 25 m²
2NP36 chodba 3 m²
2NP37 wc 9 m²
2NP38 umývárna 9 m²
2NP39 šatna 26 m²
2NP40 šatna 25 m²
2NP41 chodba 3 m²
2NP42 wc 9 m²
2NP43 umývárna 9 m²
2NP44 šatna 25 m²
2NP45 trenéři 11 m²
2NP46 umývárna 5 m²
2NP47 wc 3 m²
2NP48 wc 2 m²
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Miroslav Reitinger
Českokrumlovský rozvojový fond

Projekt nového zimního stadio-
nu je velkou šancí na vybudo-
vání moderní a provozně velmi 
ekonomické stavby občanské 
vybavenosti zároveň šetrné 
k  životnímu prostředí. Klíčem 
k tomuto cíli je solární energie 
z  nástřešních a  fasádních pa-
nelů zapojená do  energetic-
kého systému celé sportovní 
zóny, přinášející značné úspory 
proti současnému stavu.

Českokrumlovský rozvojový 
fond jako provozovatel sys-
tému záchytných parkovišť 
kolem centra města je tech-
nologicky připraven vybavit 
parkoviště ve  sportovní zóně 
moderním závorovým systé-
mem. Ten umožní komfortně 
nastavit produkty parkovacích 
služeb dle požadavků jednotli-
vých uživatelů sportovišť.  ■

Petr Pešek
Odbor správy majetku a investic

Záměr výstavby nového zim-
ního stadionu se řadí mezi 
nejvýznamnější záměry měs-
ta v  posledních třiceti letech 
jeho historie. Významu odpo-
vídá péče, která je věnována 
jeho přípravě. Město má k  dis-
pozici podstatnou část podkla-
dů, na  základě nichž je možné 
odpovědně přistoupit k  výběru 
zhotovitele záměru. Pro zadání 
projektu byla vybrána metoda 
Design & Build se zaměřením 
na  minimalizaci celkových vý-
dajů životního cyklu záměru. Při 
zadání projektu metodou De-
sign & Build je přenesena odpo-
vědnost za  zpracování projek-
tové dokumentace a  celkovou 
kvalitu provedení zcela či čás-
tečně na  vybraného zhotovite-
le, přičemž zadavateli zůstávají 
k  dispozici dostatečné nástroje 
umožňující efektivní řízení celé-
ho projektu.  ■

Martin Tomka
PRO-SPORT ČK

Věřím, že se tato iniciativa, které 
se věnuje tolik lidí a  nad kterou 
se strávilo tolik času, dotáh-
ne do  konce a  Český Krumlov 
bude konečně mít odpovídají-
cí sportovní zázemí pro aktivní 
i hobby hokejisty všech kategorií 
a na všech úrovních. 

Od  roku 2004, kdy se po  povod-
ních podařilo pouze rekonstruo-
vat technologii chlazení bez avi-
zovaného následného uzavření 
stadionu, zůstal náš zimák v  ka-

tegorii „kluziště“, nikoli zimního 
stadionu. Jeho provozování se tím 
stalo z pohledu režijních nákladů 
vysoce nehospodárným a  pro 
návštěvníky, ať už sportující nebo 
fandící, zcela diskomfortní. 

Nároky na provozování nového 
zimního stadionu jsou nesrov-
natelné s  tím, jaký typ stadionu 
a  v  jakém technickém stavu ho 
provozujeme nyní. Technologie 
nového stadionu je vysoce efek-
tivní a úsporná jak v energiích, tak 
v  lidské spoluúčasti na  jejím fun-
gování. 

Nový stadion umožní prodloužit 
„lední“ sezonu nejen pro hokejis-

ty, ale i  pro školy a  školky, které 
budou moci chodit bruslit v rám-
ci tělesné výchovy celý školní 
rok. Třešničkou na  dortu by bylo, 
kdyby se podařilo dokončit i navr-
hovanou druhou etapu v  daném 
areálu – vystavět venkovní víceú-
čelovou hrací plochu s  možností 
chlazení v  zimních měsících. Ta 
by pak mohla v zimě být k dispo-
zici pro veřejné bruslení a  škol-
ní mládež každý den nezávisle 
na naplněnosti hlavní plochy zim-
ního stadionu, kde by bylo možné 
uvolněné hodiny nabídnout za ko-
merční nájem.  ■

Design
& Build

Energetika 
a parkování

Současný stadion nestačí 
potřebám sportovců ani diváků

■ celoroční provoz
■ parkování pro 70 aut a 2 autobusy
■ 1 hrací vnitřní plocha 60×26 m 

(kanadský rozměr)
■ 1 venkovní víceúčelová hrací 

plocha 18×36 m (2. etapa, místo 
současných volejbalových ša-
ten a zázemí pro ledaře), v zimě 

pro účely bruslení, jaro–podzim 
pro florbal, hokejbal, basketbal, 
volejbal, nohejbal, malý fotbal

■ rozcvičovna
■ sušárna
■ bufet s klubovnou
■ 10 nových šaten a sklady 
 (+ zachovány šatny z roku 2015)

■ sportovní obchod 
 a servis na ploše 285 m2 
 (hokej, kola, lyže, oblečení...)
■ tribuna pro 276 diváků 
 a 4 místa pro osoby se 
 zdravotním postižením, 
 ochozy na stání
■ bezbariérový přístup (výtah)   ■

Rekapitulace projektu

Jan Štaberňák
Odbor financí

Na financování vlastního podílu vý-
stavby nového ZS dle současných 
kalkulací si město plánuje vzít in-
vestiční úvěr 47 mil. Kč se splat-
ností 20 let a  odhadovanou saz-
bou 1,4 %, celková splátka včetně 
úroků za  celou dobu by činila  
53,6 mil. Kč. Průměrná roční splát-
ka vychází na 2,68 mil. Kč.

Na  příjmové stránce se počí-
tá s  celkovými tržbami přibližně 
ve výši 4,9 mil. Kč, tvoří je zejména 
pronájem ledové plochy, sportov-

ního obchodu, prodej občerstvení, 
reklamních ploch, velkoformátová 
obrazovka nebo půjčovna a brou-
šení bruslí. K plánovaným příjmům 
dále patří i  příspěvek na  provoz 
od města. Mezi další příjmy města 
je třeba započítat i příjem z nové-
ho parkoviště pro zhruba 70 aut 
v řádu stovek tisíc korun za rok.

Celkové výdaje na  provoz ZS 
jsou odhadovány na 5,1 mil. Kč. Pro 
úspěšný hospodářský výsledek 
musí ZS zásadně zvýšit celkový 
počet prodaných hodin ze sou-
časných 1800 alespoň na  2500, 
ceny ledu jsou kalkulovány v roz-

pětí od  1200 do  2900 Kč, veřejné 
bruslení mezi 30 až 50 Kč. Součástí 
obchodní strategie je mj. pořádání 
letních kempů, organizování ama-
térské hokejové soutěže a vytvo-
ření podmínek pro krasobruslení. 
Kvalitní manažerské nastavení 
chodu ZS je podmínkou řádného 
hospodaření, pravidelné údržby 
a  zajištění špičkové kvality tohoto 
sportoviště.

Příklady dobré praxe ukazují, že 
správně navržený a  provozovaný 
ZS dokáže fungovat i  bez finanč-
ních dotací. Toto je směr, kterým 
bychom se měli v Českém Krum-
lově v dalších letech ubírat.

Pozn.: Chod stadionu je podrob-
ně popsán v  analýze společnosti 
QUANTUM CZ s.r.o., kterou si město 
nechalo zpracovat a  je k  dispozici 
na webu města.  ■

Finance a ekonomika
V  současné době tvoří výdaje města na  provoz stávajícího zimního 
stadionu (ZS) každoroční příspěvek zhruba 1 mil. Kč (PRO-SPORT ČK 
o.p.s.) a dotace na pronájem ledu pro děti a mládež HC Slavoj ve výši 
1,9 mil. Kč. Celkově tedy okolo necelých 3 mil. Kč. V případě výstavby 
nového ZS se po úvodních 2 letech nastavení provozu počítá s hospo-
dařením bez provozní dotace.



www.ckrumlov.cz

září 2021IV. NOVÝ ZIMNÍ STADION NA CHVALŠINSKÉ

Ondřej Busta
architekt města

Sportovní zóna Chvalšinská je 
hlavním vstupním územím 
do města od západu.

Její obrovský prostorový po-
tenciál tkví také v  tom, že je 
schopna smysluplně pojmout 
velké objekty sportovních hal 
a  víceúčelových objektů v  těs-
ném sousedství centra města. 
Celou širokou škálu kvalit údolí 
říčky Polečnice se sportovním 
poloostrovem včetně rizik zá-
plav jsme se snažili postihnout 
v  územní studii veřejných pro-
stranství, ve  které své pevné 
místo má i  zimní stadion s  ná-
vazností na  další funkce a  zá-
zemí celého areálu. Architekto-
nicky se jedná o  nízkopodlažní, 
solitérní objekty zajišťující prů-
hledy do zeleného okolí, tvořící 
tak jeden velký veřejný park.  ■

Tomáš Šafránek 
zasloužilý trenér mládeže (89 let)

Jsem rád, že se v  roce 2024 konečně 
můžu odebrat do  hokejového důchodu. 
Nový zimní stadion byl snem mnoha ge-
nerací a  já mám tu čest být u toho. Moc 
se na zimní stadion těším a pevně věřím, 
že si ještě v  tomto svatostánku hokeje 
a bruslení obuji své kanady.  ■

Slavomír Lener
Český svaz ledního hokeje 

Vítáme aktivity Českého Krumlova, kon-
cept nového zimního stadionu splňuje 
naše očekávání, moc se těšíme na první 
sportovní kemp nebo nějaké mezistátní 
utkání.  ■

1/2019–8/2021 
■ vznik pracovní skupiny „zimní 

stadion“
■ zadání a  zpracování podkla-

dových materiálů a studií
■ konzultace s hokejovým sva-

zem, Národní sportovní agen-
turou (NSA) a dalšími odbor-
níky a orgány

■ projednání záměru ve  spor-
tovní komisi 15. 9. 2020

■ projednání záměru na jednání 
rady města 16. 8. 2021

■ projednání záměru na  jednání 
zastupitelstva města 26. 8. 2021

9–12/2021 
■ zahájení výběrového řízení 

na  zhotovitele v  režimu De-
sign & Build (DB)

2022 
■ výběr zhotovitele DB a  pod-

pis smlouvy o  dílo, která je 
vázaná na získání dotace

■ podání žádosti do  výzvy  
č. 14/2020 NSA – přidělení 
dotace

■ vybraný uchazeč zahájí práce 
na  projektové dokumentaci 
a inženýrské činnosti

2023 
■ pravomocná povolení k  za-

hájení stavby
■ zahájení realizace stavby

2024
■ 7/2024 dokončení stavby 

a zahájení zkušebního provo-
zu 

■ 9/2024 ukončení a vyhodno-
cení zkušebního provozu 

■ 10/2024 kolaudační souhlas
■ 11/2024 slavnostní otevření 

stadionu

Harmonogram projektu (2019–2024)

Těšení trenérů

Architektura
a území

Projektový tým
Jiří Žák, AS PROJECT CZ s.r.o. 

(Studie proveditelnosti zimního stadionu 
a všesportovní haly, stavební část)

Daniel Vodák, Quantum CZ s.r.o.
(Provozně ekonomická analýza zimního stadionu) 

Petr Lešek, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. 
(Územní studie Chvalšinská – Jelenka) 

Michal Šváb, Enaco, s.r.o. 
(Energetická koncepce sportovního areálu)

Tereza Vondroušová 
odd. rozvoje a kontroly veřej. zakázek

Příležitost, která se nám v  po-
době grantu Národní sportovní 
agentury na  výstavbu zimního 
stadionu naskytla, je pro nás 
velkou výzvou. Nejen že stávající 
zimní stadion je v  provozu vel-
mi nákladný, ale i  jeho vyžilost 
a  opotřebení si léta žádá velké 
investice. Výzva Národní spor-
tovní agentury má svá neúprosná 
pravidla a úskalí, splněním všech 
standardů se chceme ucházet 
o  maximální výši dotace 90 mil. 
Kč. Po mnoha letech se navíc jed-
ná o dotační výzvu, která svým za-
měřením i  výší dotace umožňuje 
investorům realizovat nákladné 
investice do  sportovní infrastruk-
tury.  ■

Dotace



www.ckrumlov.cz

září 2021 7KULTURA  I  AKCE

Tereza Štěpánová 
Filip Hermann
Krumlovský baráky

Den architektury Ve  dnech  
2. a  3. října proběhne v  Českém 
Krumlově již pátý ročník Dne archi-
tektury. Sobota bude patřit procházce 
po  Plešivci – projdeme jeho historic-
kou část, povíme si o Spirově papírně 
i  přilehlých vilách a  dostaneme se až 
na sídliště, o které se Plešivec rozrostl 
ve 2. polovině minulého století. V ne-
děli odpoledne pak proběhne již tra-
diční architektonická bojovka pro děti 
i dospělé. Zavede nás na „Křižák“, kde 
budeme zkoumat krásy barokní archi-
tektury a zaměříme se i na baroko jako 
takové. Obě akce, pořádané iniciati-
vou Krumlovský baráky, jsou určeny 
pro širokou veřejnost a jsou zdarma. 

Sraz: v  sobotu 2. 10. v  15.00 nad 
Plešiveckými schody, v  neděli 3. 10. 
v 15.00 před Městským divadlem.

Milovníci veteránů si přijdou 
na své v pátek 10. září. Do his-
torického centra Českého Krum-
lova znovu zavítají stroje, které 
psaly automobilovou historii. 
Dvanáctý ročník South Bohemia 
Classic, mezinárodní setinové 
rallye klasických vozidel, sem 
zavede rekordní počet 160 posá-
dek z několika evropských zemí.

Pavel Kacerovský
ČK motorsport

Přehlídka Hodnotné skvosty za-
čnou do  města přijíždět se soumra-
kem kolem 19:45 Budějovickou bra-
nou ve směru z Chvalšin. Přes Latrán 
se potom dostanou až na  náměstí 
Svornosti, kde bude u  kašny, stejně 
jako v  minulých letech, připravena 
moderovaná zóna. Během několika-

minutové zastávky a slavnostního cíle 
první etapy rallye se návštěvníci do-
zvědí zajímavosti nejen o  posádkách, 
ale zejména o jejich autech.

Nabité startovní pole slibuje skvě-
lou podívanou. Diváci se můžou těšit 

na legendární i méně známé značky – 
jmenujme například Jaguar, MG, Mer-
cedes-Benz, Austin Healey, Chevrolet, 
Porsche, De Tomaso, Škoda, Tatra, 
DeLorean, Ferrari, Cadillac, Buick, 
Dodge, Alfa Romeo nebo Triumph.

XII. South Bohemia Classic 
2021, největší tuzemská setinová ra-
llye, odstartuje v pátek v 16:30 na čes-
kobudějovickém náměstí Přemysla 
Otakara II. a trasa vede přes Holašovi-
ce, Vodňany či Prachatice. Po návště-
vě centra Českého Krumlova zavítají 
posádky poprvé do  hlavního dějiště 
soutěže, Hotel Resortu Relax v Dolní 
Vltavici. Během sobotní etapy vete-
ránisté pojedou po  šumavských sil-
ničkách kolem Lipna, přes Rakousko 
a  podívají se také do  Novohradských 
hor. Vrcholem programu oblíbené 
motoristické akce bude Grand Prix 
Kaplice.

Více informací je průběžně zve-
řejňováno na  webových stránkách  
www.southbohemiaclassic.cz.

XII. South Bohemia Classic 2021 se 
koná pod záštitou starosty města Čes-
ký Krumlov Dalibora Cardy.

Přehlídka veteránských vozidel 
zaplní centrum Českého Krumlova

Foto: Libor Sváček

Den architektury 
popáté

festivalkrumlov.cz
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Umění Na Festivalu barokních umě-
ní se v prostorách zámku 17.–19. září 
rozezní dobové skladby. Na scéně zá-
meckého divadla bude uvedena novo-
dobá premiéra barokní opery Antonia 
Draghi: Gli Oblighi dell´Universo.
Program: 
17.–18. 9. Antonio Draghi: 
Gli Oblighi dell´Universo 
(Závazky Všehomíra)

Zámecké barokní divadlo, 18.00 hod. 
Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici
17. 9. Doteky lásky 
Prokyšův sál bývalé Prelatury, 19.00 hod.
Lucie Rozsnyó – soprán
Markéta Melkusová – cembalo
18. 9. Komorní hudba 
francouzského baroka
Sloupový sál Studijního centra, 
I. zámecké nádvoří, 14.00 hod.
Hiroko Huemer – barokní příčná 
flétna

Ensemble L’Entretien des Muses
18. 9. Barokní ohňostroj 
a barokní iluminace
Letní jízdárna v zámecké zahradě, 
21.00 hod.
Theatrum Pyrotechnicum.
19. 9. Toulky barokní Evropou
Klášterní kostel Božího Těla a Panny 
Marie Bolestné, 11.00 hod.
Petr Čech – varhany
Vstupenky na webových stránkách 
vstupenky.ckrumlov.cz.

Díla barokních umělců se znovu potkávají
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Ohlédnutí za létem
O letošním létě českokrumlov-
ské organizace Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži lze bez 
nadsázky říci, že bylo skutečně 
nabité. 

Jan Čermák 
Pracoviště ICM

Ohlédnutí Stylovým „otvírákem“ 
prázdnin se stal 16. ročník hudební-
ho multižánrového festivalu Cihelna 
–vystupovat, který se tradičně ode-
hrál o  posledním červnovém víken-
du v  areálu bývalé cihelny v  Chlumu 
u Křemže. 

Páteční večer se nesl v duchu ostřej-
ších kytarových riffů lákajících hlavně 
věkově mladší posluchače. Vystoupily 
tak například kapely jako Lambda, Py-
romann, Klauni a hlavní hvězda – br-
něnská Insania. 

V  sobotu jsme měli nachystaný 
program spíše rodinného charakteru, 
za  zmínku tak stojí zejména lokální 
hvězdy Nouzový řešení, Billy Goats 
a  Bratři Karamazovi, ale také zlatý 
hřeb večera, kapela Typical Stereo 
s  okouzlující zpěvačkou v  čele. V  od-
poledních hodinách vystoupili též 
mladí umělci z kapely Theory of Eve-

rything, která má své zázemí a zkušeb-
nu přímo v klubu Bouda. 

V  července se uskutečnil sedmý 
ročník letního pobytového tábora 
pro děti ze sociálně vyloučené lo-
kality města Větřní. Jako táborová 
základna posloužila Chata pod Kletí, 
která se nachází kousek od  malebné 
vesničky Krasetín. 

Podobně jako v  předešlých letech, 
tak i v tomto roce bylo hlavním zámě-
rem tábora přiblížit dětem kulturně 
historickou rozmanitost našeho kraje 
a  zprostředkovat jim skutečnost, že 
jsou součástí tohoto nesmírně cen-
ného bohatství. Do  programu tábora 
byly ale zařazeny také nejrůznější soci-
álně preventivní a vzdělávací aktivity.

Zúčastnilo se celkem 20 dětí, které 
si užily výlety, exkurze, splutí části Vl-
tavy na raftech, seminář o bezpečném 
užívání internetu, workshopy o  eko-
logii a  působení člověka na  přírodu 
a  v  neposlední řadě příjemné večery 
s kytarou u ohně. 

Letošní již třetí ročník příměstské-
ho tábora s Boudou připadl na první 
srpnový týden. Každý den přinesl dě-
tem jiný program, který byl tentokrát 
hodně ve znamení vodního živlu a pří-
rody obecně. 

14 dětí na něm zažilo tvorbu zdra-
vých svačinek, cestu za  pokladem 
do  Římova, na  Lipně pak zajímavý 
přírodovědný workshop o  fauně 
a floře s následným přeplutím nádrže 
frymburským přívozem, atraktivní 
workshop paddleboardingu, návštěvu 
budějovického planetária a stejně jako 
děti v předchozím projektu také splu-
tí části Vltavy z  Krumlova do  Rájova 
na raftech. 

Zároveň byl také na  začátku srpna 
zahájen tradiční a  dlouholetý čtr-
náctidenní pobytový tábor „Prázd-
niny v  pohybu“ na  tábořišti Čeřín 
nedaleko Rožmitálu na  Šumavě, kde 
letos děti ve  velmi slušném počtu 36 
účastníků a  za  podpory zkušeného 
týmu protřelých vedoucích zachránily 
Středozem v  kulisách z  knih a  filmů 
Pána prstenů od legendárního anglic-
kého autora J. R. R. Tolkiena. Kromě 
toho se naučily mnoho tábornických 
dovedností, vyzkoušely si život v  pří-
rodě, zažily dobrodružství, věnovaly 
se výtvarným, řemeslným činnostem, 
sportovním aktivitám a soutěžím.

V  polovině srpna jsme připravili 
nový projekt, kdy se jednalo se o  tý-
denní pobytový tábor na  Chatě pod 
Kletí, nazvaný „Hrátky s  češtinou“ 

který ve  spolupráci s  městem Vyšší 
Brod a  jeho komisí pro integraci ci-
zinců připravilo pracoviště Informač-
ní centrum pro mládež zejména pro 
tamější vietnamské děti, ale i  několik 
českých kamarádů, kteří si vzájemně 
pomáhali v  tématech českého jazyka, 
kultury, tradic a  orientace v  českém 
prostředí. Tábor se věnoval hravé vý-
uce českého jazyka, workshopům, se-
minářům, výletům na Kleť, ale napří-
klad i pečení českých buchet a tvorbě 
vietnamských závitků. 

Poslední akcí intenzivního léta byl 
oblíbený projekt „Přeshraniční spo-
lupráce mládeže“, určený mládeži 
od  15 do  18 let z  Česka, Slovenska, 
Slovinska a  Rakouska, který se usku-
tečnil na  táborové základně v  Záto-
ni a  byl opět zaměřen na  mediální 
workshopy, ale i sportovní a turistické 
zážitky a  vzájemné poznávání kultur 
zúčastněných zemí. 

Ani přes mimořádné léto neza-
pomínáme na  děti školní a  těšíme se 
na  nový školní rok, který bude, dou-
fejme, již tradičnější a uvidíme se tak 
s dětmi a jejich pedagogy opět častěji 
při rozmanitých programech, které 
máme pro školní a další kolektivy při-
pravené. 

Pavlína Haršová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Knihovna Městská knihovna 
v Českém Krumlově se na jeden čer-
vencový týden proměnila v  základní 
tábor cestovatelů. Proběhl tu totiž 
pátý ročník Prázdninové knihovny, 
tentokrát na téma „Cesta kolem světa“. 
Děti během společných dnů pozná-
valy daleké kraje i naši domovinu. Při 
plnění úkolů se důkladně seznámily 
s centrem Českého Krumlova, prošly 

krásnou stezku kolem rybníku Olši-
na, s  vypětím všech sil zdolaly Kleť, 
v rámci šipkované se vydaly až za po-
lární kruh a  našly si cestičku i  mezi 
indiány do  Pohádkové rezervace 
v Hořicích. V průběhu týdne se také 
soutěžilo v  poznávání národních po-
krmů, hymen nebo vlajek některých 
států. Čas si malí cestovatelé našli 
i na tvůrčí záležitosti, to když navrho-
vali vlajky a mapy vlastních zemí, sklá-
dali hymny nebo malovali na putovní 
kamínky.

Marcela Dominová
Střední odborná škola 

zdravotnická a Střední odborné 

učiliště Český Krumlov

Loučení Ve  školním roce 
2020/2021 ukončili studium 
na SOŠZ a SOU Český Krumlov žáci 
v 6 oborech. Mezi nimi jsou historic-
ky první absolventi oboru Ošetřo-
vatel. Těm, kteří pokračují ve  studiu 

na vysokých školách a v nástavbových 
oborech, přejeme hodně studijních 
úspěchů. Všem ostatním spokojenost 
v  pracovních pozicích, do  kterých 
po ukončení studia nastoupili. Protože 
žáci letošních závěrečných ročníků ne-
mohli oslavit konec středoškolského 
studia maturitními ani absolventskými 
plesy, dovolujeme si tímto způsobem 
všem popřát hodně štěstí v  osobním 
i pracovním životě. 

CPDM připravilo pro děti nabité prázdniny

Prázdninová knihovna Báro, Eliško, Jakube, Anežko…
hodně štěstí!

Foto: Městská knihovna Foto: SOŠZ a SOU Český Krumlov
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V letošním roce jsme kvůli co-
vidové situaci nemohli v azylo-
vém domě s maminkami a dět-
mi podniknout žádné společné 
akce. Nyní v rámci toho, aby se 
maminky a všechny děti navzá-
jem lépe poznaly, se sociální 
pracovnice rozhodly uskutečnit 
na konci července společný výlet 
na horu Kleť.

Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Výlet Na vrchol Kletě vede několik 
cest, my zvolili pro nás tu nejjedno-
dušší. Vlakem jsme odjeli do  Ho-
lubova, odtud nás čekala pěší cesta 
na  parkoviště v  Krasetíně. Zde jsme 

se posilnili a vydali směrem na samot-
ný vrchol, kde jsme navštívili místní 
restauraci, ochutnali doporučenou 
česnečku a  jiné a  poté odpočívali 
na  velkých kamenech na  čerstvém 
vzduchu. Po odpočinku zpět po svých 
po zelené až do Vyšného. 

Děti měly po  celou cestu sladkou 
motivaci a byly moc šikovné, i ty nej-
menší šlapaly většinu cesty po  svých. 
Zejména maminky na  sebe byly pyš-
né, že celý výšlap zvládly, některé byly 
s dětmi na Kleti poprvé. Výlet jsme si 
společně užili, a  nakonec lze říci, že 
mnohem více než děti byly unavené 
maminky.

Chtěli bychom také poděkovat ne-
jmenovanému dárci, který maminkám 
s dětmi zajistil jízdné vlakem zdarma. 

Relax u řeky byl letos zase o kou-
sek příjemnější. Nově vybudova-
né vstupy do vody pod terasa-
mi Na Střelnici u domku Egona 
Schieleho celkově zvelebily loka-
litu. S nově otevřenou kavárnou, 
půjčovnou herního a sportovní-
ho vybavení a dětským doprav-
ním hřištěm se místo stalo pří-
jemnou odpočinkovou zónou pro 
celou rodinu.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Vstupy do vody Návrh relaxač-
ní zóny v  prostoru bývalé střelnice 
před zrekonstruovanými opěrnými 
zdmi u domku Egona Schieleho ne-
daleko Domu dětí a mládeže vytvo-
řil architekt Ondřej Busta. „Louka 
pod Schieleho ateliérem je jedno z nej-
krásnějších míst, která ve městě jsou. Je 
to místo, které dnes nepotřebuje žádné 
další úpravy a vylepšení. Funguje samo 
o  sobě v  dokonalé symbióze s  řekou 
na  straně jedné a  s  jižními terasami 

pod Růžovou zahradou na straně dru-
hé,“ říká Ondřej Busta.

Velikost louky je tak akorát pro udr-
žení intimního charakteru místa. Ply-
noucí řeka poskytuje krásné koupání 
pod vysokým břehem, do  kterého 

jsou vetknuty dva vstupy k vodě, které 
tvoří u každého z nich čtyři betonové 
lavice pro odpočinek a  jedny schody 
na  rozhraní vodní hladiny pro snazší 
výstup z  vody. Forma řešení vstupů 
se snaží o  splynutí se svým okolím 

a  podporuje přírodní charakter loka-
lity. Mezi jednotlivými lavicemi roste 
tráva a ze samotné louky nejsou takřka 
vidět. Poloha vstupů na dvou různých 
místech umožňuje na  horním proti-
proudu do řeky vstoupit a po šedesáti 
metrech po  proudu řeku jednoduše 
opustit, znalci místa vědí, že proud 
v řece je poměrně silný a proti proudu 
se zde plavat nedá.

„Samotná konstrukce je trvalá a  ne-
vyžaduje údržbu, dimenzovaná proti 
průtoku velké vody a odolná vůči pode-
mletí břehu. Beton má navíc schopnost se 
na slunci ohřát, takže po koupání slouží 
jako lůžko k  odpočinku. Věřím, že pro 
milovníky řeky a  přírodního koupání 
je toto místo nenuceným pohlazením 
po duši,“ dodává architekt.

Projekt Relaxační zóna pod Jižními 
terasami – vstupy do vody byl realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z  programu Minister-
stva pro místní rozvoj.

S Centrem Kamínek na Kleť

Relax a pohoda u řeky Vltavy

Foto: Centrum Kamínek

Foto: Český Krumlov Region – destinační management
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Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Poradna mezi §§ poskytuje bez-
platné sociální a  právní poradenství 
v  nejrůznějších oblastech práva včet-
ně dluhové problematiky. Poradna 
má i  platnou akreditaci na  podávání 
návrhů na  oddlužení.  Pod nezisko-
vou organizací ICOS Český Krumlov 
má poradna několik poboček na Čes-
kokrumlovsku, Kaplicku i  Trhosvi-
nensku. 

V  Českém Krumlově najdete po-
radnu na adrese 5. května 251, 2. patro, 
napravo od  schodů. Poradna funguje 
každý den, je ale potřeba se objednat. 
A to prostřednictvím e-mailu: pravni.
poradenstvi@krumlov.cz, telefonicky 
na čísle 774110124 či osobně.

Poradna pomáhá a radí lidem, kteří 
se ocitli v  nepříznivé životní situaci. 
V  současnosti pracovníci řeší nejčas-
těji případy a  dotazy týkající se dlu-
hů, pracovněprávních, rodinných, ale 
i  sousedských vztahů či práv ochrany 
spotřebitele. 

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov 

Závod I  letos výtěžek z  celé akce 
poputuje na podporu klientů Osobní 
asistence, tedy seniory či děti se zdra-
votním postižením, kteří potřebují 
pomoc druhých. Loni musela být akce 
kvůli pandemii koronaviru výrazně 
omezena, letos již organizátoři plánují 
Krumlovskou 11 v plné šíři.  „Věříme, 
že letos již opět půjde o  celodenní akci, 
která nabídne v krásném prostředí okolo 
Krumlova běžecký závod, ale i  setkání 
lidí, běžců i neběžců, kterým není lhostej-

né jejich okolí. I proto běžecká klání do-
plní i  tentokrát řada doprovodných ak-
tivit jako posezení s  martinskou husou, 
pro odvážlivce koupel v hornobránksém 
rybníku, na  rodiny s  dětmi čeká řada 
atrakcí,“ upřesnil Tomáš Zunt, ředitel 
pořádající organizace ICOS Český 
Krumlov, o.p.s.   

Hlavní běh doplní tradiční
štafety, nově i firemní

Registrovat se můžete od  13. září 
na www.krumlovska11.cz, a to v něko-
lika kategoriích: hlavní běh na 11 km, 
štafeta dvojic na  11 km (každý tedy 

5,5 km). Letošní novinkou je firemní 
štafeta dvojic. Organizace tak mohou 
přihlásit své zaměstnance a  zároveň 
napnout síly proti jiným místním or-
ganizacím. Každá firemní štafeta při-
nese jen díky startovnému 4 hodiny 
osobní asistence. 

I letos je dopoledne 
na programu rodinný běh

Na rozdíl od hlavního běhu a štafet 
není na  rodinný běh vyžadována po-
vinně on-line registrace, nicméně při 
on-line registraci je cena startovného 
zlevněna na 50 Kč za dítě. 

Doprovodné aktivity a atrakce 
Ani letos nebude chybět tradiční 

posezení s martinskou husou, i zde je 
nezbytná on-line registrace, či dobro-
volná koupel v  hornobránském ryb-
níku po doběhu. V místě konání akce 
najdou děti i  jejich blízcí nejrůznější 
atrakce, ať už se jedná o aquazorbing, 
jízdu na  poníkovi či ukázku hasičské 
techniky.  

Záštitu nad touto akcí převzal 
starosta města Dalibor Carda. Více 
informací naleznete na  webu: www.
krumlovska11.cz, o  Osobní asistenci 
např. na  webových stránkách: www.
pomahamsobepomahamtobe.cz.

Jistota, stabilita 
a práce, která dává smysl.

Vyrábíme obaly od roku 1946.
Přidej se k nám!

grafobal.cz /grafobalbohemia

Zaběhněte Krumlovskou 11

Tradiční sportovně společenská a dobročinná akce Krumlovská 11 
je i letos zaměřena pro běžce i neběžce, jednotlivce i celé rodiny. 
V neděli 7. listopadu čekají na účastníky kratší i delší trasy a mnoho 
dalšího. Registrovat se můžete již od 13. září 2021!   

Foto: ICOS ČK

Bezplatná Poradna 
mezi §§ má 
otevřeno pět dní 
v týdnu
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Na začátku června se v centru 
města v Hradební ulici otevřel 
nový komunitní prostor – Prá-
delna. Jde o místo k setkávání, 
prostor pro akce, seberealizaci 
a tvorbu. Každý je vítán. Každý 
se může přidat. 

Matouš Bičák
spolek Prádelna

Projekt V  průběhu června byly 
díky Českokrumlovskému rozvojo-
vému fondu dokončeny nové toalety, 
což ulehčilo realizaci záměru spolku 
Prádelna otevřít prostor všem nápa-
dům. Postupně jsme společně začali 
opravovat rozbitá okna, stěny, podla-
hu. Díky vašim darům Prádelna zís-
kala nábytek a další vybavení či Wi-Fi 
připojení. Díky grantu od nadace Via 
máme nové, kvalitní ozvučení. Opravy 
nadále pokračují a zapojuje se do nich 
čím dál více z vás. 

Jsme rádi, že jste se zapojili i do tvor-
by programu Prádelny. Za  tu krátkou 
dobu, co je Prádelna otevřená, už díky 
vám proběhlo mnoho akcí. Otevřel 
ji koncert Severního nástupiště, za-
hrál Ota Faldyna. Na  akci Blame pak 
místní mládež pozvala oblíbené DJs. 
Krumlovská kapela Lambda dokázala 
Prádelnu zaplnit do posledního volné-
ho místa. V neděli večer jste mnozí za-
vítali do Hradební ulice na pravidelné 
vernisáže Ukradené galerie. Prádelna 
hostila výstavu Václava Ruttkaye, Kata 
a  Chorra, fotografií finalistů ankety 
Strom roku i pravidelné projekce do-

kumentů z cyklu KineDok.  I v září se 
těšíme na  pravidelné čtvrteční pro-
jekce dokumentárních filmů (vždy 
od 19.30 hod.). Ozvali se umělci, kteří 
v Prádelně vystaví své unikátní šperky 
a v pátek 24. září bude zahájena výsta-
va obrazů Petra Knösela.

Máte-li nápady, co byste rádi v Prá-
delně uspořádali nebo vám v Krumlo-
vě něco schází, napište nám a společně 

to zkusíme změnit. Prádelna zároveň 
prosí o  pomoc. Aby prostor mohl 
fungovat, musíme ho ještě zvelebit. 
V pátek a v sobotu 10. a 11. září od 11 
hodin máte možnost zapojit se do pra-
covní brigády, kterou v  pátek večer 
zakončíme společnou večeří. V sobo-
tu večer po  společné práci a  svačině 
přiveze svěží hudební zážitek kapela 
Post-hudba. Prádelna stále potřebuje 

lednici na nápoje, palety, dřevěné des-
ky, molitanové matrace a další vybave-
ní a materiál. Podpořit ji můžete také 
příspěvkem do  kasičky nebo koupí 
trička s originálním potiskem. 

Děkujeme České spořitelně a  Na-
daci VIA, jež aktivity podpořily z pro-
gramu „Dokážeme víc“.  Děkujeme 
všem našim dárcům a  sponzorům. 
Prádelnu tvoříme společně – bude ta-
ková, jakou ji společně uděláme. 

Sledujte web pradelnazije.cz, klik-
něte na Prádelnu na Facebooku či In-
stagramu nebo se stavte na  některou 
z akcí. 

Nebo využijte čas, než se Prádel-
na uloží k  zimnímu spánku (prostor 
opravdu nedokážeme vytopit) a pojď-
te uspořádat akci, která vám v Krum-
lově chybí. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

CB Auto
Budějovická 166
Český Krumlov
Tel: 773 740 853
www.cb-auto.cz

Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let  
a chcete ušetřit peníze za opravy nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná  
slev určena právě vám. Šeková knížka obsahuje 
kupony s až 20% slevou na materiál i práci  
u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro  
vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální  
péči v autorizovaném servisu ŠKODA. 

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás 
zdarma připravena v našem servisu.

S Šekovou knížkou ušetříte  
až 20 % za servis, díly i příslušenství. ABY  VAŠE 

    ŠKODA 
 ZŮSTALA 
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

SKO-Sekova-Knizka-190x84,6mm.indd   1SKO-Sekova-Knizka-190x84,6mm.indd   1 17.08.2021   8:5317.08.2021   8:53

Pojďme Prádelnu v Hradební ulici tvořit společně!

Foto: spolek Prádelna

Foto: spolek Prádelna Foto: spolek Prádelna
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