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Milí Krumlováci,  
jak rád bych do 
posledního čísla No- 

vin psal o  tom, že se nám vrátil 
adventní čas takový, jaký ho zná-
me – plný příjemných setkání, 
vánočních koncertů a  představe-
ní. Sílící epidemie nám ale dává 
najevo, že ani tento rok nás proti-
koronavirová opatření neminou. 
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, tak 
už jsme bohužel museli zrušit velké 
akce na  náměstí Svornosti, kde se 
standardně schází stovky až tisíce 
lidí, a  kde nedokážeme uhlídat 
a  zajistit dodržování opatření. 
Nicméně na  menších koncertech 
a představeních jsme schopni bez-
infekčnost kontrolovat, proto tyto 
menší programy chceme zatím za-
chovat. Nicméně situace se mění ze 
dne na den a je potřeba se novým 
omezením rychle přizpůsobit, jak-
koli nás případné další rušení akcí 
může mrzet.  

Přesto zkusme tuto výjimeč-
nou předvánoční dobu prožít, jak 
nejlépe dovedeme. Nestresujme 
se nad únosnou míru v  obchod-
ních centrech při zběsilém sháně-
ní dárků, ale zaměřme se na  to, 
co je podstatné. Vyhraďme si čas 
na blízké, které možná v průběhu 
roku v každodenním shonu trochu 
zanedbáváme.  

Věnujme pozornost ale i  sobě, 
zklidněme tempo a  navnímejme 
to pěkné, co je kolem nás. Ať už 
je to příroda, která nás obklopu-
je ze všech stran, nebo vánočně 
nazdobené ulice města. Zastavte se 
u rozsvíceného stromu na náměstí 
Svornosti, který tu bude těšit všech-
ny příchozí až do Tří králů. 25letý 
a  12 metrů vysoký smrk ztepilý 
sem letos doputoval z plantáže vá-
nočních stromků našich vlastních 
městských lesů.  

Přeji vám všem klidné prožití 
závěru roku ve zdraví a v blízkosti 
vašich nejmilejších. Buďme k sobě 
ohleduplní a  zase to společně 
zvládneme.  

čtěte také...

Jednání se ko- 
ná ve  čtvrtek  
16. prosince 
2021 od  16.00 
hodin v  zasedací 
místnosti Měst-
ského úřadu v  Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro. Online pře-
nos sledujte na  webových stránkách 
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.

Jednání 
zastupitelstva

Zvelebená hřiště

8

Dům dětí a mládeže slaví

5

Rozhýbejte Svět fantazie 
Jindry Čapka
Naskenujte pomocí svého chytrého telefonu QR kód, zapněte zvuk, 
namiřte na ilustraci a vyzkoušejte, jak se obrázek začne hýbat. 
Spousta dalších efektů, pohyblivých ilustrací a nový audio průvodce 
vás čeká na výstavě v Klášterech!

100–150 cm
  smrk  borovice  jedle
    100 Kč 200 Kč  300 Kč

151–250 cm
  smrk   borovice  jedle
    200 Kč  300 Kč  500 Kč

Prodej 
vánočních stromků

Lesy města Český Krumlov s.r.o. 
v areálu Služeb města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1

SO 18. 12. 13.00–16.00 hod.
NE 19. 12. 11.00–16.00 hod.
PO 20. 12. 13.00–16.00 hod.
ÚT 21. 12. 13.00–16.00 hod.

Ceník

U dalších dřevin a velikostí 
bude stanovena 
smluvní cena.
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redakce

Proč radary na území města?
Nedodržování stanovené rychlosti 

má negativní dopad především na bez-
pečnost a plynulost silničního provo-
zu. S  rostoucí rychlostí se současně 
zvyšuje hlučnost, prašnost a množství 
emisí v  ovzduší. Při dodržování nej-
vyšší dovolené rychlosti mají i ostatní 
účastníci silničního provozu usnad-
něn pohyb po  síti pozemních komu-
nikací, např. chodci lépe odhadnou 
dobu, za  kterou se k  nim pohybující 
se vozidlo přiblíží, cyklisté nejsou 
odfoukáváni proudem vzduchu vzed-
mutého za „rychlíky“, vozidla přijíždě-
jící z vedlejších komunikací se mohou 
plynuleji zapojovat do proudu vozidel, 
a  i  odbočování z  hlavního proudu je 
snáze proveditelné. Město dlouhodo-
bě potřebuje sbírat a  vyhodnocovat 
data o  provozu na  svém území, aby 
na  základě nich mohlo lépe plánovat 
rozvoj dopravní infrastruktury. Ra-
dary jsou tak jedním z dalších zdrojů 
o  množství a  typech projíždějících 
vozidel.

Kde a jak se měří?
Měření rychlosti provádí Měst-

ská policie Český Krumlov, aktuálně 
ve  dvou lokalitách – na  Chvalšinské-
silnici přibližně v úseku od parkoviště 
u Jelení zahrady po čerpací stanici Mol 
a na silnici v Objížďkové ulici, přibliž-
ně v úseku od křižovatky s ulicí Křížo-
vou po  křižovatku s  ulicemi Tavírna 
a Pod Sv. Duchem. V našem případě se 
jedná o měření úsekové rychlosti. Při 

vjezdu do  měřeného úseku je sejmut 
a uložen čas vjezdu automobilu. Auto-
mobil je klasicky identifikován podle 
státní registrační značky pomocí ka-
merového systému. Na  konci úseku 
je automobil opětovně identifikován 
a sejmut čas výjezdu. Na základě roz-
dílu těchto dvou časů a  známé délky 
úseku je spočítána průměrná rychlost. 
Měření probíhá 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. 

Co se stane, když mě radar 
změří?

Záznam o  přestupku se dostane 
od  městské policie ke  správnímu or-
gánu a  přestupci bude zaslána výzva 
k uhrazení určené částky ve výši pod-
le míry překročení nejvyšší dovolené 
rychlosti.

Jak můžu přestupek vyřídit?
Prostřednictvím výzvy vám bude 

sdělena určená částka, kterou můžete 
uhradit bankovním převodem, složen-
kou či hotově na pokladně městského 
úřadu. V současné době připravujeme 
možnost platby přes QR kód.

Co se stane, když určenou část-
ku v uvedené lhůtě neuhradím?

Lhůta pro zaplacení určené částky 
je 15 dní od doručení výzvy. Neuhra-
zením částky bude zahájeno správní 
řízení. 

Na koho se v případě nejasnos-
tí můžu obrátit?

V  případě dotazů týkajících se 
projednávání vašeho přestupku kon-

taktuje výhradně pracovníka Odboru 
správního uvedeného ve výzvě.

Kdo je vlastníkem a provozo-
vatelem radarového zařízení?

Vlastníkem zařízení je společnost 
Gemos Dopravní systémy a.s., měs-
to Český Krumlov provozuje systém 
měření rychlosti na  základě nájemní 
smlouvy s touto společností.

Co když nestihnu zaplatit po-
kutu ve lhůtě?

Jedná se tak o opožděnou platbu, se 
kterou bude naloženo jako s nezapla-
cenou pokutou. Částka bude přestup-
ci vrácena a věc projednána ve správ-
ním řízení.

Co když vozidlo řídil jiný člo-
věk než provozovatel vozidla?

Provozovatel vozidla může řidiče 
správnímu orgánu oznámit a přestup-
kové řízení je dále vedeno s  řidičem 
vozidla. 

Strhávají se za přestupek 
body?

Bodový systém se týká řidiče vo-
zidla, nikoliv provozovatele. Pokud 
dojde k překročení o 6 až 19 km/h, 
mohou být řidiči přičteny 2 body. 
Překročení rychlosti v  obci o  20 až 
39 km/h znamená připsání dalších 
3 bodů. Ve  chvíli, kdy na  "padesát-
ce" překročíte rychlost o  40 km/h 
a více, bude věc automaticky projed-
nána ve  správním řízení, kde hrozí 
pokuta 5000 až 10  000 Kč a  zákaz 
řízení na 6 až 12 měsíců. Navíc bude 
takový výkon oceněn 5 body do va-
šeho konta.

Kam jdou peníze za pokuty?
Příjmy z  pokut za  dopravní pře-

stupky zjištěné instalovanými radary 
jsou příjmy rozpočtu města. Z těchto 
příjmů je také hrazen samotný pro-
voz radarového systému – vlastníko-
vi se platí fixní nájemné, které není 
závislé na  množství naměřených 
přestupků.

Mění se nastavení měření rych-
losti v průběhu dne a noci?

Ne, nejvyšší dovolená rychlost 
v obci 50 km/h platí 24 hodin denně.

Bude se výzva posílat i cizin-
cům?

Ano, systém je nastaven na zasílání 
výzev i do zahraničí.

Díky aplikaci Hlášení závad 
– Dej Tip máte možnost jed-
noduchým a rychlým způso-
bem upozornit samosprávu 
města na jakoukoli závadu. 

redakce

Tip Systém umožňuje, abyste 
anonymně odeslali fotografii 
a polohu konkrétního problému. 
Hlášení lze zadat dvěma způso-
by – prostřednictvím moderní 
mapové aplikace v  rámci webo-
vého prohlížeče nebo s využitím 
mobilní aplikace.

V  mobilní aplikaci stačí pro-
blém vyfotografovat nebo vybrat 
z  galerie uložených fotek, po-
tvrdit místo z GPS polohy nebo 
vybrat v  mapě, zařadit problém 
do  příslušné kategorie, doplnit 
popis a odeslat. V terénu ani ne-
potřebuje mobilní datové připo-
jení, pokud jste offline, tak se hlá-
šení po odeslání uloží do  fronty 
a  po  připojení na  wifi (doma, 
v  práci) se automaticky odešle. 
Aplikace je dostupná ke stažení 
zdarma pod názvem „Hlášení zá-
vad – Dej tip".

Aplikace slouží pouze k řešení 
drobnějších problémů na  ma-
jetku města, nikoliv ke  sběru 
podnětů dlouhodobého, stra-
tegického rázu, nebo řešení ná-
kladných, komplexních akcí typu 
rekonstrukce ulic apod. Závady 
jsou na základě zadané kategorie 
automaticky přiřazeny odpověd-
ným pracovníkům městského 
úřadu, kteří je dále řeší. 

Máte mobilní 
aplikaci Dej Tip?

novinky Radarový systém ve městě 
Od začátku listopadu jsou nově nainstalované radary na Objížď-
kové ulici a Chvalšinské silnici v ostrém provozu. Přinášíme pře-
hled odpovědí na nejčastější otázky, které pomohou zorientovat se  
v systému měření. Veškeré informace také publikujeme na stránce 
www.ckrumlov.cz/radary.

Foto: město Český KrumlovRadary na Chvalšinské silnici  

www.ckrumlov.cz/dejtip
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V ulici 5. května na místě bývalé 
papírny vedle Úřadu práce roste 
od září stavba nového super-
marketu. Obchod zde příští rok 
otevře Penny market.

redakce

Výstavba Město společně s Česko- 
krumlovským rozvojovým fondem 
(ČKRF) dlouhodobě připravovalo 
záměr pro výstavbu obchodu na Ple-
šivci, kde velký supermarket schází. 
„Záměrem bylo zajistit na  Plešivci pl-
nohodnotnou velkoprodejnu potravin, 
která tu chybí. Kromě zajištění nabídky 
pro Plešivec je dalším důvodem i  eli-
minace dopravy směrem na  Domora-
dice, kde je soustředěna nákupní zóna 
ve městě,“ vysvětluje Miroslav Reitin-
ger, jednatel ČKRF. Fond následně 
prodal pozemky na  Plešivci develo-
perovi, společnosti Mexum, která tu 
od září staví Penny market. 

Širokosortimentní prodejna po-
travin s  tisícem metrů čtverečních 
prodejních a  skladovacích ploch se 
profiluje jako market nové generace, 
tzn. místo paletového prodeje dostá-
vá přednost klasický regálový systém, 
který je momentálně trendem v mo-
derních maloobchodních prodej-
nách.

Samotný vzhled budovy inves-
tor konzultoval s  památkovou péčí 
a  městským architektem. „Výsledkem 
bude sedlová střecha na  budově, která 
vizuálně budovu rozčlenění a  působí 
estetičtěji,“ dodává Miroslav Reitinger. 
U obchodu také vznikne 50 parkova-

cích míst. Stavba by měla být dokon-
čena v červnu 2022.

Na základě jednání města se inves-
tor také zavázal, že v  místě vybuduje 
novou autobusovou zastávku. Původ-
ní zastávka Rechle se tak posune o ně-
kolik metrů dál.

redakce

Nátěr Po  nové střeše přišla na  řadu 
obnova další části lávky Rechle, která 
se nyní dočkala zbrusu nového nátěru. 
Nevzhledné graffiti, kterým vandalové 
lávku ničili, je konečně pryč. Nátěrem 
se obnovil jak vnitřek lávky, tak vnější 
opláštění a  ocelové konstrukce. Opra-

va kulturní památky stála 359 tis. Kč, 
na  obnovu získalo město podporu 
ve  výši 148 tis. Kč z  rozpočtu Minis-
terstva kultury ČR v  rámci Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly veř. zakázek

Bezpečnost Základy městského 
kamerového dohlížecího systému 
byly v  Českém Krumlově položeny 
již v  roce 2006. Od té doby je kame-
rový systém postupně a  systematicky 
rozšiřován a  modernizován s  cílem 
neustále zlepšovat a zefektivňovat ak-
tivní dohlížení nad veřejným pořád-
kem a  bezpečností na  území města, 
a tím přispívat k prevenci kriminality. 
V současné době systém tvoří 25 ka-
merových bodů. 

V letošním roce byl městský kame-
rový dohlížecí systém rozšířen o jednu 
stacionární kameru v historickém cen-
tru města na  křižovatce ulic Dlouhá 
a Široká. Projekt rovněž zahrnoval vy-
budování propojení nového kamero-
vého bodu do řídícího centra městské 
policie. Na  realizaci projektu, jehož 
celkové náklady byly ve výši necelých 
209 tis. Kč, město získalo dotaci Mi-
nisterstva vnitra ČR ve výši přibližně 
188 tis. Kč v  rámci programu Pod-
pora prevence kriminality. Více info 
na www.ckrumlov.cz/projekty.

redakce

Rekonstrukce Po  Plešiveckém 
náměstí a  Horské ulici se obnovy 
dočkala další část starého Plešivce. 
Dokončila se zde rekonstrukce ulic 
Strmá, Spojovací a Dělnická. V troj-
lístku ulic došlo k  výměně inženýr-
ských sítí, tzn. kompletně se zre-

konstruovala kanalizace a  vodovod. 
Zároveň se provedla nová vozovka 
včetně dlážděného povrchu podle 
architektonického návrhu v  histori-
zujícím stylu. V ulicích se také dopl-
nilo osvětlení ve stejném historickém 
provedení. Celkové výdaje spojené 
s  rekonstrukcí ulic dosáhly 5,38 mi-
lionu Kč.

Na Plešivci se staví supermarket Penny Město rozšířilo 
kamerový systém

Vizualizace supermarketu na Plešivci

Rekonstrukce vrátila uličkám 
původní historický ráz

Rechle dostaly nový nátěr 
a nevzhledné graffiti je pryč

Foto: město Český Krumlov Foto: město Český KrumlovOpravené plešivecké uličky Rechle dostaly nový kabát
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Jiří Kopal

Ocenění Plk.  Jan Horal, MBE  
(23. února 1923 Stráž pri Čope – 3. lis-
topadu 2011 Praha) byl český válečný 
veterán, manažer, podnikatel, hoteliér, 
iniciátor kulturního života a filantrop. 
Ve druhé světové válce působil v brit-
ských a československých jednotkách 
na Blízkém východě a posléze se jako 
příslušník Čs. samostatné obrněné 
brigády účastnil obléhání francouz-
ského přístavního města Dunkerque. 
Po  únorových událostech roku 1948 

emigroval do  Švédska, kde se stal 
úspěšným. Po  roce 1989 se vrátil 
do Československa a začal zde podni-
kat v hotelovém průmyslu. V Českém 
Krumlově zakoupil dva hotely, Hotel 
Růže a Hotel Měšťák (později přejme-
novaný na The Old Inn).

Za  svůj podnikatelský záměr (in-
vestice do  rekonstrukce obou hotelů, 
a především za vytvoření mnoha pra-
covních míst ve  městě) získal v  roce 
2001 Cenu města Český Krumlov 
za rok 2000. Nádvoří Hotelu Růže se 
poté po deset let stalo místem předá-

vání tohoto ocenění. Jan Horal rovněž 
inicioval setkání podnikatelů a založe-
ní Sdružení cestovního ruchu Český 
Krumlov v  roce 2009. Také se živě 
zajímal o  židovské památky ve  městě 
(židovský hřbitov a synagoga). Přichá-

zel s nápady, jak naše město ještě více 
obohatit; byla např. upravena a otevře-
na nová kuželna U Trojice. Příchodem 
do  Českého Krumlova jakožto silný 
investor přispěl k  oživení cestovního 
ruchu v regionu. 

Spolupracoval mimo jiného s  po-
bočkou Rotary klubu v  Českém 
Krumlově. Byl dlouholetým spon-
zorem Nadačního fondu Festival ko-
morní hudby Český Krumlov a  čle-
nem festivalového výboru. Za  svou 
celoživotní charitativní práci, která se 
týkala především boje za  navrácení 
práv a  důstojnosti českým vojákům 
(zvláště čs. letcům ve  službách Brit-
ského královského letectva) byl v roce 
2004 vyznamenán Řádem britského 
impéria (MBE), v roce 2007 jej Fran-
cie ocenila Řádem čestné legie. 

Ingrid Pechová 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Dluhy V  rámci novely exekučního 
řádu byl letos v červenci schválen in-
stitut tzv. Milostivé léto. Je to nástroj, 
díky kterému mohou lidé snadněji 
vyřešit některé své dluhy. Neznamená 
to, že dlužník nemusí platit své dluhy, 
ale pokud dlužník uhradí svůj původní 
dluh (jistinu), budou mu odpuštěny 
veškeré další úroky, poplatky advoká-
tům či penále, které mnohdy původní 
dluh navýšily i několikanásobně. Tato 
jedinečná příležitost umožní mno-
ha lidem vymanit se z  dluhové pasti 
a začít znovu důstojný život. Uvádím 
zde pro lepší orientaci jen základní in-
formace ohledně možnosti uplatnění 
Milostivého léta.  

Čas na  řešení je velmi omezený, 
a proto je potřeba jednat rychle. Mož-
nost vyřešit tak svůj dluh má dlužník 
v  období od  28. 10. 2021 do  28. 1. 
2022.

Podmínky pro uplatnění Milos-
tivého léta: 
 Musí se jednat o  dluhy, které řeší 

soudní exekutor (ne na  daňové 
a správní exekuce). 

 Věřitelem je veřejnoprávní instituce 
(např. obec, nemocnice, technické 
služby, dopravní podniky, zdravot-
ní pojišťovny, Český rozhlas, Česká 
televize apod.). Nejčastěji se bude 

jednat o dluhy na nájmech, poplat-
ky za odpady, poplatky za zdravotní 
pojištění, pokuty za  jízdu načerno 
a další.  

 Nelze uplatnit, pokud vám byl ulo-
žen peněžitý trest v trestním řízení 
pro úmyslný trestný čin, na  pohle-
dávky z důvodu majetkové či zdra-
votní újmy nebo pro dlužné výživ-
né. Zpravidla také nelze uplatnit 
u přeprodaných pohledávek.  

Základní postup:
 Oslovit exekutora doporučeným 

dopisem s  žádostí o  uvedení výše 
jistiny, tedy dluhu (uvést, že dlužník 
chce využít Milostivého léta).  

 Uhradit jistinu (dluh) a  náklady 
na  zastavení exekuce, tj. tj. 908 Kč 
(tj. poplatek 750 Kč + DPH) nej-
déle do  28.1.2022. Při dodržení 
celého postupu exekutor ukončí 
exekuci. 

Kam se obrátit o radu ohledně 
využití Milostivého léta? 

Na Městský úřad v Českém Krum-
lově, odbor sociálních věci a  zdra-
votnictví, a  to na sociální pracovníky. 
Nebo na  organizace zabývající se po-
radenstvím, jako je THEIA – krizové 
centrum, tel. 770 160 904, nebo Bez-
platná poradna mezi paragrafy ICOS, 
tel. 380 727 600, či na další organiza-
ce, jako je například Člověk v tísni, tel. 
770 600 800, a další poradny. 

D Ě T S K É -  D Á M S K É  -  P Á N S K É  -  H R A Č K Y

v e š k e r ý  v ý d ě l e k  b u d e  v ě n o v á n  d o  

D Ě T S K É H O  D O M O V A  

H O R N Í  P L A N Á

v e  p r o s p ě c h  d ě t í ,  k o n k r é t n ě  v ý t v a r n é

z á j m o v é  č i n n o s t i
 
 1 1 .  1 2 .  2021  12 :00-19 :00  

U Poráků  5 12  
H lavn í  budova  Ambitu

Vánoční
CHARITATIVNÍ BAZAR

Milostivé léto je příležitost, 
jak vyřešit některé své dluhy

Státní vyznamenání pro Jana Horala
28. října 2021 bylo oznámeno, že prezident republiky udělí in me-
moriam státní vyznamenání medaili Za zásluhy I. stupně nositeli 
Ceny města Český Krumlov za rok 2000 panu Janu Horalovi za zá-
sluhy o stát v oblasti kultury. Ocenění přichází symbolicky v roce 10. 
výročí jeho úmrtí. 

Foto: Jadran ŠetlíkJan Horal  
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Jednota Ke konci listopadu ukon-
čila provoz prodejna potravin Coop 
Tuty na  Latránu naproti zámecké 
Červené bráně. Družstvo Jednota 
Kaplice, které obchod provozuje, 
o  uzavření uvažovalo už na  začátku 
tohoto roku. Protože jde o jediný ob-
chod se širokým sortimentem v cent-
ru, podniklo město kroky, aby mohla 
prodejna zůstat i  nadále v  provozu. 
Městská společnost Českokrumlov-

ský rozvojový fond (ČKRF), v jejíchž 
prostorech se prodejna nachází, vý-
razně snížila Jednotě nájemné. Ani 
taková podpora však nestačila na udr-
žení prodejny, která dle jejího vedení 
ukončila provoz z  ekonomických 
a  personálních důvodů. V  současné 
době učinil management ČKRF na-
bídku všem významným společnos-
tem v oboru a v blízké době očekává 
první jednání s  maximální snahou 
udržet prodejnu potravin v  těchto 
prostorech.

Jednota na Latránu skončila
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na prosinec jsme pro vás opět při-
pravili další novinky z fondů naší 
knihovny. Tématem je tentokrát 
tajemství. S  tajemstvím se každý 
z nás často setkává i v běžném ži-
votě. Záleží jen na čtenářích, s ja-
kým tajemstvím se chtějí setkat 
při své četbě. Pevně věříme, že si 
vyberete. A  pokud vám tato na-
bídka nestačí a chcete se podívat 
na  další novinky, navštivte web 
www.knih-ck.cz a vyberte si z na-
šeho on-line katalogu. Přejeme 
příjemné chvíle při čtení.

Bártová, Anna Beatrix: 
Tajemství prachu a krve
Mysteriózní thriller jihočeské 
autorky. V  napínavém románu, 
v němž se mísí minulost s přítom-
ností, kriminalisté řeší, kdo vraždí 
turisty v Českém Krumlově.

Benedict, Marie: 
Tajemství paní Christie
Záhada jedenáctidenního zmi-
zení slavné autorky detektivek. 
V knize se prolíná část inspirova-
ná skutečným životem A. Christie 
a fiktivní příběh, v němž autorka 
ukazuje svůj pohled na  tehdejší 
událost.

Joshi, Alka: 
Tajemství na kůži
Historický román odehrávající 
se v  50. letech minulého století 
v  Indii. Dojemný příběh tatérky 
Lakšmí sugestivně líčí exotické 
prostředí i  společnost protkanou 
prastarými tradicemi.

Šnajdrová, Lenka: 
Tajemství ve vaší hlavě
Zkušená klinická psycholožka 
v  knize nabízí nejrůznější způso-
by, jak porozumět svému nevědo-
mí a  jak toto porozumění využít 
ke zlepšení vlastního života.

Vázquez, Victoria: 
Odhalená tajemství
Příběh party školáků z  elitní ta-
neční školy, kteří přemýšlí, jak se 
zabavit o vánočních prázdninách. 
Založí společenstvo rebelů, které 
chce být ve všem nejlepší.

www.knih-ck. cz

Pavla Marchalová
Dům dětí a mládeže Český Krumlov

Výročí Dům dětí a mládeže (DDM) 
tvoří několik součástí. Jsou to přede-
vším děti, které se už 50 let ve  svém 
volném čase potkávají nejen s pedago-
gy, ale hlavně mezi sebou. Za každým 
člověkem stojí jeho příběh, rodinné 
zázemí, školní a  pracovní starosti aj. 
Je úžasné se takto s  lidmi potkávat – 
obohacovat a směrovat nejen děti, ale 
i samotné pedagogy. Nabídkou krouž-
ků pokrýváme, myslím, většinu oborů, 
které by naše klienty mohly zajímat. 
Najdete u nás oddělení výtvarné, hu-
debně-taneční, sportovní, přírodo-
vědné, technické a jazykové. 

V  současné době nabízíme 160 
kroužků, které navštěvuje 1  480 dětí, 
studentů nebo dospělých.

Společně s  touto lidskou skupinou 
žije a  dýchá také budova DDM v  Li-
necké ulici. K  její historii jen krátce. 
V  roce 1679 položil základní kámen 
spolek ostrostřelců. Proto máme do-
dnes ve štítu terč. Mezi první a druhou 
světovou válkou budova fungovala 
jako hospoda. V roce 1968 byla opra-
vena pro tehdejší klub mládeže, kte-
rý tu měl být otevřen. Než ale práce 
skončily, padlo nové rozhodnutí, že 

v této budově bude sídlit městský dům 
pionýrů a mládeže.

Krumlováci si jistě všimli, že se po-
doba DDM v posledních deseti letech 
opět výrazně změnila. Nejprve se v le-
tech 2015–2016 zateplila a  opravila 
fasáda a  v  letech 2019–2020 vznikly 
přestavbou půdních prostor nové mo-
derní učební ateliéry – výtvarný, jazy-
kový, přírodovědný, technický a  také 
bezbariérové zázemí. 

Sotva jsme nové prostory zkolau-
dovali, zasáhla nás epidemie covid-19. 
Čekala nás těžká zkouška, pokoušeli 
jsme se s  účastníky potkávat při dis-

tanční výuce, ale nebylo to ono. Dům 
dětí byl zavřený více než půl roku. 
Cituji dle kroniky: „Tyto řádky píši 26. 
dubna 2021. Náš domeček je stále uza-
vřený. Doma jsme strávili nejen Vánoce, 
ale i Velikonoce. Letošní jaro začíná vel-
mi pozvolna. A  probouzí se po  dlouhé 
přestávce i  náš domeček. Naše děvčata 
spolu s prvními paprsky slunce prolomila 
více jak půl roku dlouhý půst a připravila 
tyto velikonoční akce.“

Co tedy domečku k  jeho naroze-
ninám popřát? Přeji si, abychom byli 
zdraví a mohli se věnovat své práci, jež 
nás tak baví a naplňuje. 

Chlapecký pěvecký sbor St. Flo-
rianer Sängerknaben z kláštera 
Sv. Floriana (Stift St. Florian) 
v Horním Rakousku vystoupí 
v neděli 19. prosince od 18.00 
hodin v klášterním kostele Boží-
ho těla a Panny Marie v Českém 
Krumlově. 
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Koncert Chlapecký pěvecký sbor 
patří k  těm nejlepším v  celém Ra-
kousku, v  letošním roce slaví 950 let 
existence a  poprvé vystoupí v  České 
republice. „S  ´Floriánky´ spolupracuji 
již několik let a  jejich práce, hodnoty, 
tradice, a  hlavně zpěv a  skvělé koncer-
ty mě pokaždé nadchnou. A  tak když 
se letos naskytla příležitost, sbor jsem 
pozvala do  Českého Krumlova. Mám 
radost, že pozvání přijali a děkuji všem, 
kteří koncert pomohli zorganizovat,“ 
říká Jitka Zikmundová, zastupitelka 
města a zakladatelka Dámského klubu 
Český Krumlov, který je partnerem 
koncertu. 

950 let zavazuje, na kvalitu a pokra-
čování tradice je kladem velký důraz, 
chlapci žijí v  internátě v  klášteře Sv. 
Floriána, školu navštěvují v  městeč-
ku a  svůj volný čas věnují zkouškám 
a  výuce hudby a  zpěvu pod vedením 
sbormistra Markuse Stumpnera. „Být 
´Floriánem´ je prestiž a  srdeční zále-
žitost,“ svěřuje se Markus, který jako 
Sängerknabe začínal a  dnes tento 
mladý muž sbor vede k  dalším dese-
tiletím či stoletím úspěšné budouc-
nosti. Markus s  chlapci připravil pro 
koncert v Českém Krumlově program 
písní vhodný pro předvánoční období 
a  jedinečný prostor klášterního kos-

tela. Pro české publikum chystá také 
jedno milé překvapení. Koncert bude 
mimořádným kulturním zážitkem čes-
kokrumlovského adventu 2021. Vstu-
penky jsou v prodeji na www.divadlo.
ckrumlov.cz.

Klášter Sv. Floriana, klenot barokní 
architektury, leží v Horním Rakousku 
cca 1,5 hodiny jízdy a je to tip na pěk-
ný výlet k  sousedům. Na  varhany 
v klášterním kostele zde hrál slavný ra-
kouský skladatel Anton Bruckner, kte-
rý začínal svoji hudební kariéru jako 
Sängerknabe. Více informací na webu 
www.hornirakousko.cz.

Dům dětí a mládeže slaví padesátiny

Koncert St. Florianer Sängerknaben

Foto: Michel Emprechtinger

Foto: DDM ČKDům dětí a mládeže v Linecké ulici

Věhlasný rakouský sbor přijede do Krumlova 
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Elektromechanik

Přidej se a získej finanční jistotu, 25 dní dovolené, 
příspěvek na dopravu, závodní stravování 
a další zaměstnanecké bonusy…
Patříme mezi hlavní výrobce 
obalových materiálů v ČR.

Jistota, stabilita a práce, 
která dává smysl.

Rozbal 
svou kariéru!
Vyrábíme obaly od roku 1946.

grafobal.cz/kariera/

Více informací a pracovních nabídek na
nebo volejte tel. +420 380 778 109

Seřizovač
přípravář
zpracovatelských
strojů (1 a 3 směny)

Referent
obchodního
oddělení

ai163671135342_GB_job-002_12.2021_NOVINY ČK_190x84,6mm.pdf   1   12.11.2021   11:02:44

Die neue Art einzukaufen.

Náborové oddělení: Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at

www.fb.com kariera/ENGELCZ

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

Aktuální volné pozice najdete na www.pracevengelu.cz

ZPRÁVY

Z ENGELUChceme tě do party!
Jsi zručný, pečlivý a baví tě ruční práce?
Hledáme montážní dělníky do výroby.
Čisté, klidné a moderní prostředí tě u nás osloví!

Pracuješ v jiném oboru?

Určitě máme pracovní uplatnění i pro tebe.

Podívej se na www.pracevengelu.cz
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Kdy jste začínal s hokejem 
v Krumlově?

Po  roce 1945, kdy jsme se sem 
s  rodiči přistěhovali. Se spolužáky ze 
základní školy jsme chodili na rybník 
Ledový u plovárny, kde bylo přírodní 
kluziště. Tam jsou moje krumlovské 
začátky na bruslích.  

Následovala soutěžní kariéra… 
Jako 17letý kluk jsem v zápase proti 

Kaplici dal gól, tam začala moje do-
spělácká aktivní kariéra. 

V roce 1952 jsem šel na vojnu, kde 
jsem ve Strašicích na vojenské jednot-

ce hrál hokej. Po návratu do Krumlova 
jsem v hokeji pokračoval. 

Do kolika let jste aktivně hrál? 
Do roku 1975, pak jsem po stavbě 

nové ledové plochy začal trénovat děti 
a trénuji je do teď. Třikrát týdně máme 
přípravku, kde učíme bruslit čtyřleté 
děti. 

Ke sportu jste přivedl stovky 
dětí… 

Zájem dětí o  bruslení je veliký, 
to mě těší. Letos máme zapsaných  
42 dětí. Vybavení si u nás mohou půj-
čit, což je skvělé. 

Překypujete energií, jaký je váš 
recept na vitalitu?

Člověk se musí hýbat, neustále 
musí mít aktivitu, tělo potřebuje po-
řád pohyb. To je základ všeho a  pak 
můžete být aktivní i ve vysokém věku.

Hokejová legenda je stále na ledu
Krumlovská hokejová ikona Tomáš Šafránek v listopadu oslavil de-
vadesáté narozeniny, zastihli jsme ho v plné síle na závodu Krum-
lovská 11, kde soutěž zahajoval. Jen tak tak jsme ho stačili při jeho 
vytíženosti požádat o pár slov. 

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Běh V neděli 7. listopadu 2021 pro-
běhl III. ročník dobročinné sportov-
ně společenské akce Krumlovská 11. 
A  díky velkému počtu běžců a  řadě 
partnerů to byl opět krásný den, kte-
rý navíc přinesl výtěžek ve výši téměř  
70 tisíc korun, což umožní zajistit 
minimálně 130 hodin Osobní asis-
tence pro seniory a děti se zdravotním  
postižením!  

„Máme velkou radost z  toho, kolik 
partnerů z  řad firem se do  K11 i  letos 
zapojilo, kolik lidí dobrovolně vypomá-
halo a  kolik běžců se zúčastnilo. Díky 
jim všem jsme si všichni užili krásnou 
celodenní akci, při které jsme se i výborně 
bavili. A nadšeni jsme samozřejmě i z vý-
těžku, který umožní zajistit 130 hodin 
osobní asistence lidem, kteří se neobejdou 
bez cizí pomoci,” neskrývá radost z dal-
šího úspěšného ročníku K11, Tomáš 
Zunt, ředitel obecně prospěšné spo-
lečnosti ICOS Český Krumlov, která 
Krumlovskou 11 pořádá.    

Rodinného běhu se zúčastnilo  
46 dětí a  desítky jejich rodičů a  blíz-
kých, kteří běželi s nimi. Stovka dospě-
lých pak změřila síly v hlavním závodu 
na  11 km nebo štafetě dvojic. Hlavní 
závod vyhrála v  kategorii žen v  čase 
55:18 Klára Ferenzi a v kategorii mužů 
v  čase 46:39 Jerguš Jančúch.  Nově 
pak zápolily i  štafety firemní, jejichž 
celé startovné šlo jako dar na podpo-
ru Osobní asistence. Nejúspěšnější 
štafetou byla ta z českokrumlovského 
městského úřadu ve  složení Hynek 
Pazderka a  Martin Hák. Již tradičně 
byla součástí hlavního běhu i osvěžu-
jící koupel v  Hornobránském rybní-
ku, které se oddala více než polovina 
běžců. 

Na místě byl připraven stánek s pro-
dejem upomínkových předmětů či bě-
žeckých triček K11.  I výtěžek z jejich 
prodeje šel na  podporu Osobní asis-
tence. Ta tento rok pomáhá více jak 
padesáti klientům – seniorům i dětem 
s  postižením, kterým usnadňuje žít 
přes svá omezení či postižení v domá-
cím prostředí.  

Krumlovská 11 
přilákala rekordní 
počet běžců

Michal Kulík  
Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Český Krumlov 

Oceňování bezpříspěvkových dár-
ců krve Českým červeným křížem 
(ČČK) má za cíl zvýšit společenskou 
vážnost bezpříspěvkového dárcov-
ství krve a  dárců krve samotných. 
Český červený kříž již více než půl 
století pravidelně oceňuje dárce krve 
těmito vyznamenáními: krůpěj krve 
dostane každý dárce za  první odběr 
přímo na  transfúzní stanici. Bronzo-
vá, stříbrná a  zlatá plaketa, pojmeno-
vaná po  prof.  MUDr.  Janu Janském, 
který byl český sérolog, neurolog 
a psychiatr a objevitel čtyř základních 
krevních skupin, se dává za  10, 20 či  
40 odběrů. Zlatý kříž ČČK 3. třídy 

za  80 odběrů předává příslušný ob-
lastní spolek na  slavnostním shro-
máždění. Zlatý kříž ČČK 2. třídy se 
uděluje za  120 odběrů a  předává se 
slavnostně na  krajském shromáždění. 
Zlatý kříž ČČK 1. třídy se uděluje za   
160 odběrů a předáván je na celostát-
ním slavnostním shromáždění. Nej-
vyšším oceněním pro bezpříspěvkové 
dárce krve je plaketa ČČK Dar krve-
-dar života. Uděluje se za 250 odběrů 
a  předávána je na  celostátním slav-
nostním shromáždění.  

Oblastním spolkem ČČK Český 
Krumlov je v  letošním roce oceněno 
120 bezpříspěvkových dárců krve. 
Slavnostní večer s  předáním přísluš-
ných vyznamenání se konal v  pátek 
19. listopadu v  českokrumlovském 
divadle. Osobně se zúčastnilo téměř  

80 oceňovaných. Za  podporu, díky 
které se slavnostní večer mohl usku-
tečnit děkujeme především Jihočes-
kému kraji, městu Český Krumlov 
a městu Větřní.  

Z  další činnosti OS ČČK Český 
Krumlov bych rád zmínil, že nadá-
le provozujeme ošacovací středis-
ka „Charitativní věšák“ ve  Větřní 
a  v  Kaplici. Od  prosince bude opět 
v provozu „Teplá židle“, což je možnost 
přečkání mrazivé noci v teple, s mož-
ností osobní hygieny a  výměny oble-
čení. Nabízíme zapůjčení vysoušečů, 
topidel, invalidních vozíků a  chodí-
tek. Také zajišťujeme zdravotní dozor 
na sportovních a kulturních akcích.  

Děkuji všem, kdo naši činnost pod-
porují.  

Dárci krve obdrželi ocenění

datum velký bazén malý bazén parní komora
21.–22. 12. 6.00–8.00

14.00–21.00 17.00–20.30
14.00–21.00

23. 12. 6.00–17:30 6.00–21.00 18.00 – 20.30

19.00–21.00

24. 12. zavřeno zavřeno zavřeno
25.–30. 12. 13.00–21.00 13.00–21.00 15.00–20.30

31. 12. 9.00–16.00 9.00–16.00 -

1.–2. 1. 13.00–21.00 13.00.–20.00 15.00–20.30

Vánoční otevírací doba 
plaveckého bazénu 21. 12.–2. 1. 
Pozn.: 23. 12. v čase 17.30–19.00 je velký bazén 
uzavřen, v tuto dobu lze využít pouze páru a malý bazén.

Podmínky vstupu do bazénu
Pro vstup je nutné prokázat bezinfekčnost dle 
mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, jehož 
aktuální znění je k dispozici na covid.gov.cz.

Tomáš Šafránek Foto: Lubor Mrázek
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Výzva Vyrazte protáhnout těla a bu-
dovat fyzičku na sportovní hřiště v No-
vém Spolí a na Horní Bránu. Obě hři-
ště prošla zásadním vylepšením. Stará 
hrací plocha v  Novém Spolí dostala 
nový asfaltový povrch, nově je hřiště 
ohrazené dřevěným oplocením a  sítí 
do  výšky čtyř metrů. Hřiště je nalaj-

nované pro volejbal, malou kopanou, 
florbal a streetball. Na ploše jsou zabu-
dované dvě fotbalové branky a street-
ballové konstrukce se síťkou. Na Hor-
ní Bráně nahradil šotolinu syntetický 
vodopropustný povrch. Nalajnováno 
je zde pro stejné sporty jako v Novém 
Spolí, nechybí dvě integrované branky 
na fotbal, dvě konstrukce na streetball 
a nachystáno je tu i na sloupky pro no-

hejbal. Oplocení tvoří dřevěné fošny 
a dva metry vysoké sítě.  

Obě arény jsou otevřené 24 ho-
din denně. V  současné době PRO-
-SPORT ČK připravuje systém pro 
bookování termínů a časem se počítá 
i s tím, že bude možné si zde sportov-
ní vybavení zapůjčit. Zvelebení obou 
hřišť stálo dohromady téměř 2,5 mi-
lionu Kč. 

Nově upravená hřiště v Novém Spolí 
a na Horní Bráně

Nové Spolí Horní Brána Foto: město Český Krumlov

so 4. 12. 19.00–21.00
ne 5. 12. 13.45–15.45
so 11. 12. 19.00–21.00
ne 12. 12. 13.45–15.45
so 18. 12. 19.00–21.00
ne 19. 12. 13.45–15.45
čt	 23.	12.	 14.00–16.00
pá	 24.	12.	 14.00–16.00
so	 25.	12.	 14.00–16.00	

19.00–21.00
ne	 26.	12.	 14.00–16.00
po	 27.	12.	 14.00–16.00
út	 28.	12.	 14.00–16.00
st	 29.	12.	 14.00–16.00
čt	 30.	12.	 19.00–21.00
pá	 31.	12.	 14.00–16.00
so	 1.	1.	 14.00–16.00

19.00–21.00
ne	 2.	1.	 14.00–16.00

www.pro-sportck.eu

zimní stadion

Veřejné bruslení
na zimním
stadionu


