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Pomáhejme Ukrajině

starosta

Milí
Krumlováci,
ani jsme nestačili
vydechnout z covidové situace, která
nás svírala dva roky, a máme
tu další krizový stav, který se
nás bytostně dotýká a na který
musíme bezodkladně reagovat.
Více než měsíc zuří na Ukrajině
válečné běsnění, před kterým
prchají lidé do zahraničí. A Češi
opět dokázali, jak se v mimořádných situacích umí semknout
a nezištně poskytnout pomoc
potřebným. Do českých měst
přicházejí desetitisíce lidí, kteří
ztratili svůj domov, a nejinak je
tomu i u nás v Českém Krumlově, kde řada uprchlíků našla
bezpečné útočiště.
Od počátku se snažíme ukrajinským občanům poskytovat
veškerou pomoc a podporu.
Na městském úřadě jsme zřídili
koordinační tým pro UA, který
organizuje pomoc ve všech oblastech od zajištění ubytování
přes potravinovou a materiální
pomoc, zprostředkování zdravotní péče až po zajištění péče
o děti a seniory na území našeho
města. Pravidelně také zasedá
krizový štáb, na kterém řešíme
aktuální potřeby, úkoly a zapojení jednotlivých záchranných
složek do pomoci uprchlíkům.
Ohromné poděkování ale
patří především vám všem,
kteří nezištně pomáháte, ať už
jde o jakoukoli formu pomoci.
Od darování oblečení, potravin nebo peněz přes pořádání
vlastních sbírek, nabídky volnočasových aktivit pro děti až
po ubytovávání rodin ve vlastních domech a bytech.
Tato vlna empatie dává víru
v lidskost, která se, jak se zdá,
na druhém konci Evropy vytrácí. Zachovejme si proto i nadále
tento postoj, a pokud můžeme,
tak pomozme. I na úkor toho, že
nás to bude stát trochu našeho
pohodlí. Vytrvejme a prokažme
naše lidství tím, že k lidem, kteří
přišli o celý svůj majetek, často
možná i o své blízké, budeme solidární a laskaví.

Na radnici vlaje kromě české vlajky a městského praporu i ukrajinská vlajka jako symbol solidarity
Foto: Petra Nestávalová
a podpory ukrajinskému lidu. 		

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

K datu uzávěrky Novin (25. 3.) je

evidováno 340 uprchlíků s pobytem na území našeho města. Počty se ale neustále mění. Lidé jsou
ubytovaní v penzionech, ale i v rodinných domech a bytech, které
jim poskytli sami naši občané.
Z městských prostor jsou obsazené
dva byty v Sociální službách SOVY
na Vyšehradě a dovybavujeme dal-

ší městské prostory, např. na Vyšehradě 182. Dle uložených kvót pro
jednotlivé obce máme připraveny
ubytovací kapacity, které mohou
(ale také nemusí) být využity pro
uprchlíky. Pro Český Krumlov se
jedná o 175 lůžek: na ubytovně
PRO-SPORT, Městského divadla
(dohromady 55 lůžek), dále v bytech města a Českokrumlovského
rozvojového fondu, zbývající kapacita je nasmlouvána u privátních
ubytovatelů. Ve veřejné diskuzi se

v dubnovém čísle se také dočtete...

7
Krumlov pro klima

9
Velikonoce ve městě

také objevují náměty na zprovoznění bývalých kasáren ve Vyšném.
Tato varianta nouzového ubytování není ale možná. Veškeré sítě,
dodávky vody, energií jsou v havarijním stavu a jejich zprovoznění
by vyžadovalo veliké náklady. Velmi podobně je na tom i městský
bytový dům v ul. Nemocniční 431,
jehož rekonstrukce je v plánu, nicméně zde se ještě zprovoznění pro
uprchlíky prověřuje.
Pokračování na str. 2

jednání zastupitelstva
Koná se ve čtvrtek 28. dubna
2022 od 16.00
hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos
sledujte na webových stránkách
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.
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POMOC UKRAJINĚ

Jak pomáháme Ukrajině

Infopoint

Foto: město ČK
Pokračování ze str. 1

Infopoint na úřadě
S dotazy, jak postupovat při vyřizování nejrůznějších záležitostí
v souvislosti s příjezdem a pobytem lidí z Ukrajiny do Českého
Krumlova, se lidé obracejí na Infopoint, který vznikl na městském
úřadě, případně na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Pracovníci Infopointu zde zaznamenávají a vyřizují pomoc při
ubytování, stravování, ošacení
a další potřeby, zároveň kontaktní místo shromažďuje nabídky
pomoci dobrovolníků i seznam
občanských iniciativ na pomoc
uprchlíkům.
Ubytovali jste ukrajinské
občany? Dejte nám o tom
vědět!
Aby město zajistilo kapacitu a dostupnost veřejných služeb, potře-

Funguje od pondělí do pátku
od 8 do 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov,
Kaplická 439, 1. patro
Telefonní linka: 380 766 666
E-mail: ukrajina@ckrumlov.cz
K dispozici je zde i ukrajinská
tlumočnice
www.ckrumlov.cz/
pomoc-ukrajine

buje znát místo pobytu a bližší
údaje o ubytovaných osobách. Obrací se proto na ubytovatele uprchlíků a žádá je o poskytnutí potřebných informací, které mu umožní
s nimi dále pracovat.
Vyplněním elektronického formuláře, který je dostupný na www.
ckrumlov.cz/pomoc-ukrajine, se
ubytovatelé zaregistrují do interního systému a město tak bude
moci sledovat pohyby uprchlíků
a využívat data pro zprostředkování či přímé zajištění potřebných
služeb v oblasti školství, sociální
oblasti a zdravotnictví, při plánování dopravy, občanské vybavenosti, trávení volného času apod.

Chcete pomoci?
Dejte nám o tom vědět!
Pro efektivní propojení nabídek pomoci od obyvatel s žádostmi o materiální a další podporu v nouzi
uprchlíků slouží databáze, do které mohou obyvatelé zaregistrovat
svou formu pomoci ať už v podobě
nabídek na zajištění hmotné pomoci nebo třeba dobrovolnických
aktivit. Pracovníci úřadu dennodenně komunikují s ubytovateli,
se zaměstnavateli, s dobrovolníky a řeší jejich možnosti pomoci
na jedné straně, na straně druhé
se na úřad obracejí lidé z Ukrajiny,
kteří pomoc potřebují.
Všichni, kteří chtějí nabídnout
pomoc jakéhokoli druhu, mohou
vyplnit formulář, který je dostupný na www.ckrumlov.cz/pomoc-ukrajine, jeho prostřednictvím
úřad získá databázi nabízených
věcí a služeb. Následně dle poptávky zajistí propojení kontaktů nabízené a vyžádané pomoci. Pokud
například někdo nabídne skříň, tak
ji úřad zaeviduje a až po ní bude
poptávka ze strany uprchlíků, tak
snadno a rychle zajistí, aby se nabídka a poptávka spárovaly.
Sbírka potřebných věcí
Sbírky vyhlašuje město dle aktuálních potřeb. V současné době
potřebujeme tyto konkrétní věci:
spacáky, karimatky, nafukovací
matrace, mléčnou kojeneckou výživu, přesnídávky, dětské pleny,
dětské postýlky, prášky na praní,
prací gely, jarní dámskou obuv vel.
37–40, pánskou obuv vel. 41–44,

dětskou obuv vel. 30–38 a nové
spodní prádlo – dámské, pánské,
dětské, nádobí, příbory, skleničky,
ložní prádlo, toaletní papír, úklidové prostředky, závěsy, záclony.
Ohledně konkrétních věcí se také
můžete poradit na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 380
766 400. Věci můžete nosit kdykoli
na služebnu městské policie (budova autobusového nádraží, Nemocniční 586). S vděčností děkujeme
všem dárcům za nezištnou pomoc!
Aktuální info o sbírkách najdete
na webu města.
Zdravotní péče
a psychologická pomoc
Zdravotní péči zajišťuje Nemocnice ČK. Každé pondělí zde navíc
od 15 do 18 hodin funguje lékařská
ambulance s ukrajinsky hovořícím
lékařem (pavilon B, 3. patro). V nemocnici je také k dispozici psychosociální podpora.
Prominutí poplatku
z pobytu
Mnohých uprchlíků z Ukrajiny se
ujali i místní poskytovatelé ubytovacích služeb jako jsou hotely,
penziony apod. Některých z takto ubytovaných Ukrajinců by se
za normálních okolností týkala
také povinnost zaplatit místní poplatek z pobytu, který činí
50 korun za osobu mimo dětí
do 18 let. V této těžké situaci je ale
samozřejmě nevhodné chtít po lidech zasažených válkou zaplatit
tento poplatek a město si je toho
dobře vědomo. Proto přistoupilo, stejně jako třeba Praha, Brno
nebo Hradec Králové, k prominutí
místního poplatku z pobytu ukrajinským uprchlíkům, zatím až do
30. 6. 2022.
Potřebné věci na Ukrajinu

Sbírka

Věci můžete nosit kdykoli
na služebnu městské policie
(budova autobusového nádraží, Nemocniční 586).

Na Ukrajinu vyrazilo několik
zásilek humanitární pomoci
z Českého Krumlova, kterou
zorganizovali sami občané města.
Foto: město ČK

www.ckrumlov.cz/pomoc-ukrajine

POMOC UKRAJINĚ

Krumlovský šatník
Parta krumlovských dam (Bára Pechová, Naďa Perníková, Matylda Pointingerová, Petra Neudörflová, Věra Baštová a Blanka Křížová) organizuje
sbírku oblečení, obuvi, ale i hraček a drogerie, které následně poskytuje lidem z Ukrajiny ve městě. Krumlovský šatník najdete v Hospodě 99
(Věžní 99) a ve Studiu Oáza v přízemí (Dlouhá 93). Otevírací doba: pondělí–neděle 16.00-19.00 hodin. Kontakt: 725 665 666.

Děti ve školách
Aktuálně jsou na Základní škole Linecká otevřeny dvě adaptační třídy
pro ukrajinské děti. Celkem je tu
55 dětí, které jsou rozděleny ve třídách na starší a mladší skupiny
žáků. Pracují tu s nimi ukrajinské
učitelky. Děti mají zatím zajištěné
obědy zdarma, výuku češtiny a volnočasový odpolední program.
Až se děti adaptují na nové
prostředí, seznámí se s českým
jazykem a rodiče si to budou přát,
přejdou děti do spádových základních škol. Přejít do nich musí
po 90 dnech pobytu. Tyto třídy má
město v plánu udržet do konce to-
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hoto školního roku, záleží ovšem
na tom, jak se bude situace dál vyvíjet. V současnosti město také připravuje řešení pro předškolní děti.
Vzdělávání a volnočasové aktivity pořádají soukromé i veřejné
organizace ve městě. Fungují bezplatné kurzy češtiny místních jazykových škol, Centrum pro pomoc
dětem a mládeži zajišťuje dopolední programy pro školní skupiny v Boudě, prohlídky města pro
ukrajinské děti apod. Komunitní
centrum Rovnost poskytuje prostor pro skupinu dětí, kterou vede
ukrajinský vychovatel. Možnosti
a nabídky se neustále rozšiřují.

Foto: Krumlovský šatník

Sbírkový
transparentní účet
Na pomoc Ukrajině město zřídilo transparentní účet, na který vložilo 250 tisíc korun a kam
přispívají další dárci. Do současné doby bylo na účet poukázáno celkem 430 tis. Kč.

Z účtu je hrazena v souladu
s krajskými pravidly nakládání
s tímto typem účtů humanitární
pomoc uprchlíkům z Ukrajiny,
kteří našli ubytování v našem
městě. Transparentní účet najdete na webu www.ckrumlov.
cz/pomoc-ukrajine.
Foto: město ČK

Sdružení
cestovního ruchu ČK
Poděkování patří Sdružení cestovního ruchu ČK, které poskytlo
ubytování, zajistilo základní potřeby a pomohlo najít zaměstnání pro
50 ukrajinských maminek a dětí, které přijely do Českého Krumlova.

Foto: SCRČK

www.ckrumlov.cz/pomoc-ukrajine

Burza práce

V nabídkách pomoci uprchlíkům se kromě materiální pomoci objevují i nabídky pracovních míst.
Zároveň se na Infopoint nebo na Odbor sociálních
věcí obrací uprchlíci, kteří nabízí svoje pracovní
zkušenosti. I sami ubytovatelé s námi sdílí informace o schopnostech svých ubytovaných uprchlíků. IT tým města proto propojil nabídku a poptávku na trhu práce pomocí stávajících informačních
systémů. Na stránce https://burzaprace.ckrumlov.cz je k dispozici aplikace, díky které mohou
nejen firmy, ale i soukromé osoby nabízet zaměstnání, brigádu, výpomoc. Zájemci o práci pak mohou přímo
odpovědět na e-mail nebo telefon. Tržiště nabídek a poptávek
práce je k dispozici zdarma pro
širokou veřejnost.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I DOPRAVA

Proč kácíme stromy?
V posledních týdnech přichází na městský úřad dotazy ohledně
probíhajících prací na veřejné zeleni ve městě. Je třeba uvést, že
zdravotní stav stromů a keřového patra průběžně kontrolujeme
v průběhu celého roku. Případné zásahy provádí specializovaná
arboristická firma, jedná se především o různé typy ošetření a řezů
dřevin (zdravotní, redukční), bezpečnostní vazby korun a u stromů
ve špatném zdravotním stavu jejich odstranění.

Vlasta Horáková

V mnoha případech jsme také
nuceni řešit v minulosti nevhodně
vysazené stromy – typickým příkladem je sídlištní zeleň. Lze dnes
asi těžko něco vyčítat laikům, kteří
ve snaze zkrášlit si okolí bydliště,
vysadili malé sazenice smrků přímo pod okny panelového domu.
Po několika desítkách let jim stromy stíní, zakrývají výhled, ohrožují nemovitost.
Náhrady za odstraněné stromy
ve formě výsadby nových stromů
či keřového patra probíhají průběžně (na jaře či na podzim), nicméně
je nutné zdůraznit, že ne vždy je
možné přímo v místě kácení realizovat výsadbu stromů nových,
např. kvůli existenci inženýrských
sítí v daném místě, nevhodnému
stanovišti apod. Naší snahou je
v takových případech realizovat
výsadby v nejbližším možném okolí. Je důležité volit taková místa,
kde dřevině – i přes všechna omezení a rizika výše uvedená – budou
poskytnuty podmínky pro zdárný
růst a vývoj.

vegetačního klidu, tj. v období,
ve kterém se růst a jiné životní
funkce v přírodě zpomalují až
zastavují. Stromy se v takovém
období nacházejí v relativním vegetačním útlumu a nejsou tedy
aktivní při tvorbě nových vodivých
pletiv. Uvedené období je vymezeno od 1. 11. do 31. 3. V tomto období se tedy realizuje kácení všech
určených stromů, s výjimkou těch,
které musí být odstraněny bezodkladně. Z tohoto důvodu byla
právě v březnu aktivita firem zajišťujících uvedenou službu nejvyšší

a kácelo se nejen ve městech, ale
např. i v alejích podél komunikací.
K důvodům, které vedou k pokácení stromu: přes svou nepopiratelnou pozitivní funkci v urbanizovaných územích je hlavním
z hledisek při posuzování stromů
v rámci veřejné zeleně tzv. provozní bezpečnost. Uvedené získává
na aktuálnosti i s ohledem na skutečnost, že se výskyt výjimečných klimatických jevů spojených
s prouděním vzduchu v posledních
letech výrazně mění, od silného větru přes vichr, vichřici až po orkán.
Dřeviny v městském prostředí
trpí mnoha stresovými faktory,
které významně ovlivňují jejich
zdravotní stav a často výrazně
snižují životnost stromu. Prach,

Uzavření
podchodu
u Jitony

Sanace skal bude probíhat
do září letošního roku

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Kácení se zpravidla provádí v době

Foto: město ČK

vysoké teploty v letním období,
exhalace, zasolení půdy ze zimních posypů, výkopy v kořenových
zónách a další důsledky lidské činnosti jsou často fatální i pro jedince, který by se ve volné krajině dožil i několika staletí. V posledních
letech jsou velkým problémem
nejen choroby a škůdci, ale i velké
sucho, které stromy dále oslabuje.

V březnu začala sanace skalního útvaru táhnoucího se nad silnicí
II/160 ve směru Český Krumlov – Větřní. Na tomto úseku je omezen
provoz na jeden jízdní pruh a doprava je koordinována semafory.
Sanace skal bude trvat do září letošního roku. Realizátorem akce je
Jihočeský kraj.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Skalní útvar a jeho bloky nad silFoto: město ČK

redakce
V ulici Za Jitonou pokračuje vý-

stavba obytného komplexu Krumlovský vltavín. Do konce dubna
proto bude uzavřen podchod pod
silnicí I/39 z důvodu realizace podzemní komory zatrubnění potoka.
Rovněž do konce dubna budou
probíhat práce na propojování inženýrských sítí přímo v ulici Za Jitonou. Provoz zde není přerušen,
pouze je převeden na provizorní
komunikaci.

nicí II/160 jsou natolik nestabilní,
že dochází k odpadávání jeho částí
na komunikaci pod ním. Na špatném stavu se projevuje zejména
zimní období mrazů a vydatných
dešťů se sněhem, které způsobují další zhoršování kondice skal.
Z tohoto důvodu je nutné provést
sanaci, která eliminuje hrozící nebezpečí pádu kamenných odštěpů.
„Hlavní úsek skalního svahu byl
odborně posouzen a následně zařazen Českou geologickou službou
do Registru svahových nestabilit třetí kategorie vysokého rizika. V rámci
krajské silniční sítě se jedná o nej-

větší skalní úsek s největším rizikem
možného skalního řícení. To ohrožuje hlavně provoz na přilehlé silnici
II/160,“ popisuje situaci Milan Veleba z Odboru dopravy a silničního
hospodářství Jihočeského kraje.
S realizací akce je spojeno dopravní omezení na příslušném úse-

Foto: město ČK

ku. Doprava je omezena na jeden
jízdní pruh široký 3,5 metru a je
řízena kyvadlově za pomocí semaforů.
V rámci úprav na nestabilních
skalních svazích budou prováděny
rozsáhlé práce. „Nejprve se odstraní
vzrostlý náletový materiál, tedy veškeré dřeviny a předměty zabraňující
samotné sanaci skal. Následně dojde
k očištění a odtěžení nestabilních
skalních bloků. Celý svah pak bude
zajištěn vysokopevnostní ocelovou
sítí a budou nainstalovány dynamické bariéry s ochrannými ploty,“ dodává Milan Veleba.
Veškeré práce na akci bude zajišťovat firma STRIX Chomutov, a.s.
Celkové náklady na realizaci činí
34,8 milionu korun, které uhradí
Jihočeský kraj. Na financování se
podílel Fond soudržnosti Evropské
komise prostřednictvím Operačního programu životní prostředí
2014-2020, který zaplatil 85 %
z celkové částky.
www.ckrumlov.cz
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Město navýšilo rozpočet,
peníze půjdou do oprav budov,
revitalizací, kultury
Zastupitelé schválili nové rozpočtové opatření, které do letošního rozpočtu města nově
zapojuje finanční prostředky
ve výši 32,2 milionu korun. Konkrétně budou peníze použity
jednak na potřebné navýšení
rozpočtů stávajících investičních akcí, jednak na financování
nových projektů.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Zastupitelé schválili

navýšení
rozpočtu, ke kterému došlo v rámci
zpětného vyplacení dotací a dosud
nezapojených volných prostředků na běžných účtech. Jedná se
o částky 7,7 milionu korun, které
město získá od Ministerstva pro
místní rozvoj za investici do vybudování bezbariérového přístupu
a modernizaci odborných učeben
na ZŠ Za Nádražím. Také jde o dosud nezapojené volné prostředky
na běžných účtech města ve výši
24,5 milionu.
„Podstatně lepší výsledek hospodaření uplynulého roku v porovnání s rozpočtem nám umožnil
zvýšit letošní kapitálové výdaje
(výdaje na investiční akce) na celkovou částku převyšující 160 milionů korun. Z této částky bude ponecháno v tzv. rozpočtové rezervě
na investice 13,5 milionu korun,“
říká místostarosta Josef Hermann.
Mezi největší investiční akce se
řadí revitalizace městského hřbiNová městská
čtvrť

Nový
Dvůr

Přijďte se seznámit
s návrhem územní studie přestavby
areálu bývalých kasáren Vyšný na novou rezidenční čtvrť
města. Návrh představí ve čtvrtek 21.
dubna 2022 od 17.00
hodin v kině Luna
architekti z Ateliéru
A8000.
www.ckrumlov.cz

Foto: Jaroslav Horák

tova, kde se finanční prostředky
navýšily o 9,1 milionu korun. Navýšení o 1,5 milionu korun se také
dočká projekt rekonstrukce českokrumlovské Prelatury.
Další významné investice se týkají oprav základních a mateřských
škol. Bude se jednat zejména o mateřské školy Plešivec I a Vyšehrad
a základní školy Plešivec, Linecká
a Za Nádražím, kde město hodlá
investovat 3,5 milionu do údržby
objektů a přilehlého okolí. Zkrátka nepřijdou ani MŠ Tavírna, kam
město pořídí nový plynový kotel,
nebo ZŠ T. G. Masaryka, která
dostane navíc 1,2 milionu korun
na sanaci suterénních zdí.
„Novými projekty, které budou letos zahájeny, jsou například úpravy kontejnerových stání
po městě, výstavba polopodzemních kontejnerů na Horní Bráně

s rozpočtem 3,5 milionu korun,
studie východního obchvatu města
za půl milionu korun či revitalizace
břehů řeky Vltavy za 750 tisíc korun,“ dodává místostarosta.
Plánované jsou i další výdaje
v řádech sta tisíců. Jedná se třeba
o úpravy ploch kolem fitness prvků na Horní Bráně a prostranství
na sídlišti Za Nádražím nebo pořízení služebního vozidla a dvou
koloběžek pro potřeby terénních
zaměstnanců Městského úřadu.
Letos se město bude opět podílet na druhém ročníku projektu
Letní festivalová zóna, která dotváří doprovodný program Mezinárodnímu hudebnímu festivalu
Český Krumlov. Z rozpočtu bude
vyčleněno 282 tisíc na tuto akci,
jejíž program se uskuteční od
15. července do 7. srpna v Pivovarské a Klášterní zahradě.

krátké zprávy

Z jednání
rady města
redakce
Podpora podnikatelů
za účelem
zmírnění dopadů
protiepidemických
omezení
Rada města schválila snížení
plateb podnikatelům zapojených do odpadového systému města za svoz a likvidaci
odpadu o částku odpovídající
dvěma měsíčním platbám
(za leden a únor). Snížení
platby bude možné pouze
u smluv trvajících minimálně od 1. ledna do 30. dubna 2022 a nebude se týkat
smluv sezónních.
Historické trhy
Rada města schválila podmínky a pravidla pro konání
historických trhů pořádaných v rámci akcí v letošním
roce. Na historické trhy se
nevztahuje jinak platný tržní
řád, ale jejich konání je upraveno samostatnými pravidly,
která se každoročně upravují
a schvalují radou města. Pravidla stanovují povinnosti
a oprávnění trhovců, kteří
si pronajímají část pozemku
za účelem prodeje výrobků či
občerstvení během akcí. Pravidla a ceníky jsou dostupné
na www.ckrumlov.cz/trhy.
Cyklostezka
Špičák – Trojice
Rada města schválila výběr
zhotovitele projektové dokumentace pro vybudování
cyklostezky od autobusové
zastávky Špičák ke Trojici.
Zhotovitelem se stala firma
Zenkl CB s.r.o., která nejlépe splňovala zadání veřejné
zakázky. Po vypracování projektové dokumentace budou
následovat další projektové
práce. Při přípravě dokumentace budou zasedat výrobní
výbory, kterých se budou
zúčastňovat i zástupci města,
kteří dohlédnou na dodržení
všech požadavků na projekt.
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Vlasový styling v Boudě
aneb soutěž o nejhezčí účes
Michaela Gaborová
CPDM

Začátkem března se v českokrumlovském Centru pro pomoc
dětem a mládeži, v nízkoprahovém
klubu Bouda uskutečnila soutěž
o nejhezčí dívčí účes pod názvem
Vlasový styling v Boudě.
V porotě zasedly dvě naše spolupracovnice z letních táborů
a třetím porotcem byl zástupce
pracovníků z klubu Bouda. Po příchodu účastnic soutěže následovalo rozdělení do dvojic. Poté měly
dívky čas na přípravu své kosmetiky a dalších pomůcek, a protože
děvčata soutěžila ve dvojicích, tak
jedna byla modelkou a druhá byla
v roli kadeřnice.
Dívky většinou začínaly nejdříve
pracovat na účesech svých modelek. Účesy, které si děvčata vybírala, byly velice náročné na čas. Šlo

Foto: CPDM

nejvíce o pletené copánky, tupírování, žehlení a vlnky… Během soutěže se členové poroty soutěžících
dívek také ptali na všelijaké odborné i obecnější otázky, například

jaké přípravky šamponů používají
a proč, jak pečují svou pleť, čemu se
v životě chtějí věnovat atd. Odpovědi na tyto a podobné otázky byly
také součástí hodnocení.
Následně po dokončení účesů
se dívky vrhly na líčení. Každá ze
slečen zvolila jinou techniku líčení
dle jejich účesů tak, aby to sedělo.
Všechny soutěžící dívky měly zájem podat co nejlepší výkon, který
se pak projevil na vzhledu modelky.
Porota pečlivě hodnotila výkony
děvčat a pozorně si prohlížela jejich skvěle odvedenou práci. Kolem
čtvrté hodiny odpoledne většina
soutěžících měla hotovo a následovalo vyhodnocování. Porota to
měla zapeklitě těžké. Všechny modelky vypadaly moc hezky a bylo
vidět, že jejich kadeřnice se snažily
podat co nejlepší výkon. Všechny
výkony byly skvělé.

Školka
Workshop pro rodiče s dětmi

ZDARMA

9:00 - 12:00 hod.
Truhlárna Chvalšiny 294, 382 08 (SOŠZ a SOU, Č. Krumlov)
Workshop pro rodiče/prarodiče a děti od 6-ti let
(1 dospělý + 1 až 2 děti)

UŽIJTE SI BEZVA DEN
VYROBTE SI COOL VĚC!
Podle návodu si spolu vytvoříte výrobek, který si odnesete.
MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENO:

Přihlašte se na

Tato akce má svou zaběhlou
tradici, jelikož se konala v předchozích letech a vždy o ní byl velký
zájem. Těšíme se na její další pokračování v příštím roce.

přijímá nové děti!

 od jara a září 2022
 možnost plné i částečné docházky
 děti 2–3 roky od září 2022
 malý kolektiv, laskavé rodinné prostředí
 respektující přístup a komunikace
 prvky Montessori pedagogiky
 exkurze, výpravy, poznávání přírody

ZKUS BÝT
KLEMPÍŘEM

23. 4. 2022

První místo získala dvojice Lucie
Danielová a Kristýna Toušková,
na druhém místě skončily Majda Kotrčová a Karolína Musková
a třetí příčka patřila Vandě Horváthové a Kateřině Vílímkové. První tři místa byla odměněna užitečnými věcnými cenami – žehličkami
a kulmou na vlasy. Ostatní soutěžící byly odměněny kosmetickými
balíčky.
Celkem se soutěže zúčastnilo
deset děvčat. Tato akce byla jedna
z nejúspěšnějších v novém roce
2022. Odborné vedení programu
zajišťovali zaměstnanci Centra pro
pomoc dětem a mládeži.

materiál a nářadí
dílnu a vedení od mistra klempíře

www.budmistr.cz

Vyšník nabízí prázdninový provoz!
 možnost docházky během letních prázdnin
 minimum 1 týden, maximum 8 týdnů
 přihlášky do 15. 6. 2022

Vyšník hledá!
 výpomoc od 1. 4. 2022 na 1–2 dny/ týden / DPP
 výpomoc na 2–3 týdny / přelom květen–červen - 4 dny v týdnu
 brigádníky pro letní provoz 2022
 možnost dlouhodobé spolupráce
 možnost částečného úvazku od září 2022
 upřednostníme pedagogické vzdělání nebo zkušenosti
 uvítáme zájem o Montessori pedagogiku, respektující přístup
Vyšník je školka rodinného typu s prvky Montessori
pro 12–15 dětí v prostředí Vyšenských kopců v Českém Krumlově.
Je místem, kde mohou děti rozvíjet svůj potenciál.
Kontakt: Daniela, tel. 736 246 579, vysnikdsfazolka@gmail.com
Evropská unie
Evropský sociální fond

Tento projekt je spolufinancován z ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR

www.ckrumlov.cz
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Krumlov pro klima: místní dny
pro klima a energii 2022
Uplynulá léta ukázala, že se klima v důsledku lidské činnosti mění
mnohem rychleji, než se předpokládalo. Nelze si nevšimnout stoupajících teplot a velkých teplotních výkyvů v průběhu celého roku.
Pomalu ale jistě se loučíme s našimi čtyřmi ročními obdobími. Zima
bývá v nižších polohách již prakticky bez sněhu, jaro přestává být
chladné a vlhké a často svými teplotami odpovídá létu. V létě přibývá počet tzv. tropických dní, tedy dní, kdy maximální teplota dosáhne alespoň 30 °C. Srážky jsou méně pravidelné, zažíváme dlouhá
i několik týdnů trvající období bez deště. Následné srážky se naopak
mnohdy dostaví v podobě prudkých přívalových dešťů.

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

úterý 5. 4.

Město Český Krumlov

považuje změnu klimatu za závažný
problém, který vyžaduje bezodkladné řešení, a to na všech úrovních – globální, národní, ale také
na té regionální a lokální. Proto
se v dubnu 2021 připojilo k Paktu
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší
světové iniciativě v oblasti klimatu
a energetiky měst a obcí. Společně
s dalšími tisíci místních samospráv
se dobrovolně zavázalo k tomu, že
do roku 2030 sníží svůj příspěvek
k emisím CO2 nejméně o 40 % a zároveň bude zvyšovat svoji odolnost
vůči změně klimatu.
Řešení klimatické změny město
vnímá jako výzvu, která má v sobě
řadu pozitivních elementů, nejen
jako polarizující hrozbu. Je to příležitost, jak proměnit vztah člověka k životnímu prostředí, ozdravit
krajinu, nastartovat udržitelnou
výrobu a spotřebu, zavést čistou
energetiku, posílit odolnost a spolupráci komunit a celé společnosti.
„Ochrana něčeho tak komplexního jako je globální klima se mnohým
může jevit jako takřka neřešitelný
problém. Abychom dokázali zpomalit
průběh a zmírnit dopady klimatické
změny, musí se do této záchranné
akce zapojit každý – od mezinárodních institucí a národních vlád přes
regiony, města a obce až po podnikatele, instituce, místní komunity a jednotlivce,“ vyzdvihuje místostarosta
Josef Hermann. Je důležité, aby
si všichni z nás uvědomili, že jsou
nejen součástí daného problému,
ale i jeho řešení. Každý z nás může
přispět změnou v chování a životním stylu.
www.ckrumlov.cz

historicky první Místní dny pro
klima a energii v Českém Krumlově, jejichž cílem je zvyšovat veřejné
povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie a odolnost vůči změně klimatu. Nejen,
že bude podpořena realizace rozličných klimaticky vzdělávacích
programů na místních základních
školách, ale bude probíhat i bohatý
osvětový program pro širokou veřejnost.

18.00 hodin, Městská knihovna
v Českém Krumlově,
Oddělení pro dospělé

Proměny krajiny
Českokrumlovska v mapách
Toulání po mapách krajinou Českokrumlovska v prostoru i v čase
s Mílou Dolanskou, milovnicí map
a krajiny.
středa 6. 4.
19.30 hodin, Kino Luna

Jedním z nejúčinnějších opatření pro získávání nových spojenců
pro ochranu klimatu, které může
město ze své pozice realizovat, je
zajišťování a podpora šíření povědomí o problematice klimatické
krize. Na jeho odvaze, kompetentnosti a schopnosti přesvědčit veřejnost o nutnosti zavádění klimatických opatření do značné míry
závisí to, v jakém stavu zachováme
životní prostředí a krajinu v regionu pro naše děti, vnučky/vnuky
a děti jejich dětí.
U příležitosti oslav mezinárodního Dne Země se letos uskuteční

Antropocén:
Epocha člověka
Promítání dokumentárního filmu
o masivní lidské činnosti ovlivňující a ohrožující planetu Zemi.
Proběhne v rámci Filmového klubu
Český Krumlov.
Vstupné: 110 Kč
sobota 9. 4.
9.00 hodin, sraz na parkovišti před
Městským úřadem Český Krumlov,
Kaplická 439

Putování po stopách
proměn krajiny v okolí
Českého Krumlova
Řešení klimatické změny
město vnímá jako výzvu, která má v sobě řadu pozitivních
elementů, nejen jako polarizující hrozbu.

Komentovaná vycházka s Mílou
Dolanskou a Pavlem Hausdorfem
ze Skautského oddílu URSINI
po stopách proměn krajiny v okolí
Českého Krumlova a za hlasy ptáků.
čtvrtek 21. 4.
16.30 hodin, Městský úřad
Český Krumlov, Kaplická 439,
zasedací místnost ve 3. patře

Nová zelená úsporám
a Kotlíkové dotace
Přednáška Ondřeje Pokorného,
energetického poradce, o podmínkách dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace.
pátek 22. 4.
19.00 hod., Prádelna, Hradební 83

Zákonitosti přírody
Promítání dokumentárního filmu o tom, jak vědci odhalují svět
kolem nás a souvislosti systému
z celoplanetárního pohledu. Projekce se zúčastní Helena Vágnerová z Velvyslanectví USA v České
republice.
sobota 23. 4.
13.30–18.00 hod., Rodinné centrum
Krumlík, Urbinská 184

Den Země v Rodinném
centru Krumlík
Oslavy Dne Země v Rodinném centru Krumlík.
13.30–15.30 hodin – malování
zvířátek na dřevo pro děti od 3 let
13.30–15.30 hodin – SWAP dámského a dětského oblečení a módních doplňků
16.00–18.00 hodin – přednáška
Bezodpadová domácnost s Vendy
Bílkovou
Po celou dobu možnost pohrát si
v herně.
Vstupné: 80 Kč – část programu,
120 Kč celý program
sobota 14. 5.
9.00–11.00 hodin, Městský park
u Hudebního pavilonu

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Férová snídaně
Přijďte s námi férově posnídat!
Celorepubliková pikniková akce
na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů.
Více informací na www.ckrumlov.cz/
krumlov-pro-klima
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Emil Kintzl – král Zmizelé Šumavy (1934–2022)
S posledním sněhem, těsně
před příchodem jara, se odebral
brázdit nebeské sjezdovky Emil
Kintzl. Šumavák tělem i duší,
ale hlavně srdcem. Nadšený
a neúnavný sportovec – lyžař,
turista, vodák i cyklista, čestný
člen Horské služby, bývalý učitel, spisovatel, sběratel starých
fotografií, fajn chlap.

Zdena Mrázková
Petr Hudičák
Museum Fotoateliér Seidel

Krom toho byl Emil Kintzl autorem knih Zmizelý kousek Šumavy
a O počátcích lyžování na Šumavě
slovem i obrazem. Stál za vytvořením expozice věnující se historii lyžování, kterou můžeme vidět
v Železné Rudě. Podle Kintzlova
vyprávění napsal Jaroslav Soukup
knihu Učitel na Šumavě, která
popisuje skutečná dobrodružství
v kraji dosídleném po válce, jeho
náměty inspirovaly televizní seriál
Policie Modrava, v němž si i sám
zahrál.
V posledních letech se spolu
s režisérem Jeňýkem Fischerem
zasloužili o zachycení dávných
šumavských příběhů v seriálu TV
STREAM Zmizelá Šumava. Ten
byl pak vtělen do tří dílů knižních
publikací (Zmizelá Šumava 1–3).
A i když už tu s námi Emil dnes
není, můžeme se podle slov J. Fischera prý těšit na 4. díl…
Emil Kintzl se narodil v Praze,
ale v pěti letech v roce 1939 se
po německé okupaci rodina přestěhovala do Sušice. Zde prožil jako
kluk válku včetně osvobození americkými vojáky, což pro něj bylo
nezapomenutelné dobrodružství.
Po válce se stal učitelem, působil
v Hartmanicích, Srní a nakonec
v Kašperských Horách. V roce
1975 byl po problémech s komunistickým režimem ze školy vyhozen
a pracoval jako topič. V posledních
letech organizoval sportovní akce,
se svou ženou Naďou maloval turistům značky a vodil je do míst,
Tiráž
Noviny města Český Krumlov. Periodický
tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E 14614. Noviny jsou
zdarma vydávány a distribuovány ve městě
Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou
srpna.
Vydavatel: město Český Krumlov, náměs-

V seriálu Zmizelá Šumava v díle Králové fotografie Šumavy si Emil
Kintzl zahrál Josefa Seidela: https://www.stream.cz/zmizela-sumava/
kralove-fotografie-sumavy-64104707.
Foto: Klára Sváčková, 2020

Emil Kintzl na Kvildě při křtu knihy Šumava, krajina pod sněhem
od autorů Jindřicha Špinara, Petra Hudičáka a Zdeny Mrázkové.

Foto: Václav Pancer, 2017

která znal už jen on a pár jemu blízkých, psal knihy, setkával se s lidmi
na besedách a neúnavně bojoval

za otevření Šumavy turistům a rozumnou ochranu přírody. Kintzlův
životní příběh je součástí Paměti

tí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ
245836. Vydavatel se nemusí ztotožňovat
s obsahem článků externích autorů. V Novinách města Český Krumlov nejsou uvedeny akademické tituly. Číslo 4/2022 vyšlo
2. dubna 2022. Příští vydání 30. dubna 2022
s uzávěrkou 15. dubna 2022.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, te-

lefon 380 766 121,
e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Redakční rada: Roman Kurz, Martin Nechvíle, Hanička Pelzová, Filip Putschögl, Ilona
Šulistová.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Dalibor Carda, Michaela Gaborová,
Kristýna Halabicová, Petr Hudičák, Vlasta

národa: https://www.pametnaroda
.cz/cs/kintzl-emil-1934. Je napínavý, často smutný, ale nade všemi životními zkouškami stále září
Emilův drsný humor a dobrá vůle.
Cesta Emila Kintzla do Seidelova ateliéru byla zapříčiněna jeho
vášní, byl totiž po léta nadšeným
sběratelem šumavských pohlednic,
a tak vlastně při své životní pouti
ani nemohl Seidelův archiv minout. Při přípravě své knihy O počátcích lyžování pátral po stopách
prvních šumavských průkopníků
tohoto sportu, konkrétně po Karlu
Paleczkovi (1859–1937). Ten v letech 1888–1901 působil jako hajný v Huťském Dvoře, kde si v roce
1890 jako první nejen na Šumavě,
ale i v Čechách, vlastnoručně vyrobil dřevěné lyže. Na nich společně
s učitelem Hartwigem Hruzou ze
Zvonkové v roce 1892 poprvé zdolali Smrčinu.
Kintzlův objev prvních lyžníků
byl doložen snímky ze Seidelova
ateliéru, neboť shodou okolností právě potomci Karla Paleczka
u Seidela pracovali. A to byl i začátek přátelství, které mj. vedlo
i k sepsání knihy Šumava – krajina
pod sněhem, k řadě besed, které
se díky velkému návštěvnickému
zájmu nakonec musely přenést
z omezených prostor fotoateliéru
do velkého sálu českokrumlovské
radnice. Zde byly také vodou z Vltavy pokřtěny dva díly knihy Zmizelá Šumava.
Právě tam jsme se s Emilem loni
v listopadu setkali naposled. Nebál
se covidu a přes svůj pokročilý věk
přijel do nabitého sálu a téměř dvě
hodiny vyprávěl a s Jeňýkem Fischerem promítal příběhy Zmizelé
Šumavy, aniž by tušil, že za pár
měsíců se i on vydá za její brány.
Stalo se to na „jeho“ sjezdovce
v Kašperských Horách, na místě,
kde právě on pomáhal pěstovat semínka šumavských lyžníků. Sem se
díval ze svého okna a jak to jen bylo
možné, vyrazil sem s lyžemi. Naposledy v sobotu 12. března 2022.
Bylo mu 88 let. Skol.
Horáková, Štěpánka Kučerová, Romana Linhartová, Zdena Mrázková, Martin Nechvíle.
Foto: DMO Český Krumlov Region, CPDM,
Jaroslav Horák, Krumlovský šatník, Václav
Pancer, Svitlana Pashanina, Sdružení cestovního ruchu ČK, Klára Sváčková.

www.ckrumlov.cz
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Užijte si barevný a bohatý
velikonoční program
Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Od květné neděle 10. do středy
20. dubna se ve městě koná bohatý velikonoční program, který odstartuje letošní sezónu kulturních
akcí. Těšit se můžete na malování
vajíček, pletení pomlázek, tematická představení, tradiční i netradiční koncerty, velikonoční jarmark
na náměstí Svornosti s velikonočními pochoutkami nebo slavnostní
rozeznění krumlovských zvonů.
Nabitý program plný aktivit pro
děti i dospělé si připravili v Klášterech Český Krumlov, kde se můžete
zúčastnit například dobrodružného hledání pokladů, řemeslných
dílen nebo návštěvy jiných stálých
i nových expozic.
Po dlouhé koronavirové pauze
budeme opět moci přivítat jaro
společně. Český Krumlov se k této
příležitosti rozhodl rozšířit velikonoční program, který nabídne
spoustu aktivit zaměřených nejen
na svátky Velikonoc, ale i mnoho jiných. A co všechno tedy lze
od Velikonoc v Českém Krumlově
čekat?
Již Květná neděle 10. dubna
bude mít co nabídnout. V Regionálním muzeu Český Krumlov si
děti na akci Jihočeské straky budou moci ozdobit vajíčka voskovou
batikou a v chrámu sv. Víta proběhne mše svatá na památku slavného
vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma
se svěcením ratolestí. V chrámu sv.
Víta se bude možné zúčastnit i dalších obřadů, jako jsou velkopáteční
obřady s uctíváním kříže, slavnost
Zmrtvýchvstání Páně a podobné. Po celý čas svátků budou českokrumlovští průvodci nabízet
své služby v rámci velikonočních

prohlídek s možností ochutnávky
zeleného pivního speciálu.
Kláštery Český Krumlov přicházejí hned s několika aktivitami. „Děti si v rámci velikonočního
tvoření budou moci vyrobit vlastní pomlázku, řehtačku či kraslici
nebo upéct sladké jidáše v Klášterní kavárně. Na velký pátek se opět
otevřou poklady i s nejrůznějšími
tajemstvími Velikonoc a večer se
bude bdít u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy. Dospělí budou
moci navštívit tajuplné prostory

Foto: DMO Český Krumlov Region

klášterů v rámci nočních prohlídek
nebo jiné ze stálých expozic. Prohlédnout si bude možné i Svět fantazie Jindry Čapka, který lze nyní
rozhýbat za pomoci mobilní aplikace. Dále si mohou návštěvníci
zahrát rodinnou hru v Historické
herně nebo zabavit děti interaktivní expozicí,“ zve na velikonoční
program do krumlovských klášterů místostarosta Ivo Janoušek.
Občerstvení zajistí jarmark
na náměstí Svornosti, o který se
letos postará Sdružení cestovního
ruchu Český Krumlov. Stánkaři
na náměstí nabídnou tradiční velikonoční a jarní speciality, které za-

plní prázdné žaludky. Velikonoční
menu budou nabízet i krumlovské
restaurace a kavárny. Velikonoční
trhy nebudou jen o dobrém jídle a pití. Další jarmark bude stát
na prvním nádvoří krumlovského
zámku. Tady si návštěvníci budou
moci zakoupit zejména řemeslné
výrobky s jarní a velikonoční tématikou.
V městské knihovně si pro děti
připravili mapu s tajenkou, která
vede po stopách velikonočního
zajíčka, kde na konci cesty čeká
zasloužená odměna. Velikonočně
naladěné bude i Museum Fotoateliér Seidel. Zde mohou návštěvníci
absolvovat komentovanou prohlídku snímků od bratrů Seidelových s velikonoční tématikou nebo
se mohou nechat vyfotografovat
v původním secesním ateliéru jako
prvorepublikoví koledníci.
Během Velikonoc se také budou
pořádat koncerty a divadelní představení. Na Kvítkově dvoře proběhnou hned dva, a to na Bílou sobotu
a Boží hod. Na Boží hod v klášterech také zazpívá dětský folklórní
soubor Jitřenka a poslední den
ve středu v krumlovské synagoze
zazní koncert Českokrumlovského
sboru Perchta. V Městském divadle
zahrají výpravnou pohádku na motivy oblíbeného večerníčkového
seriálu a ulice města oživí kočovné
divadlo Kvelb se svými loutkami
v nadživotních velikostech.
Na Bílou sobotu po západu slunce by lidé v Krumlově měli nastražit uši. Do kostelů se totiž vrátí hlasy zvonů, které na Zelený čtvrtek
odletěly do Říma. V historickém
centru se tak rozezvoní všechny
českokrumlovské zvonice.
Podrobný program Velikonoc je
k dispozici na www.ckrumlov.info.

Nový web knihovny
Martin Nechvíle
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Městská knihovna

v Českém
Krumlově srdečně zve k návštěvě
nejen svých půjčoven, ale i nových

www.ckrumlov.cz

webových stránek www.knih-ck.cz.
Web je uživatelsky přívětivý, návštěvník tam najde vše potřebné
– elektronické katalogy, pozvánky
na akce, nabízené služby, videa, fotogalerie a mnoho dalšího. Web je
součástí platformy Oficiálního in-

knihovna

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na duben jsme pro vás opět

připravili další novinky z fondů naší knihovny. 23. duben
je Světovým dnem knihy
a autorského práva, proto je
výběr zaměřen na vše, co souvisí s knihami. Kromě knih je
možné vybírat i z audioknih
nebo si půjčit hru z prostředí
knihovny. Pevně věříme, že si
vyberete. A pokud vám tato
nabídka audioknih nestačí
a chcete se podívat na další
novinky, navštivte web www.
knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu. Přejeme příjemné chvíle při čtení.

Tománek, Jan: Archa knih

Dystopický román, který se
čte jedním dechem. Silný
nadčasový příběh nenechá
čtenáře v klidu a nutí ho
k zamyšlení nad současným
životem.
Vallejo, Irene:
Nekonečný zázrak

Kniha s podtitulem: Jak člověk stvořil knihy a jak knihy
utvářejí člověka je populárně
naučnou publikací o putování knih lidskou historií.
Bruneau, Clotilde:
Malý princ
a Planeta knihomolů

Komiksové zpracování animovaného televizního seriálu inspirovaného knihou
Antoine de Saint-Exupéryho.
Kniha pro děti kolem 10 let.
Ruiz Zafón, Carlos:
Stín větru – CD

Thriller s prvky gotického
a detektivního románu o pátrání po tajném autorovi staré
knihy. Uličkami Barcelony
s pohřebištěm knih posluchače provází hlas Gustava
Haška.
Braunová, Petra:
Ema a kouzelná kniha – CD

formačního systému města Český
Krumlov.
Vaše nápady a připomínky
ke zlepšení webu i služeb knihovny uvítáme na e-mailové adrese
reditel@knih-ck.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Napínavý pohádkový příběh o dívce, které jedna kniha
změnila celý život. Poetický
děj určený pro dívky ve věku
8–11 let čte Martha Issová.
www.knih-ck.cz
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Soutě

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč

ž
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Velká jarní soutěž Českého
rozhlasu České Budějovice
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

jižní Čechy 106.4 FM | R-CB | www.vyhrajtetrakturek.cz
www.ckrumlov.cz
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Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte
o dění v Českém Krumlově?
Zaregistrujte se do služby MUNIPOLIS (dříve Mobilní Rozhlas)
a zvolte si, jaké informace z našeho města vás zajímají! Informovat vás budeme prostřednictvím e-mailů, nebo zpráv v aplikaci
o výpadcích elektřiny, dopravním omezení, novinkách z úřadu
a dalším dění ve městě! ckrumlov.munipolis.cz
Služba je zdarma!

9.4.2022, 14.00-22.00

www.ckrumlov.cz
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AKCE I SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář

„Kotlíkové dotace
pro domácnosti s nižšími příjmy “
6. 4. 2022 od 16.00 hodin
Zasedací místnost MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 3. patro

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1. 9. 2022
zakázán. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje,
kteří budou kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat.

www.ckrumlov.cz

