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Městské zastupi-
telstvo schválilo 
na  svém prosinco-

vém zasedání rozpočet na  letošní 
rok. Vstoupili jsme do nového roku 
s  novou nadějí, že bude po  dvou 
pandemických letech už jiný, lep-
ší. I rozpočet města počítá s  jistou 
mírou opatrnosti, že tomu tak 
bude. Jeho příprava nebyla vůbec 
jednoduchá nejen kvůli přetrváva-
jící nejistotě rozpočtování příjmů, 
a  to jak těch daňových, tak neda-
ňových, ale i  kvůli očekávanému 
inflačnímu růstu nákladů. Zde 
zvláště růst cen energií zvýšil celko-
vé běžné výdaje oproti roku před-
chozímu o více než třináct milionů 
korun, což nemá v  historii tvorby 
rozpočtu obdoby. V kontextu uve-
deného jsme při sestavování roz-
počtu uplatnili základní zásadu, 
že si musí všechny odbory a všichni 
žadatelé o dotace a granty, od na-
šich příspěvkových organizací přes 
námi zřízené obecně prospěšné 
společnosti až po privátní subjekty 
působící v  oblasti kultury, sportu 
a sociální oblasti, vystačit s penězi, 
které od města obdrželi v předcho-
zích dvou letech. V zásadě se nám 
tento princip podařilo uplatnit 
vyjma zohlednění růstu nákladů 
na  energie, který nebylo možné 
v  rozpočtech odborů a  organizací 
neakceptovat. Kdybychom k  to-
muto kroku nepřistoupili, nezbyly 
by nám na nové investice prakticky 
žádné prostředky.

Rozpočet na  rok 2022 počítá 
s přebytkem běžného hospodaření 
(rozdíl mezi běžnými, provozními 
příjmy a  jim podobnými výdaji) 
53 milionů korun a  s  kapitálo-
vými výdaji (investicemi) v  obje-
mu zhruba 110 milionů korun. 
Na  první pohled tento výsledek 
vypadá solidně, ale je třeba uvést, 
že z  oněch 110 milionů na  in-
vestice tvoří většinu ty, které se 
z různých důvodů nepodařilo rea-
lizovat v minulém roce (celkem za  
68 mil. Kč).        Pokračování na str. 3

čtěte také...

Jednání se ko- 
ná ve  čtvrtek  
27. ledna 2022 
od  16.00 ho-
din v  zasedací 
místnosti Měst-
ského úřadu v  Českém Krumlově, 
Kaplická 439, 3. patro. Online pře-
nos sledujte na  webových stránkách 
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.
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Finance Zástupci českokrumlov-
ských občanů projednali a  schválili 
rozpočet na  rok 2022. Město Český 
Krumlov tak bude letos hospodařit 
s  celkovými příjmy 424,7 milionu 
korun a  výdaji 474 miliony, přičemž 
plánovaný padesátimilionový scho-
dek bude pokryt z  prostředků minu-
lých let. 

Rozpočet je základním dokumen-
tem pro hospodaření města a  stejně 
jako ten loňský se ani ten na rok 2022 
nerodil snadno. K  dlouhodobé zdra-
votní, sociální a ekonomické nejistotě 
v důsledku již téměř dva roky trvající 
pandemii koronaviru se v  posledních 
měsících přidal navíc i bezprecedentní 
nárůst cen elektřiny i plynu a další vý-
voj v této oblasti je velmi těžké přesně-
ji odhadnout. S  negativním vývojem 
na  trhu s energiemi samozřejmě sou-
visí i  růst cen dalších služeb a  prací, 
bez kterých by se fungování našeho 
města neobešlo. Toto vše se promítlo 
i do  tvorby rozpočtu na aktuální rok, 
přesto se podařilo sestavit takový roz-
počet, který je i v této nestabilní době 
schopen zajistit plnění všech základ-

ních a  podstatných povinností města 
a zároveň nerezignovat ani na investič-
ní akce, na  které je určena významná 
část rozpočtových prostředků. 

Základním pilířem příjmové strán-
ky rozpočtu jsou obdržené podíly 
vybraných daní ze státního rozpočtu, 
které jsou přerozdělovány na  základě 
rozpočtového určení daní, tzv. RUD. 
Vývoj těchto příjmů je jednou z mála 
lepších zpráv v této obtížné době, kdy 
již výsledek za rok 2021 byl nad očeká-
vání mnoha nepříliš veselých prognóz, 
a  to přibližně na  úrovni roku 2019, 
tedy toho, dá se říci, posledního stan-
dardního. 

Na  rok 2022 jsou pak daňové pří-
jmy odhadovány na zhruba 226 milio-
nů korun, tedy ještě o něco vyšší. Tyto 
relativně příznivé informace je ovšem 
nutné chápat v  kontextu posledních 
dvou velmi obtížných a  nestandard-
ních let, protože pokud by šel život 
obvyklým a  všedním způsobem bez 
pandemické krize, byly by příjmy měs-
ta každý rok řádově o desítky milionů 
korun vyšší. Další příjmy do městské-
ho rozpočtu plynou z pronájmu měst-
ského majetku, přijatých dotací nebo 
místních poplatků.

Pokračování na str. 3

Rozpočet města na rok 2022

Ilustrace Fiony Moodie ze sbírky Otakara Božejovského pořízené do Klášterů Český Krumlov
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Ceny Na rostoucí výdaje českokrum-
lovských domácností a firem bude mít 
v letošním roce vliv i vyšší cena pitné 
vody. Jak vyplývá z kalkulace vodného 
a stočného pro tento rok, v porovnání 
s  kalkulací na  rok 2021 zaplatí odbě-
ratelé za 1 m3 vody o 5,64 korun více, 
což meziročně představuje nárůst 
o 6,5 %. 

Na  tomto zvýšení se téměř ze 
dvou třetin podílel pokles celkové 
spotřeby vody způsobený zejména 
propadem cestovního ruchu (nižší 

odběr v ubytovacích a stravovací za-
řízeních). Zbývající část navýšení jde 
na  vrub vyšší ceny vody dodávané 
do sítě od Jihočeského vodárenského 
svazu a  indexového nárůstu dalších 
vstupních nákladů. Za  kubík vody 
tak v  letošním roce zaplatíme 91,93 
korun, což je cena zhruba odpovída-
jící průměru v ČR. Pokud rok 2022 
bude posledním rokem s  dopadem 
covidové pandemie a dojde k ožive-
ní hospodářství a  cestovního ruchu 
zvlášť, lze očekávat že ceny vodného 
a stočného od roku 2023 již dále ne-
porostou.

Vojtěch Němec
zastupitel za hnutí Krumlováci

Názor Člověk je většinou tvorem 
společenským. Od  pravěku žijeme 
v  tlupách, prvobytně pospolné spo-
lečnosti, kmenové až k  dnešnímu in-
dividualismu. Každý směr -ismus měl 
něco do sebe a vzešel od  lidí. Jednot-
livec sice může dokázat neskutečné 
věci, ale nikdy ne bez pomoci druhých. 
Ať jsou to rodiče, manželka, kamarád 
atd. Proto jsou i  ty děkovné proslovy 

na různých akcích. Nežijeme ve vakuu. 
Rozhodli jsme se, vesměs demokratic-
ky, žít společně. To vyžaduje pravidla 
a hodně tolerance jeden k druhému. 

Přijde mi, že se někteří bojovníci 
za  demokracii, pravdu a  individuální 
svobody jaksi zasekli někde v  mezi-
prostoru a  nechápou, že jsou problé-
my, které zvládneme právě jen tehdy, 
pokud budeme držet pospolu. Holt 
obětujeme část osobní svobody pro 
toho druhého. Nemá to nic společné-
ho se svatým bojem za svobodu, ale je 

to nezbytné, aby většina přežila. Nyní 
je to covid, příště to může být něco 
mnohem horšího. 

Nemyslím si, že budu správňák, 
když budu buzerovat hlídače v Tescu, 
když mi řekne, ať si nasadím roušku 
a  začnu mu tam předčítat chartu lid-
ských práv či ústavní zákony. Jednak 
mu to bude jedno a já tím akorát ztra-
tím čas. Zkusme se na chvilku zamys-
let, jestli třeba ten druhý nemá náho-
dou pravdu. Tolerance. Nic to nestojí 
a nebolí...

redakce

Svoz K odkládání bioodpadu 
slouží kontejnery na  veřejných 
prostranstvích a  popelnice pro 
jednotlivé rodinné domy, které 
poskytuje městský úřad zdar-
ma. Do  nádob vhazujte pouze 
biologický rostlinný odpad 
z  údržby zeleně, tj. např. listí, 
trávu, odpad ze záhonů – koš-
ťály, celé rostliny či jejich části, 
spadané ovoce, dřevní štěpku 
z  větví stromů a  keřů, drny se 
zeminou, pokojové a jiné okras-
né květiny bez květináčů, drátů 
a stuh. 

Dalším typem odpadu urče-
ným do hnědých kontejnerů je 
kuchyňský bioodpad rostlinné-
ho původu, např. zbytky ovoce 
a zeleniny, slupky, skořápky oře-
chů. Žádosti o přidělení biopo-
pelnic pro jednotlivé rodinné 
domy je možné podávat vedou-
cí Odboru životního prostředí 
a zemědělství Vlastě Horákové, 
vlasta.horakova@ckrumlov.cz, 
telefon: 380 766 550.

Rozpis svozu 
1 100 l kontejnerů

Rozpis svozu popelnic

12. 1. 9. 2. 9. 3.

6. 4. 20. 4. 4. 5.

18. 5. 1. 6. 15. 6.

29. 6. 13. 7. 27. 7.

10. 8. 24. 8. 7. 9.

21. 9. 5. 10. 19. 10.

2. 11. 16. 11. 30. 11.

14. 12.

19. 1. 16. 2. 16. 3.

13. 4. 27. 4. 11. 5.

25. 5. 8. 6. 22. 6.

20. 7. 3. 8. 17. 8.

31. 8. 14. 9. 12. 10.

26. 10. 9. 11. 23. 11.

21. 12.

Harmonogram 
svozu 
bioodpadu

Sněhová nadílka se hlásí o slovo, 
nachystaná je tak i každoroční 
zimní údržba komunikací. Ope-
rační plán zimní údržby je zan-
esen v interaktivní mapě, kterou 
najdete na geoportal.ckrumlov.
cz, v níž můžete komfortně najít 
informace, které vás zajímají.

redakce

Údržba Komunikace se rozdělují 
pro účely zimní údržby podle stupně 
důležitosti, při jejich určení se přihlí-
ží zejména k  intenzitě dopravy, vede-
ní tras veřejné hromadné dopravy, 
dopravnímu významu komunikace, 
stavebnímu a  dopravně-technickému 
stavu komunikace.

Při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro každý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba smě-
ry jízdy, což se ovšem často neděje. 
V  případě nesprávně zaparkovaného 
či odstaveného vozidla či jiné překáž-
ky na  komunikaci či chodníku, které 
znemožňují provedení zimní údržby 
nebude v  daném úseku zimní údržba 
provedena. Případ následně řeší měst-
ská policie.

Zimní údržbu zabezpečují Služby 
města Český Krumlov, které dle po-
třeby a  aktuální meteorologické situ-
ace také zajišťují nepřetržitou dispe-
čerskou službu na tel. č. 380 711 285 
a 773 116 611.

Zamyšlení nad vývojem společnosti

Zimní údržba 
komunikací

Sjízdnost a  schůdnost je 
zajišťována provozem denně 
včetně sobot, nedělí a  svátků 
v době od 3.00 do 22.00 hodin.

Vodné a stočné pro rok 2022

redakce

Příležitost zbavit 
se některých exekucí
Pokud ji vymáhá soudní exekutor 

– dlužím státu nebo státní instituci 
(např. pojišťovna nebo ČEZ). Nevzta-
huje se na daně. 

 
Odpuštění úroků a penále
Musím zaplatit pouze původní jis-

tinu, tedy původní dluh a 908 Kč pro 
exekutora, pokud jde o 1 exekuci. 

  
Od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Milostivé léto je možné využít pou-

ze ve vymezeném období. 
 
Při platbě musíte výslovně uvést, 

že chcete využít Milostivé léto pod-
le novely zákona č. 286/20221 Sb. 

POSTUP:
1. Zjistěte si své exekuce v Centrální 

evidenci exekucí. Pokud nevíte jak, 

na helplince 770 600 800 vám zdar-
ma poradí či pomohou.

2. Napište exekutorovi doporučený 
dopis s  žádostí o  vyčíslení dlužné 
jistiny a  informujte ho, že využívá-
te Milostivého léta. Uveďte i  svůj 
e-mail.

3. Zaplaťte exekutorovi dlužnou 
jistinu (dluh) + 908 Kč na  náklady 
a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 
a to je vše!
Milostivé léto můžete uplatnit, 

pokud dlužíte obci, kraji, státu, zdra-
votní pojišťovně, dopravnímu podni-
ku apod. 

Pokud si nevíte rady, tak se o po-
moc můžete obrátit na: Odbor so-
ciálních věcí a  zdravotnictví na  so-
ciální pracovníky – tel. 380  766  410 
nebo na  organizace zabývající se 
bezplatným poradenstvím jako je 
THEIA – tel. 770 160 904, ICOS tel. 
380  727  600 nebo Člověk v  tísni tel. 
770 600 800 a další poradny. 

Milostivé léto
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Pokračování ze str. 1

Na rozdíl od  inkasa sdílených daní 
nelze čekat zlepšení zejména u příjmů 
souvisejících s  turistickým ruchem, 
kde k  oživení na  předcovidovou úro-
veň ještě nějaký čas určitě nedojde. 
Z  hlediska příjmů města se to týká 
hlavně poplatků z pobytu nebo parko-
vání zájezdových autobusů s  návštěv-
níky. I  tak jsou ovšem celkové roz-
počtované příjmy na rok 2022 zhruba 
o 15 milionů vyšší než ve schváleném 
rozpočtu 2021, což by mohl být ná-
znak určitého oživení a odrazu od dna. 

Výdajové položky rozpočtu se 
v  porovnání s  minulým rokem zvýši-
ly v  součtu o 25 milionů korun. Více 
než polovinu této sumy tvoří zvýšené 
náklady na  elektrickou energii a  plyn 
pro městský úřad, základní a mateřské 
školy nebo městem založené obecně 
prospěšné společnosti. Do  běžných 
výdajů, které jsou v  rozpočtu vyčísle-
ny celkově na  necelých 365 milionů 
korun, patří vedle nákladů na materi-
ální i personální zajištění chodu úřadu 
města také třeba opravy chodníků, 
místních komunikací, vodovodních 
a kanalizačních sítí, prohrnování sně-
hu, údržba zeleně nebo zajištění měst-
ské hromadné dopravy. Pro představu, 
například jen do oprav městského ma-
jetku půjde letos přibližně 20 milionů 
korun. Stejně tak jsou součástí běž-
ných výdajů příspěvky města z  titulu 
zřizovatele již zmíněným sedmi ma-

teřským a  čtyřem základním školám, 
z  titulu zakladatele pak také čtyřem 
obecně prospěšným společnostem 
(např. Sociální služby SOVY nebo 
Městské divadlo). 

Rozpočet nezapomněl ani na  pod-
poru místních kulturních, sportov-
ních nebo sociálních spolků a organi-
zací. Mezi tyto subjekty rozdělí město 
prostřednictvím sedmi dotačních 
programů opět více než 8 milionů ko-
run, podařilo se tedy zachovat stejnou 
výši prostředků jako v minulých dvou 
letech; a je třeba říci, že pomoc města 
zachovat činnost českokrumlovských 
oddílů a spolků je zejména v této pro 
všechny těžké době ještě více potřeb-
ná. Stejně tak nechybí tradiční dlou-
holetá podpora Českého červeného 
kříže, Jihočeského centra pro zdravot-
ně postižené, Egon Schiele Art Centra 
nebo společnosti ICOS, mezi které 
rozdělí město další příspěvky nad rá-
mec dotačních programů.  

Na investice je v letošním rozpočtu 
určeno necelých 110 milionů korun, 
což je o  14 milionů korun více než 
v tom schváleném na minulý rok. Ka-
pitálové výdaje tak tvoří téměř čtvr-
tinu celkových výdajů. V  první řadě 
je třeba jmenovat velké dlouhodobé 
investice s  přesahem několika let, 
jako jsou příprava objektu bývalých 
kasáren ve  Vyšném na  novou obyt-
nou čtvrť (6 milionů Kč), pokračující 
revitalizace městského hřbitova (9 
milionů Kč) nebo výstavba zimního 
stadionu (5 milionů Kč), 21 milionů 
je pak určeno na obnovu vodovodních 

a kanalizačních sítí včetně komunika-
cí, nezapomíná se ani na vybavení škol 
a  školek, které se mohou těšit třeba 
na  nové myčky nádobí nebo pečící 
pánve. Samozřejmě, vzhledem k dlou-
hodobým omezením a  také situaci 
na  trhu stavebních prací, je na  místě 
otázka, kolik z  těchto plánovaných 
akcí a  v  jakém rozsahu se podaří na-
konec realizovat. To už ovšem město 
nemá tak úplně ve svých rukách.   

Nemalá část rozpočtových pro-
středků jde také na  splátky úvěrů, 
z  nichž ten zdaleka největší, ve  výši 
210 milionů, byl čerpaný v roce 2020 
na nákup čistírny odpadních vod. Pří-
jmy z  jejího pronájmu ovšem pokryjí 
jak splátky úvěru, tak částečně i  ná-
klady na opravy a údržbu. V minulém 
roce pak byl čerpán ještě jeden inves-
tiční úvěr; ten byl určen na  financo-
vání plánovaných projektů ve  snaze 
nezastavit jejich realizaci v  důsledku 
poklesu příjmů kvůli probíhající pan-
demii. Úrokové sazby obou těchto 
úvěrů jsou kolem jednoho procenta, 
a to na celou dobu splatnosti (15, resp. 
10 let), což se z  dnešního pohledu 
jeví zcela určitě jako trefa do černého, 
uspořilo to městským financím nemá-
lo prostředků.                     

Shrnuto: rozpočet na  letošní rok 
i v této nejisté a ne úplně příznivé době 
opět zajišťuje udržitelné hospodaření 
a fungování našeho města. Zároveň se 
nyní znovu potvrdilo, jak správné je 
zachování principu opatrnosti, které-
ho se město (nejen) při tvorbě svého 
rozpočtu dlouhodobě drží.

slovo místostarosty

Josef Hermann
Pokračování ze str.: 1

Mezi největší investice letošního 
roku bude patřit vedle každoroč-
ní obnovy vodohospodářského 
majetku první etapa rekonstrukce 
hřbitova (dokončení ve  2023), 
vybudování nových polopodzem-
ních kontejnerů a  parkovacích 
míst na sídlišti Špičák a pořízení 
digitálně řízených zábran vjez-
du do  pěší zóny. V  kapitálovém 
rozpočtu je vytvořena třinácti-
miliónová rezerva na  investice, 
která bude rozpuštěna (použita 
na další konkrétní investiční akce) 
až po uzavření výsledku hospoda-
ření za  uplynulý rok, kdy očeká-
váme, že skončíme s  přebytkem 
až do  výše deset milionů korun, 
o které budeme moci ještě navýšit 
kapitálové výdaje letošního roku.

Schválením rozpočtu na  tento 
rok jsme zároveň vstoupili do po-
sledního roku aktuálního voleb-
ního období. Je tedy pomalu čas 
na  bilancování a  skládání účtů 
občanům, jak jsme naplnili zá-
kladní priority našeho programo-
vého prohlášení ze začátku roku 
2019. Již dnes je zřejmé, že řadu 
z  nich se nám splnit nepodaří, 
neboť dopad covidové pandemie 
na  fungování města, zejména 
pak na  oblast financí, byl příliš 
silný. Jen na běžných příjmech při-
šel, resp. přijde rozpočet města 
za čtyřleté volební období o 130–
150 milionů korun. A o další de-
sítky milionů korun přišla největší 
městská společnost, Českokrum-
lovský rozvojový fond. 

Covidová pandemie nám uká-
zala, že plány jsou jedna věc, ale 
skutečnost může být úplně jiná. 
Na druhé straně je dobré si v těch-
to chvílích uvědomit, že jsou důle-
žitější věci než to, že nám na to či 
ono chybí peníze. Přeji nám všem, 
ať je rok 2022 dobrým rokem 
a ať se nám dobře daří v osobním 
i profesním životě.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022

Od  1. do  15. února 2022 je 
možné podávat žádosti o dotaci 
z  programu podpory v  oblasti 
kultury, zahraniční spolupráce, 
sociálních služeb, volnočaso-
vých aktivit dětí, sportu, envi-
romentální výchovy a  podpory 
studentů z  nízkopříjmových ro-
din. Více na  www.ckrumlov.cz/
dotace a v příštím čísle Novin. 

Dotační programy
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Iva Sonnbergerová
Jan Čermák
CPDM Český Krumlov – pracoviště ICM 

Novinky ICM Český Krumlov 
chystá v roce 2022 projekty, aktivity 
a  akce nejen pro děti z  mateřských, 
žáky základních a  středních škol 
a  jejich pedagogy, ale i  pro širší ve-
řejnost. 

A  na  co se konkrétně můžete tě-
šit? Na  některé projekty, které ICM 
může nazývat tradičními, jako je 
Multikulturní svět kolem nás a  dě-
jiny 20. století. Z  vybraných aktivit 
můžeme uvést besedy se Stanislavem 
Motlem na  témata holocaustu a  vý-
ročí Heydrichiády, promítání filmu 
Hanin kufřík a  besedu s  Danielem 
Hermanem, návštěvu památníku Lety 
s  dětmi z  dětského domova nebo 
workshop na téma japonské komiksy 
a čínská knižní vazba.

Čtvrtý ročník projektu Zdravý ži-
votní styl nabídne dětem a  mládeži 
témata jako sexuální výchova, zdravá 
výživa, sportovní turnaj, workshop 
paddleboardingu, workshop prevence 

nelátkových závislostí, workshop bez-
pečného chování v  on-line prostředí 
nebo talk show Tomáše Poláčka s  Ja-
nem Pirkem. 

Svůj druhý ročník zažije envi-
ronmentální projekt Doma na  zemi, 
který měl při loňské premiéře úspěch 
především u dětí z MŠ a I. stupně zá-
kladních škol. Z vybraných témat mů-
žeme zmínit Kam co patří? o  třídění 
odpadu či aktivitu tvoření z  odpadu 

a  zážitkové workshopy zvířata, voda, 
les a  louka s  množstvím atraktivních 
pokusů. 

V roce 2022 spustíme nový projekt 
Občanské kompetence a  gramot-
nosti, který nabídne dětem hravé ak-
tivity, při kterých se dozví informace 
o rozdělení státní moci, o historickém 
vývoji občanských práv a  povinností 
a uspořádají si malé cvičné studentské 
či žákovské volby. 

Na  tradičním čtrnáctidenním let-
ním táboře „Prázdniny v  pohybu“ 
zažijí děti od 6 do 16 let dobrodružství 
jako je spaní ve  stanech s  podsadou, 
koupání v  řece, noční hry, jednoden-
ní přežití mimo tábor, celotáborovou 
hru, táborový oheň, tradiční i  netra-
diční hry a  chutnou stravu z  polní 
kuchyně. Termín konání tábora je  
31. 7.–13. 8. 2022 na Čeříně u Rož-
mitálu na Šumavě.

Druhý ročník integračního ja-
zykového letního tábora Hrátky 
s  češtinou se zaměřením na  výuku 
českého jazyka, který připravujeme 
s  vyšebrodskou komisí pro podpo-
ru integrace cizinců, se uskuteční 
ve  dnech 21. 8.–27. 8. 2022 na  zá-
kladně DDM v Zátoni u Větřní. Pro 
děti bude přichystáno kromě výuky 
českého jazyka zábavnou a  hravou 
formou i  mnoho dalších aktivit, her, 
výletů a zajímavých zážitků. 

Pracovníci CPDM o.p.s. vám v no-
vém roce 2022 přejí mnoho štěstí, 
pevné zdraví a  osobní i  pracovní po-
hody a  těší se s  vámi na  inspirativní 
setkání!

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla vaším dodavatelem 

společnost A-PLUS Energie ob-
chodní, BOHEMIA ENERGY enti-
ty, COMFORT ENERGY, EAGLE 
ENERGY, Energie České spořitel-
ny, Europe Easy Energy, Kolibřík 
energie, Ray Energy, nebo X Ener-
gie a neřešili jste změnu plateb, ověřte 
si, zda nedlužíte za energie dodavateli 
poslední instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na  platebním dokladu SIPO nebo 

ve vaší bance (trvalý příkaz) si ověřte, 
zda máte nastaveny platby za elektřinu 
nebo plyn.

Pokud ne a zálohy na energie žád-
ným jiným způsobem nehradíte, dlu-
žíte za  energie dodavateli poslední 
instance. 

Pokud ano, peníze se strhávají, je 
vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?
Pokud jste byli zákazníkem jedné 

z  výše uvedených společností, nebo 
vaše platby dodavateli elektřiny nebo 
plynu neodchází, tak váš dodavatel 
skončil.

Zachovejte klid. Nejste na  to 
sami. Situaci ale řešte co nejdříve!

Elektřinu ani plyn vám nevypnou, 
aktuálně vám je dodává dodavatel po-
slední instance.

Kdo vám může pomoci,
pokud si nevíte rady?

Pokud vám nepomůže vaše rodi-
na nebo přátelé, máte možnost se 
obrátit na: Městský úřad, Odbor so-
ciálních věcí a  zdravotnictví na  so-
ciální pracovníky – tel. 380 766 405 
(423) nebo na organizace zabývající 

se bezplatným poradenstvím jako 
je THEIA – tel. 770 160 904 a ICOS 
tel. 380 727 600. 

V  každém případě si připravte 
poslední vyúčtování za  elektřinu 
nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit? 
Je nutné zjistit, kdo je váš dodava-

tel poslední instance, kontaktovat ho 
a  vyřešit platby za  elektřinu nebo 
plyn. Dodavatel poslední instance je 
dočasná záchranná síť pro případ, 
když skončí váš dodavatel. Proto je 
nutné vybrat si obratem nového do-
davatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více 
informací?

Energetický regulační úřad 
(www.eru.cz) poskytuje veškeré in-
formace k této situaci – o dodavatelích 
poslední instance včetně kontaktů, 
postup, jak změnit dodavatele, a odpo-
vědi na často kladené otázky lidí, kteří 
se dostali do stejné situace jako vy.

Informační centrum pro mládež představí 
v novém roce mnoho zajímavých projektů

Foto: CPDM Český Krumlov

Informace (nejen) pro seniory
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste 
jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit. Zkontrolujte si, kdo byl vaším 
dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elek-
třinu nebo plyn.
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

S  odkazem na  název naší rubri-
ky „Nepřehlédněte v  knihovně“ 
bych ráda tímto výběrem upo-
zornila na tituly zakoupené v roce 
2021, které si zatím nikdo nepůj-
čil. Vybrané tituly určitě za  po-
všimnutí stojí. 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.

Harvan, Josef: 
Drobné katastrofy
Na  naší životní pouti dochází 
k  malým vítězstvím, zklamáním, 
ale i  drobným katastrofám. Tato 
sbírka vtipných povídek je dení-
kem událostí, které nás z  našeho 
rozletu dovedou vrátit na  zem 
a určit směr našeho dalšího života.

Beauvoir, Simone de: 
Nerozlučné
Autobiografická novela slavné 
představitelky existencialismu 
a feminismu. 

Nabokov, Vladimir V.: 
Hrdinský čin
Ranější dílo V. Nabokova vyprá-
ví o  vnitřních zápasech mladého 
ruského emigranta. Sympatický 
hrdina prožívající milostný cit 
a spalující vášeň je v mnohém al-
ter-egem samotného autora.

Tammet, Daniel: 
Narozen v modrý den
Autobiografické vyprávění o dět-
ství a  dospívání mimořádně 
inteligentního chlapce s  Asper-
gerovým syndromem. Světový 
bestseller je příběhem génia, pro 
něhož jsou obyčejné každodenní 
situace často neřešitelnou záha-
dou.

Sychra, Karel: 
Problémy na Šumavě 
a jiné příběhy
Sbírka anekdot, pohádek a příbě-
hů poskládaných z fragmentů sta-
rých povídaček nejen z prostředí 
Šumavy.

www.knih-ck. cz

Nejen v době covidové jsou léka-
ři respektovanými osobnostmi, 
na jejichž pomoci závisejí naše 
životy. Nejinak to bylo i před sto 
lety, v dobách Josefa Seidela, 
před jehož objektivem několi-
krát stanul zdejší oblíbený dok-
tor Kulich.

Zdena Mrázková
Museum Fotoateliér Seidel

 
Historie Josef Kulich se narodil 
28. listopadu 1869 v  Chudenicích 
u Nového Bydžova a vystudoval na lé-
kařské fakultě v  Praze.  V  září 1893 
se v  šumavských novinách Deutsche 
Böhmerwaldzeitung objevil inzerát, 
který oznamoval, že do Krumlova při-
šel MUDr.  Josef Kulich a  na  Latránu 
v domě čp. 75 (naproti hotelu U Měs-
ta Vídně) si otevřel ordinaci. Hned 
po  příchodu do  Českého Krumlova 
se zapojil do  českého spolkového 
a  politického života. V  roce 1902 se 
v zámecké kapli sv. Jiří oženil s dcerou 
knížecího zámeckého zahradníka Ma-
rií Míkovou. Časem přesídlil do domu 
čp. 67 a  stal se praktickým, školním, 
báňským, železničním, soudním 
a  také schwarzenberským knížecím 
lékařem. Jako strážce zdraví zdejších 
měšťanů doprovázel jejich život od sa-
mého počátku a stál při nich i v hodině 
poslední. V  národnostně rozděleném 
Krumlově směřovali za Dr. Kulichem 
hlavně čeští pacienti a  oblíbený lékař 
se po čase stal vůdcem české menšiny: 
„Jeho plodnou práci, konanou zvláště 
na  Českokrumlovsku od  roku 1893, 
charakterisuje nejlépe toto: jubilant 
byl dlouholetým předsedou i  poklad-
níkem Národní jednoty Pošumavské 
v  Českém Krumlově. Po  dlouhá léta 
řídil s  úspěchem jediný peněžní ústav 
v našem městě, Českokrumlovskou zá-
ložnu, jako starosta. Založil dělnický 
spolek Včela, jenž má v přítomné době 
přes 300 členů. Jeho zásluhou došlo 
k  ustavení českého stavebního druž-
stva s 200 členy, jehož je dosud před-
sedou, docílil založení odboru Klubu 
čsl. turistů, v  němž zastává již 15 let 
funkci pokladníka. Byl místostarostou 
tělocvičné jednoty Sokol a  dlouhole-
tým předsedou i  jednatelem Čtenář-
ské besedy. Jest čestným předsedou 
Národní slavnosti, každoročně v  Čes. 
Krumlově pořádané a čestným členem 
Řemeslnické jednoty… Po  převratě 
byl předsedou Národního výboru… 
(listopad 1918–květen 1920, pozn. 

vyd.). Podporuje mravně i  hmot-
ně každý podnik národní i  sociální. 
Svou neohroženou činností za  práva 
a spravedlnost českého lidu je nazýván 
vůdcem a otcem Čechů českokrumlov-
ských. Jeho život byl a  je stále a  stále 

protkáván těmi nejkrásnějšími činy, 
jež sílí každou českou duši na  před-
ní výspě germanizačního náporu.“ 
(MUDr.  Kulich pětašedesátníkem. 
Pošumaví, věstník Národní jednoty šu-
mavské, 1934, roč. 28, s. 307.)

Po Mnichovské dohodě v září 1938 
musel uprchnout z Krumlova do Čes-
kých Budějovic. Ve  městě, kde žil 
s  rodinou téměř půl století, zanechal 
nejen velkou část svého majetku, ale 
hlavně velký kus sebe sama. I ve velmi 

pozdním věku docházel za svými paci-
enty mnoho kilometrů pěšky. V před-
jaří 1944 se takto vydal naposled. 27. 
března vyšel z  nádraží ve  Velešíně 
na  dvouhodinovou cestu za  nemoc-
ným dítětem do  Svachovy Lhotky, 
odkud pak měl namířeno přes Černi-
ci do Zlaté Koruny. V údolí Jíleckého 
potoka propukla vánice a pana dokto-
ra srazil k zemi patrně záchvat mrtvice. 
V mraze a osamění zde skonal. Podle 
vzpomínek pamětníků se tak naplnilo 
jeho přání, nikdy nechtěl zemřít v po-
steli, ale při službě pacientům. 

Památku oblíbeného doktora do-
dnes připomíná dřevěný tzv. Kulichův 
kříž, který na místě jeho smrti vztyčili 
členové krumlovského Klubu čes-
kých turistů. Vedle stojící druhý kříž 
je litinový a  je ozdoben Kulichovým 
portrétem, pořízeným v ateliéru Josefa 
Seidela. 

Podle knihy Krumlov, město pod 
věží, Jindřicha Špinara, Petra Hudi-
čáka a  Zdeny Mrázkové, kterou vy-
dal Českokrumlovský rozvojový fond  
v  r. 2018. Hledejte dávné příběhy  
v  databance Fotoateliéru Seidel foto-
banka.seidel.cz.

Portrét MUDr. Josefa Kulicha byl pořízen 
ve fotoateliéru Seidel jen nedlouho 
před tím, než tento vážený krumlovský 
občan musel (stejně jako ostatní Češi) 
po záboru pohraničí v roce 1938 opustit 
město, v kterém žil a pracoval téměř půl 
století. 

Foto: František Seidel, 30. dubna 1938

Doktor Kulich (1869–1944)

Pan doktor Kulich (první muž zleva) s Dr. Holubem a Dr. Šťastným. Vedle Josefa 
Kulicha sedí paní Růžena Šmirousová, manželka advokáta JUDr. Vladimíra Šmirouse 
a další dobrovolné sestry (Samaritärinnen) krumlovského Červeného kříže. 

Foto: František Seidel, 20. června 1938

Jako strážce zdraví zdejších měšťanů doprovázel jejich život 
od samého počátku a stál při nich i v hodině poslední.
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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 (3 směny)

Samostatný/á
referent/ka ÚTK
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Večerní lyžování  
k dennímu skipasu 
ZDARMA
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Platí od 01.01.2022

do 31.12.2022
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 1 37 61 35 3 63 57 17 43 69 5 101 47 7 9 103 11 13 105 15 71 41 107 19 21 109 23 25 111 27 77

X X X X X X X X X X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X
cg fc fc cg fc cg cg cg ce cj cg

1 KKeemmpp  SSppoollíí od 04:55 05:31 06:45 07:15 07:20 07:42 08:25 09:25 09:25 10:25 11:25 12:50 12:50 15:06 16:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25
2 Spolí 04:56 05:32 06:46 07:16 07:21 07:43 08:26 09:26 09:26 10:26 11:26 12:51 12:51 15:07 16:26 16:26 17:26 18:26 18:26 19:26
3 Svatý Duch J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
4 Plešivec 04:58 K K 07:18 07:23 07:44 08:28 09:28 09:28 10:28 11:28 12:53 12:53 15:09 16:28 16:28 17:28 18:28 18:28 19:28

0 5 SSííddlliiššttěě  PPlleeššiivveecc 05:00 05:10 K 05:55 06:39 K 07:20 07:25 07:46 08:30 09:30 09:30 10:30 11:30 12:55 12:55 15:11 16:30 16:30 17:30 18:30 18:30 19:30
1 6 Plešivec J K K J K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
1 7 Tavírna 05:03 05:12 05:34 05:58 06:41 06:48 07:23 07:28 07:51 08:33 09:33 09:33 10:33 11:33 12:58 12:58 15:14 16:33 16:33 17:33 18:33 18:33 19:33
2 8 Horní Brána 05:04 05:14 05:36 05:59 06:43 06:50 07:24 07:29 07:52 08:34 09:34 09:34 10:34 11:34 12:59 12:59 15:15 16:34 16:34 17:34 18:34 18:34 19:34
3 9 wAAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí 05:07 05:10 05:17 05:39 06:02 06:26 06:35 06:45 06:53 07:19 07:27 07:32 07:54 08:37 09:37 09:37 10:37 11:37 13:02 13:02 13:15 13:45 14:37 15:18 16:37 16:37 17:37 18:37 18:37 19:37 21:04
4 10 wŠŠppiiččáákk 05:10 05:14 05:20 06:05 06:29 06:37 07:21 07:30 07:35 07:56 08:40 09:40 09:40 10:40 11:40 13:05 13:05 13:17 13:47 14:40 15:21 16:40 16:40 17:40 18:40 18:40 19:40 21:06
K 11 Chvalšinská K K K K K K K 07:32 K K K K K K K 13:07 K K K 15:23 K K K K K K K
K 12 Růžek 05:13 K K K 06:31 K 07:23 07:36 07:38 08:43 09:43 09:43 10:43 11:43 13:08 13:11 K K 14:43 15:27 16:43 16:43 17:43 18:43 18:43 19:43 21:08
K 13 xŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee 05:15 K K K 06:33 K 07:25 07:38 07:40 08:45 09:45 09:45 10:45 11:45 13:10 13:13 K K 14:45 15:29 16:45 16:45 17:45 18:45 18:45 19:45 21:10
5 14 Svatá Trojice 05:18 05:15 05:23 06:06 06:36 06:39 07:28 07:41 07:43 08:48 09:48 09:48 10:48 11:48 13:13 13:16 13:19 13:49 14:48 15:32 16:48 16:48 17:48 18:48 18:48 19:48 21:14
6 15 Sídliště Mír 05:19 05:16 05:24 06:07 06:37 06:40 07:29 K K K K K K K 13:14 13:17 13:20 13:50 K 15:33 K K K K K K 21:16
K 16 U Supermarketu K K K K K K K 07:43 07:45 08:50 09:50 09:50 10:50 11:50 K K K K 14:50 K 16:50 16:50 17:50 18:50 18:50 19:50 K
7 17 Tovární 05:20 05:17 05:26 06:08 06:39 06:42 07:30 13:15 13:18 13:22 13:52 15:34 21:18
7 18 TToovváárrnníí  ttooččnnaa př 05:22 05:19 05:29 06:10 06:41 06:45 07:32 13:17 13:20 13:25 13:55 15:36 21:20

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
ce nejede 24.12.22 cg nejede 1.1.22, od 23.12.22 do 31.12.22 cj nejede 24.12.22,31.12.22
fc nejede od 1.1.22 do 2.1.22,4.2.22, od 28.2.22 do 6.3.22, od 14.4.22 do 18.4.22, od 1.7.22 do 31.8.22,28.9.22, od 26.10.22 do 28.10.22,17.11.22, od 23.12.22 do 31.12.22
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

335001  Spolí - Plešivec - Autobusové nádraží - Železniční stanice - Tovární točna
Platí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

333355000022 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŠŠppiiččáákk  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  VVyyššnnýý  oossaaddaa   

Platí od 01.01.2022

do 31.12.2022
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

Km TČ Seznam zastávek 31 35 29 1 5 101 7 9 103 11 111 13 37 33 105 19 107 21 23 109 25

X X X X X 6 + X X 6 + X 6 + X X X 6 + X 6 + X X 6 + X
cg cg cg cj

0 0 0 1 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí od 04:50 05:45 06:46 07:32 08:00 08:00 09:00 10:00 10:00 12:00 12:40 13:00 12:26 14:27 14:30 16:00 16:00 17:00 18:00 18:50 19:00
1 1 1 2 Špičák 04:52 05:47 06:52 07:35 08:03 08:03 09:03 10:03 10:03 12:03 12:43 13:03 12:28 14:29 14:32 16:03 16:03 17:03 18:03 18:53 19:03
K K K 3 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
2 2 2 4 Růžek 04:54 05:49 06:54 07:38 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 12:06 12:46 13:06 12:30 14:32 14:34 16:06 16:06 17:06 18:06 18:56 19:06
3 3 K 5 Železniční stanice K K K 07:40 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 12:08 12:48 13:08 12:31 14:33 14:35 16:08 16:08 17:08 18:08 18:58 19:08
K 3 2 6 Vyšný sídliště 04:56 05:51 06:56 K 08:12 08:12 K 10:12 10:12 12:12 12:52 13:12 K 14:35 14:37 16:12 16:12 17:12 18:12 19:02 19:12
K 4 3 7 Kasárna 04:57 05:52 06:57 K 08:13 08:13 K 10:13 10:13 12:13 12:53 13:13 K 14:36 14:38 16:13 16:13 17:13 18:13 19:03 19:13
K 4 3 8 Vyšný rozcestí 04:59 05:54 06:59 K 08:14 08:14 K 10:14 10:14 12:14 12:54 13:14 K 14:37 14:39 16:14 16:14 17:14 18:14 19:04 19:14
K 5 4 9 VVyyššnnýý př 05:00 05:55 07:00 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 12:56 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 5 4 9 VVyyššnnýý od 05:00 05:55 07:15 K 08:16 08:16 K 10:16 10:16 12:16 13:01 13:16 K 14:39 14:41 16:16 16:16 17:16 18:16 19:06 19:16
K 6 5 10 Vyšný rozcestí 05:02 05:57 07:17 K 08:17 08:17 K 10:17 10:17 12:17 13:02 13:17 K 14:40 14:42 16:17 16:17 17:17 18:17 19:07 19:17
K 6 5 11 Kasárna 05:03 05:58 07:18 K 08:18 08:18 K 10:18 10:18 12:18 13:03 13:18 K 14:41 14:43 16:18 16:18 17:18 18:18 19:08 19:18
K 7 6 12 Vyšný sídliště 05:04 05:59 07:19 K 08:19 08:19 K 10:19 10:19 12:19 13:04 13:19 K 14:42 14:44 16:19 16:19 17:19 18:19 19:09 19:19
3 7 6 13 Železniční stanice 05:08 06:02 07:21 07:42 08:22 08:22 09:22 10:22 10:22 12:22 13:12 13:27 13:46 14:45 14:47 16:22 16:22 17:22 18:22 19:12 19:22
K K K 14 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 15 U Supermarketu K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 16 Sídliště Mír K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
K K K 17 Svatá Trojice K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
4 8 7 18 Růžek 05:12 06:04 07:23 07:44 08:24 08:24 09:24 10:24 10:24 12:24 13:14 13:29 13:48 14:46 14:48 16:24 16:24 17:24 18:24 19:14 19:24
K K K 19 Chvalšinská K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
5 9 8 20 Špičák 05:14 06:06 07:26 07:47 08:27 08:27 09:27 10:27 10:27 12:27 13:17 13:32 13:51 14:47 14:49 16:27 16:27 17:27 18:27 19:17 19:27
6 10 9 21 AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí př 05:15 06:08 07:28 07:50 08:30 08:30 09:30 10:30 10:30 12:30 13:20 13:35 13:53 14:50 14:52 16:30 16:30 17:30 18:30 19:20 19:30

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cg nejede 1.1.22, od 23.12.22 do 31.12.22 cj nejede 24.12.22,31.12.22
K spoj jede po jiné trase

Jízdní řád,tarifní podmínky a ceník jsou k nahlédnutí u řidiče.
Jízdné je možno platit elektronickou peneženkou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace jsou zveřejněny ve vozidle této linky.

335002  Autobusové nádraží - Špičák - Železniční stanice - Vyšný osada
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671 Platí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
Ceník jízdného MHD Český Krumlov, platný od 8. 10. 2018 na linkách 335001 a 335002

Jízdné

Jednorázové 
hotovostní 
a Přestupní 

bezhotovostní*

Jednorázové 
hotovostní 
a Přestupní 

bezhotovostní*

1. PÁSMO 1–4 km 2. PÁSMO 5–více km

Obyčejné jízdné 10 Kč 13 Kč

Zlevněné jízdné pro děti 6–18 let** 2 Kč 3 Kč

Zlevněné jízdné pro studenty 18–26 let*** 2 Kč 3 Kč

Seniorské jízdné 65–70 let** 2 Kč 3 Kč

Pes 5 Kč 5 Kč

Zavazadlo – nad stanovený rozměr 5 Kč 5 Kč

*  přestup do 45 minut od prvního odbavení, pouze s Dopravní kartou vystavenou dopravcem
**  cestující 6–15 let bez prokázání věku, 15–18 let s OP, oficiálním dokladem s datem narození, žákovským 
 průkazem, senioři s OP, oficiálním dokladem s datem narození
***  na základě průkazu vystaveného dopravcem (a u studentů potvrzeného školou)

Vystavení Dopravní karty 100 Kč
Vystavení Dopravní karty pro seniory na 65 let věku ZDARMA

Přeprava ZDARMA
 jedno dítě do 6 let
 senioři starší 70 let***
 kočárek s dítětem
 ZTP, ZTP/P
 průvodce držitelů průkazů ZTP/P 
 včetně vodicího psa
 zavazadlo do rozměru 20×30×50 cm, tyčové zavazadlo do délky 

150 cm a do průměru 10 cm 
deskové zavazadlo do rozměru 80×100×5 cm,  
nákupní taška na kolečkách a snadno přenosné věci, které lze držet 
na klíně

 zvíře v přenosné schráně s nepropusným dnem do rozměr 
20×30×50 cm

Jízdenka JIKORD+
Od 1. 7. 2015 je v platnosti jednodenní síťová jízdenka JIKORD+. Platí 

v uvedeném dni na vybraných linkách na území Jihočeského kraje. 
Po prokázání platné jízdenky JIKORD+ je přeprava cestujících 

bezplatná. Jízdenka JIKORD+  
se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.

Všechny ceny uvedeny v Kč, včetně DPH.
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redakce 

Ocenění V loňském roce se to skvě-
lými úspěchy mladých sportovců jen 
hemžilo. „Velmi si vážíme výkonu kaž-
dého ze sportovců, děkujeme za vzornou 
reprezentaci Českého Krumlova na  do-
mácí půdě i  v  zahraničí, za  propagaci 
svého domovského sportovního klubu. 
Rovněž děkujeme všem trenérům za   
trpělivou a obětavou práci a v neposled-
ní řadě i rodičům za podporu. Za rok se 
těšíme na  další kolekci skvělých výkonů 
a lesk medailí,“ říká místostarosta Mar-
tin Hák. Představujeme vám krumlov-
ské sportovní naděje: 
Martin Koupal (9 let) 
SK Karate Český Krumlov

 Národní pohár (nominační turnaj 
na MČR) – 3 zlaté medaile s kata, 
kumite a kata týmu

 Budapešť (mezinárodní turnaj) – 
zlatá medaile v kumite, stříbrná me-
daile v kata

Adam Zíka (13 let) 
SK Karate Český Krumlov

 Národní pohár (nominační turnaj 
na MČR) – zlatá medaile v kumite

 Chorvatsko (světová liga karatistů) 
– bronzová medaile

Samuel Vejnar (16 let) 
SK Vltava Český Krumlov
 Juniorský mistr Evropy ve  sjezdu 

(sprintu) na divoké vodě

 Podíl na  zisku Evropského titulu 
pro ČR v závodě družstev ve sprin-
tu kategorie do 23 let

Adam Ondřich (17 let) 
SK Vltava Český Krumlov

 Juniorský mistr Evropy ve  sjezdu 
(sprintu) na divoké vodě

 Podíl na  zisku Evropského titulu 
pro ČR v závodě družstev ve sprin-
tu kategorie do 23 let

Tereza Kratochvílová (18 let)
SK Vltava Český Krumlov

 Mistrovství Evropy juniorů ve sjez-
du (sprintu) na divoké vodě – bron-
zová medaile

 podíl na zisku stříbrné medaile pro 
ČR v  závodě družstev ve  sprintu 
do 23 let 

Anežka Paloudová (22 let)
SK Vltava Český Krumlov
 Mistrovství Evropy v  závodě 

na  1000 m v  kategorii do  23 let – 
bronzová medaile 

 Vicemistryně světa v  závodě 
na 1000 m v kategorii do 23 let

Tomáš Hanák (19 let)
FBC Rytíři Český Krumlov

 Mistrovství světa juniorů ve florba-
le – zlatá medaile

Jaromír Janáček (26 let)
SK Badminton Český Krumlov

 Mistrovství ČR (Praha) – stříbrná 
medaile ve čtyřhře mužů

Barbora Mitková (19 let)
Potápěčský klub Delfín

 Rekord v  délce trvání ponoru 
v lomu Slověnický mlýn u Lišova – 
10 dnů

Viktorie Shrbená 
Karate Panthers Český Krumlov

 Mistrovství světa karate Shotokan 
v Turecku – 1. místo kumite sanbon 
shobu 10–11 let, 1. místo kumite 
ippon shodu 10–11 let 

Adéla Lerche
Karate Panthers Český Krumlov

 Mistrovství světa karate Shotokan 
v  Turecku – 3. místo kumite wkf 
8–9 let, 2. místo kumite sanbon 
shobu 8–9 let, 2. místo kumite ip-
pon shobu 8–9 let

Eliška Perníková
Karate Panthers Český Krumlov

 Mistrovství světa karate Shotokan 
v Turecku – 3. místo kumite 8–9 let 
sanbon shobu kumite

Gratulujeme úspěšným mladým sportovcům


