města Český Krumlov I ročník 20 I měsíčník I listopad 2022 I zdarma

úvodní slovo
Petra Nestávalová

Štěpán Zavřel: Cesta za hvězdami

šéfredaktorka

Milí čtenáři,
věřím, že jste
zaznamenali
změny, kterými v posledních
měsících prošly
Noviny města Český Krumlov.
Rozšířili jsme okruh témat
o sportovní novinky, rozhovory nebo zajímavosti z historie
našeho města. Zejména nás
těší pozitivní ohlasy na rubriku Musea Fotoateliéru Seidel,
jehož pracovníci připravují poutavé články s příběhy lidí, kteří
v našem městě žili v minulém
století a byli součástí jeho dějin.
V neposlední řadě jsme inovovali i design novin. Rozšířili
jsme naši městskou paletu zlatých a béžových odstínů o další
barvy, zvětšili písmo, přidali
přehledné infoboxy, zkrátka
aby noviny byly atraktivní i pro
oko čtenáře.
Moc nás proto potěšilo, že
se Noviny města umístily na 3.
místě v krajském kole soutěže
Radniční listy roku 2022. Soutěž pořádá spolek Kvalikom,
který se zaměřuje na komunikaci veřejných institucí s jejich
klienty.
Odborná porota na našich
novinách ocenila kvalitní zpravodajský přehled o dění ve městě, vyzdvihla čtivost textů,
praktičnost a celkovou originalitu a kreativitu. Naopak nám
vytkla absenci křížovek a také
nižší rozsah novin, co se počtu
stran týče. Přestože víme, že
by čtenáře zábavný obsah jistě
potěšil, tak už nyní často rozšiřujeme počet stran a stejně se
ne vždy podaří do novin dostat
všechno, co bychom chtěli.
Ocenění je pro nás skvělou
zpětnou vazbou, ale rozhodně neusínáme na vavřínech
a dál se v redakci budeme snažit, abychom pro vás tvořili
městské noviny, které si rádi
otevřete a přečtete. Oceníme
i vaše náměty, jaká témata
byste v novinách uvítali. Tipy
nám můžete zasílat na adresu
noviny@ckrumlov.cz.
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Nová výstava s názvem Cesta
za hvězdami představí poprvé v Česku dílo světoznámého a mezinárodně oceňovaného ilustrátora Štěpána
Zavřela.
Ten se stal po své dobrodruž-

né cestě za svobodou doslova
hvězdou evropské dětské knihy.
Originály ilustrací zapůjčené
z Itálie budou k vidění od 26. listopadu 2022 do 30. dubna 2023
v areálu českokrumlovských
klášterů.
Pokračování na str. 8

Město má nové zastupitelstvo
Po zářijových komunálních volbách má město Český Krumlov
nové vedení. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se
konalo 20. října 2022, složili zastupitelé slib a následně zvolili
vedení radnice.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Do funkce starosty byl zvolen
Alexandr Nogrády (ANO 2011):
„Upřímně děkuji za důvěru, k této
funkci přistupuji s pokorou a úctou.
Úctou k našemu krásnému městu,
úctou k lidem, kteří zde žijí, úctou

k podnikatelům a firmám, které zde
působí. Přistupuji s úctou k úřadu, k úředníkům, kteří zde pracují
a ke kolegům zastupitelům. Jsem si
zcela jist, že všichni chceme společnou
věc – aby Český Krumlov prosperoval.
Budeme proto tvořit tým, který tu
bude čtyři roky ku prospěchu všem,“
říká nový starosta.
Oproti předchozímu volebnímu
období rozhodli zastupitelé o snížení počtu místostarostů na dva.
Prvním místostarostou se stal
Dalibor Uhlíř (Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ),
druhým místostarostou byl zvolen Zbyněk Toman (ODS), který

v listopadovém čísle se také dočtete...

7
Podzim a zima v Synagoze

9
Domácí hospic sv. Víta

funkci bude vykonávat jako neuvolněný, tzn. v souběhu se svým
zaměstnáním.
Radu města, jejíž počet zůstává
na sedmi členech, doplní Jan Berka (Krumlováci), Jan Novák (ANO
2011), Filip Vojta (ANO 2011)
a Zdeněk Zajíček (Český Krumlov
rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ).
Zastupitelé rovněž zřídili finanční
a kontrolní výbor, nicméně určení
jejich členů odložili na příští jednání. Na konci zasedání také zastupitelé schválili, že všichni členové zastupitelstva budou mít pravomoc
oddávat snoubence.
Pokračování na str. 2

jednání zastupitelstva
Koná se ve čtvrtek 24. listopadu 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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ZASTUPITELSTVO I MĚSTO

aktuálně

Město pomáhá
ukrajinským
uprchlíkům
Město Český Krumlov od
počátku ruské agrese na
Ukrajině pomáhá ukrajinským uprchlíkům. Začátkem března letošního roku
zřídilo koordinační a výukové centrum, tzv. Infopoint Ukrajina, kam se lidé
prchající před válkou mohou obracet s dotazy, jak
postupovat při vyřizování nejrůznějších záležitostí
v souvislosti s jejich příjezdem a pobytem v České republice.

Členové zastupitelstva 2022–26
Pokračování ze str. 1

Zastupitelstvo

města

Český
Krumlov má 23 členů. Dvanáctičlennou koalici tvoří zastupitelé
z politických stran a hnutí: ANO
2011, Český Krumlov rozumem
a srdcem – NEZÁVISLÍ, Krumlováci – koalice pro změnu s podporou
hnutí Volba pro kraj, Občanská demokratická strana, Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných.
Jedenáct opozičních členů je z politických stran a hnutí: JIHOČEŠI
2012, KDU-ČSL, KSČM – LEVICE,
NEZÁVISLÍ A ZELENÍ, Občané
patrioti, Společně pro Krumlov –
Nezávislí a TOP 09. Vedení města

a jednotlivé zastupitele budeme
detailněji představovat v dalších
číslech Novin.
ANO 2011
Alexandr Nogrády, Milan Hodboď,
Ing. Jan Novák, Bc. Filip Vojta, Jaroslav Brož
Český Krumlov rozumem
a srdcem – NEZÁVISLÍ
Ing. Dalibor Uhlíř, Jan Sommer,
Ing. Zdeněk Zajíček
Krumlováci – koalice
pro změnu s podporou hnutí
Volba pro kraj
Jan Berka

Tereza Vondroušová,
Štěpánka Kučerová

Žijeme Krumlovem
s podporou Svobodných
Vojtěch Němec, DrPH, MBA, BBA
JIHOČEŠI 2012
Mgr. Martin Hák, MUDr. Jiří Klosse
KDU-ČSL
Ing. Jiří Olšan, Ing. Josef Hermann, Mgr. Roman Kneifl
KSČM – LEVICE
Petr Šandera
NEZÁVISLÍ A ZELENÍ
Mgr. Martin Střelec

oddělení rozvoje

Občané patrioti
Jan Ungerman, Ing. arch. Robin
Schinko, Bc. Jaromír Maurer

a kontroly veřejných zakázek

Centrum rovněž shromaž-

ďuje nabídky pomoci dobrovolníků i seznam občanských
iniciativ na pomoc uprchlíkům a nabízí výuku českého
jazyka. Na provoz centra se
městu podařilo získat dotaci
z Ministerstva vnitra České
republiky ve výši 459 705 Kč.
Souběžně s tím byly zřízeny adaptační skupiny
pro děti cizince migrující
z Ukrajiny od 6 do 15 let
věku na Základní škole Český
Krumlov, Linecká 43. Účelem
bylo podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí
na české prostředí, podpořit
rozvoj jejich jazykových dovedností, připravit je na nástup do českých škol a podpořit jejich duševní pohodu
a duševní zdraví. Na provoz
dvou adaptačních skupin
ve druhé polovině školního
roku 2021/2022 obdržela základní škola dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 240 000 Kč.
Více informací o projektech naleznete na webových
stránkách www.ckrumlov.cz/
projekty.

Občanská demokratická
strana
Zbyněk Toman, Ing. Bc. Jiří Čtvrtník

Český Krumlov řídí nové vedení

Foto: Tomáš Kasal

Společně pro Krumlov –
Nezávislí a TOP 09
Tomáš Novák

Rozšíření a modernizace
kamerového systému

Odlehčovací
služba Za Soudem
má nový výtah

Základy městského kamerového dohlížecího systému byly v Českém Krumlově položeny již v roce 2006. Od té doby je kamerový
systém postupně systematicky rozšiřován a modernizován s cílem
neustále zlepšovat a zefektivňovat aktivní dohlížení nad veřejným
pořádkem a bezpečností na území města, a tím přispívat k prevenci
kriminality.

Štěpánka Kučerová

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

Městu se dlouhodobě opakovaně

daří získávat dotační prostředky na rozšiřování a modernizaci
městského kamerového dohlížecího systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. V letošním roce získalo dotaci
ve výši necelých 300 tis. Kč, kterou
využilo na modernizaci kamerového bodu v Urbinské ulici, rozšíření
sledovaného území o oblast autobusového nádraží a modernizaci
řídicího pracoviště na služebně
Městské policie Český Krumlov.
Více informací o projektech nalez-

Foto: město ČK

nete na webu města www.ckrumlov.cz/projekty.

oddělení rozvoje
a kontroly veřejných zakázek

Město získalo dotaci v rámci pro-

gramu Ministerstva práce a sociálních věcí – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 na výměnu
výtahu v objektu Za Soudem 490,
kde je městem založenou organizací Sociální služby SOVY o.p.s.
poskytována pobytová odlehčovací služba. Celkové náklady na akci
jsou ve výši necelých 950 tis. Kč,
z toho dotace činí 708 tis. Kč. Díky
výměně výtahu došlo nejen k zajištění bezbariérovosti objektu, ale
byla zajištěna i větší bezpečnost,
spolehlivost a nižší energetická
spotřeba.
Více informací na webu města
www.ckrumlov.cz/projekty.
MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

www.ckrumlov.cz
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INVESTICE

Přístup na městský hřbitov
Hřbitov je od začátku června
jednou velkou stavbou, stále
zde probíhají rozsáhlé práce
na jeho rekonstrukci. Prosíme
proto všechny, kdo chtějí hřbitov navštívit, aby dbali zvýšené
opatrnosti při průchodu staveništěm.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Stále jsou přístupné oba boční
vchody ze severní strany hřbitova

od autoškoly. Otevřen je i hlavní
vchod, ale vzhledem k velmi náročnému přístupu po rozestavěných chodnících doporučujeme
pro navštívení severní části hřbitova a urnového háje použít jeden
z bočních vchodů.
Z velké části je zajištěn přístup
ke všem hrobovým místům. Tam,
kde to probíhající stavba nedovoluje, je omezení přístupu k hrobovým místům viditelně označeno.

Hřbitov prochází kompletní rekonstrukcí.

Žádáme návštěvníky, aby v zájmu
své bezpečnosti neporušovali zákazy vstupu. Stavební firma udělá

Foto: Kristýna Halabicová

vše pro to, aby pozůstalí mohli
hroby zesnulých navštívit v období
Dušiček a uctít jejich památku.

Na hřbitově není veřejné osvětlení, proto je z důvodu brzkého
setmění upravena i otevírací doba.
Od 28. října je hřbitov přístupný
pouze do 17.00 hodin.
Vzhledem k probíhající stavbě
zůstávají stále zavřené obřadní
místnost a hřbitovní kaple. Smuteční obřady jsou i nadále přesunuty do kaple sv. Martina v Městském parku nebo do obřadních síní
ve Vyšším Brodě nebo v Českých
Budějovicích.
V období Dušiček bude hřbitov otevřen a přístup k hrobům
umožněn. Dušičková bohoslužba
„Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé“ bude tentokrát přesunuta do kostela sv. Víta v Horní
ulici a bude se konat 2. listopadu
od 17.00 hodin.
Prosíme návštěvníky areálu
hřbitova, aby věnovali zvýšenou
pozornost všem upozorněním
a omezením v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi.

Nové kontejnery na Špičáku
nechávají zápach a hluk pod zemí
Zápach odpadu už obyvatele sídliště Špičák neobtěžuje, a to díky
vybudování podzemních kontejnerů. Prostor sídliště je celkově zvelebený, vznikla nová parkovací plocha, opravily se chodníky a komunikace. Investice vyšla město na 4,7 milionu korun.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Občané bydlící na sídlišti Špičák

dlouho volali po změně, která by
zmírnila negativa spojená s klasickými venkovními kontejnery, což
jsou zejména zápach, hluk tříštícího se skla nebo samotný vzhled.
Díky novým polopodzemním
kontejnerům tato negativa zůstávají pod zemí. Hluk se nerozléhá
po okolí a pod zemí zůstávají nízké
teploty i v létě, což zabraňuje šíření
zápachu.
Souběžně s vybudováním kontejnerů se na sídlišti pracovalo
i na vzniku nové parkovací plochy,
která poskytuje 18 nových parkovacích míst, jež jsou na sídlišti tolik potřebná. K novému parkovišti
byly umístěny odpadové nádoby,
www.ckrumlov.cz

které jsou zastřešeny lehkou ocelovou konstrukcí s dřevěnými prvky.
Práce si vyžádaly terénní úpravy
včetně zemních prací a nového asfaltového povrchu stávající komunikace.
Během prací došlo k několika
změnám oproti původnímu plá-

nu. „Původní umístění podzemních
kontejnerů kolidovalo s vedením
teplovodu, proto musely být kontejnery přemístěny na druhou stranu
silnice a celá situace byla přeprojektována. Díky tomu vznikla další dvě
Polopodzemních
kontejnerů je celkem
šest. Tři na odpad směsný
komunální a po jednom
na tříděné sklo, plast
a papír. V přístřešku se
prozatím nachází jeden
kontejner na bioodpad.

Upravené kontejnerové stanoviště na Špičáku.

Foto: Kristýna Halabicová

nová parkovací místa. Také se muselo upustit od původně plánovaného
zastřešení klasických kontejnerů
z gabionového provedení na lehké
ocelové. Během realizace proběhla
celá řada změn, které nakonec snížily i samotnou cenu za dílo,“ uvádí
vedoucí Odboru správy majetku
a investic Petr Pešek.
Celkem tak město za kontejnery
a parkovací plochu zaplatilo 4,7
milionu korun. Práce prováděla
společnost IRO stavební s.r.o.
V souvislosti s realizací této investiční akce byly na sídlišti Špičák
provedeny další práce spočívající
zejména v úpravě zbývající části
komunikací. Došlo k opravě povrchů chodníků a komunikace. Celková výše výdajů spojených s těmito opravami činila 1,53 mil. Kč.
Během léta také v této lokalitě
proběhla výměna optických kabelů společnosti CETIN a.s. Výměnu
provedla společnost BOHEMIATEL, s.r.o.
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MĚSTO I ÚŘAD

aktuálně

Představení
územního plánu
Veřejné představení návr-

hu nového územního plánu
se uskuteční 8. listopadu
2022 v 15.00 hodin v kině
Luna. Písemné připomínky
k návrhu je možné podávat do 15. listopadu 2022
prostřednictvím formuláře,
který je k dispozici na webu
města www.ckrumlov.cz/cz/
novy-uzemni-plan/.

Jak hledat
kontakty
na úřadě?
Zdeněk Moravec
Odbor kancelář tajemníka

Budovu Městského úřadu

v Českém Krumlově navštěvují denně desítky klientů
nejen z řad obyvatel města,
ale i občané obcí, které spadají do správního území obce
s rozšířenou působností (dále
ORP) Český Krumlov, tj. 31
obcí – přes 41 000 obyvatel.
Budova slouží tedy i pro
služby občanům v oblasti
státní správy. Správu a služby pro území obce a ORP tak
v budově úřadu na Kaplické
a v budově radnice na náměstí Svornosti vykonává skoro
150 zaměstnanců. Ti pracují
v 98 kancelářích. Najít v budově toho správného úředníka pro vyřízení vaší agendy
tak není úplně jednoduché,
obzvlášť když na úřad nechodíte často.
Abychom klientům úřadu
hledání ulehčili, zdokonalili
jsme na webu města stránku s kontakty https://www.
ckrumlov.cz/cz/kontakty/
a propojili je s interaktivním
plánkem úřadu https://www.
ckrumlov.cz/cz/urad-planek/.
Z původních půdorysných
plánů a z doplňkového zaměření jsme vytvořili v geografickém informačním systému
3D pohled na prostory v budově úřadu a propojili datový
model GIS s webovou databází a odladili způsob hledání
a zobrazování dat. Webmaster města nakonec vykouzlil ze všech dat interaktivní
webové stránky.

Sbíráme nápady
do participativního rozpočtu
Mít originální myšlenku, jak zlepšit místo, kde žiji, převést ji na papír,
nasbírat dostatek hlasů sousedů, zvítězit a zhmotnit onu myšlenku
v realizaci. To je ve stručnosti princip participativního rozpočtu, který ve městě funguje už šestým rokem.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Už pošesté vyhlašuje Český
Krumlov další ročník participativního rozpočtu. Projektu, který spočívá ve vyčlenění jednoho milionu
korun z městského rozpočtu na realizaci návrhů, které předkládají
a následně o nich rozhodují samotní obyvatelé města.
Aktivní Krumlováci, kteří se
každoročně zapojují do participativního rozpočtu, už jeho pravidla
znají. S každým novým ročníkem
se ale mírně upravují, aby byla

pro obyvatele jednodušší, komfortnější a atraktivnější. Je možné
navrhovat investiční i komunitní
projekty, každý občan může navrhnout maximálně dva projekty,
hlasovat se bude opět prostřednictvím webové aplikace.
„Realizovány budou projekty dle
pořadí z hlasování sestupně takovým způsobem, aby byla vyčerpána
částka co nejvíce se blížící přidělenému jednomu milionu. Může jít třeba
o kombinaci pěti různých akcí v hodnotách 250 tis. Kč, 200 tis. Kč, 500
tis. Kč, 30 tis. Kč a 15 tis. Kč, šanci
uspět tedy mají projekty velké, střed-

ní i ty nejmenší,“ říká k pravidlům
Jan Štaberňák, vedoucí Odboru
financí.
Náměty je možné podávat
do 30. listopadu 2022 přes on-line formulář dostupný na www.
rozpocet.krumlovsobe.cz. V prosinci budou návrhy zhodnoceny
z hlediska realizovatelnosti a projednány s předkladateli, v lednu
a únoru bude probíhat prezentace
projektů, které postoupí do veřejného hlasování. Samotné hlasování se uskuteční v únoru, sumarizace výsledků a určení pořadí
v březnu. Od dubna se pak začne
pracovat na realizaci vítězných
projektů.
Podrobnější informace a pravidla jsou k dispozici na webu www.
rozpocet.krumlovsobe.cz.

Příručky pro vlastníky památek
Město dokončilo projekt Doporučení pro vlastníky nemovitostí, projektanty a stavebníky. Výstupem projektu jsou příručky, které mají
sloužit jako manuál pro zacházení s objekty v historickém centru.
Hlavním úkolem projektu je ochrana památkových objektů za účelem uchování výjimečné a univerzální hodnoty statku centra Českého Krumlova pro příští generace.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Jaké materiály jsou vhodné? Jaké

barvy použít? Jakou metodou pracovat? Jaké jsou možné rozměry?
Jaký je nejvhodnější způsob osvětlení? Jak postupovat při jednání
s úředníky?
Všechny tyto otázky a mnohé
další zodpoví nové příručky pro
vlastníky a podnikatele, kteří mají
záměr provádět změny na objektech v unikátním historickém centru Českého Krumlova. Hlavním
cílem příruček je ochrana historického rázu a zachování autenticity
města. Na tvorbě příruček se podíleli pracovníci Národního památkového ústavu, architekti včetně
městského architekta a specializovaní úředníci.
Příručky budou celkem čtyři
a každá se bude detailně zabývat
jednotlivými částmi objektů. „Jednotlivě se příručky zaměřují na střeš-

Foto: město ČK

ní krajinu, fasády, veřejná prostranství, tedy terasy a předzahrádky,
označení provozoven a užití reklamy.
Mají sloužit jako návod, inspirace
a řešení, které zajistí kontinuitu mezi
jednotlivými měšťanskými domy
a zároveň pomohou zachovat jedinečný genius loci Českého Krumlova,“
uvádí Filip Putschögl, vedoucí oddělení kancelář starosty.
Nejen inspirace a ochrana jsou
cílem. Příručky mají sloužit také

jako usnadnění celého procesu
od administrativy až po samotnou
stavební úpravu. Uživatelé v nich
zjistí, které dokumenty a formuláře budou potřebovat při jednání
na úřadech a jak obstát při žádostech o povolení. Najdou zde také
příklady dobré praxe, ale také
negativní příklady s konkrétními
ukázkami.
Zachování historické hodnoty je
legislativně závazné. Česká republika je od roku 2000 vázaná Úmluvou o ochraně architektonického
dědictví Evropy. Na základě této
úmluvy má být podporováno užívání a rozvoj tradičních dovedností
a materiálů. Důležité je chránit
technické postupy a tradice jakožto součást autenticity historického
jádra města. Český Krumlov patří
na seznam světového dědictví, o to
víc je v zájmu města řídit se podle
této úmluvy.
Příručky budou dostupné od listopadu v elektronické podobě
na webových stránkách města.
Projekt byl realizován s finanční
podporou Ministerstva kultury,
které poskytlo 154 tisíc. Celkové
výdaje na projekt tvořily 226 tisíc
korun.
www.ckrumlov.cz
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3D model Rybářské ulice
V září nabyl účinnosti regulační plán Rybářská, v rámci něhož
je v řešeném území navrženo
celkem 11 rozvojových ploch.
Vlastní návrh zastavění a regulace jednotlivých ploch a jejich
parcel vychází z historického
uspořádání jednotlivých pozemků, jejich tvaru a orientace. V řešených plochách je navrženo
celkem 12 domů.

Miluše Dolanská
Odbor úřad územního plánování

Pro srozumitelnější interpretaci regulačního plánu a pro snazší

představu, jak bude prostor ulice
vypadat, pokud se postaví některý
z navržených objektů, byl zpracován 3D model Rybářské ulice se
stávajícími i navrhovanými domy.
Rádi bychom vás nyní blíže seznámili s 3D modelem Rybářské
ulice, který je veřejně publikován
jako webová mapová aplikace.
Přístup do 3D modelu naleznete
na geoportálu města geoportal.
ckrumlov.cz přes ikonu „3D model
Rybářské ulice“. Po kliknutí na ikonu (či přímo z adresy: https://arcg.
is/0iaja80) se postupně načte prostředí webové scény. Je třeba chvíli
vyčkat, než se aplikace načte.
Při pohybu myši po obrazovce
v aplikaci se v dolní části objeví náhledy tří připravených scén.

Scéna, která se objeví při otevření odkazu, obsahuje nastavení, kde
jsou vidět stávající budovy v ulici
s texturami, navrhované budovy
s texturami a ortofoto na digitálním modelu terénu.
Ve scéně můžete na jakoukoliv budovu kliknout. Budova se
vysvítí modře a v pravé horní
části scény se objeví vyskakovací okno (tzv. pop-up). Obsahuje
informaci, zda se jedná o navrhovaný či stávající dům, a jeho
označení. Pokud kliknete na dům
navrhovaný, je v pop-upu navíc

odkaz na výkres tektoniky daného domu. Výkres se po kliknutí
na odkaz otevře v novém okně.
Výkres zobrazuje a popisuje, jaké
regulace pro daný navrhovaný
objekt platí.
Webové scény mají i další funkcionality. Za všechny zmíníme např.
přiblížení, oddálení, posun, otočení scény a zapnutí a vypnutí vrstev. Každá budova je v samostatné vrstvě a vrstvy jsou seskupeny
do tří sekcí s názvy: navrhované
budovy, stav (s texturami) a stav
(bez textur). Navíc lze zapnout

okolí a parcelní kresbu. Zapínáním
a vypínáním vrstev a s využitím
dalších funkcí je možné si vytvořit
vlastní webovou scénu s nadefinovaným obsahem.
Příběh 3D modelu Rybářské ulice si můžete přečíst i na webu, viz
QR kód.
Přejeme hodně zábavy a dobrodružství při zkoumání toho, jakou
tvář má a může dostat naše Rybářská ulice.
V případě jakýchkoliv dotazů
k 3D modelu nás můžete kontaktovat na: gis@ckrumlov.cz.

Plán pro udržitelnou energii a klima
Skokový nárůst cen, vysoká inflace, energetická krize a klimatické
změny, to vše nás v současně době ještě intenzivněji nutí hledat
řešení, která povedou k úsporám energií, postupnému přechodu
na obnovitelné zdroje energie, snižování emisí skleníkových plynů
a ochraně měst a jejich obyvatel před změnami klimatu.

Jan Kastl
koordinátor SECAP,
klimaticko-energetický manažer

Nejlepší výsledky v této oblasti

přináší strategický přístup, který umožňuje zaměřit pozornost
na nejzávažnější problémy a odpovídajícím způsobem plánovat
potřebné kroky. Nejkomplexnější a z hlediska získávání dalších
zdrojů (potřebných informací
i peněz) nejefektivnější přístup
představuje již několik let připowww.ckrumlov.cz

jení města k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii
a klima, ke kterému se naše město připojilo v dubnu 2021. Tento
mezinárodní projekt představuje
mezinárodně uznávané vodítko,
jak nejlépe uchopit problémy klimatických změn na městské úrovni. Připojením k Paktu se město
zavazuje ke konkrétnímu snížení
emisí na základě Akčního plánu
pro udržitelnou energii a klima
(dále SECAP – zkratka z angl. názvu Sustainable Energy a Clima-

te Action Plan), který si do dvou
let od přistoupení k Paktu nechá zpracovat specializovanými
odborníky. Výměnou pak získá
přístup k poradenství, sdílení
zkušeností mezi signatáři Paktu
a přístup k dalším dotačním možnostem.
SECAP, který si Český Krumlov
nechal zpracovat po přistoupení
k Paktu od renomované firmy ENVIROS, s.r.o., schválilo zastupitelstvo města na začátku září 2022.
Obsahem tohoto akčního plánu je
analýza vývoje emisí CO2 ve městě
stanovující uhlíkovou stopu města, návrh tzv. mitigačních opatření směřujících ke snížení těchto
emisí a adaptační strategii, která
po zmapování zranitelných míst

města navrhuje konkrétní opatření vedoucí ke snížení jeho zranitelnosti a zároveň zvýšení odolnosti společnosti a ekosystémů
vůči změně klimatu vč. omezení
či zmírnění negativních dopadů,
jako jsou přívalové povodně, vydatné srážky, extrémně vysoké
teploty, extrémní vítr, požáry vegetace, dlouhodobé sucho apod.
Český Krumlov má dnes díky SECAP v rukou nástroj, který mu pomůže řešit v souvislosti se snahou
města snižovat emise CO2 i problémy spojené s energetickou krizí
mnohem lépe a efektivněji s podporou různých dotačních programů,
na které by město bez přistoupení
k Paktu a bez SECAP nedosáhlo tak
snadno, nebo vůbec.
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divadlo dětem

Městské divadlo
uvádí představení
pro děti

Dospěli jsme v EU
Od 7. do 20. listopadu bude na náměstí Svornosti k vidění putovní
výstava Dospěli jsme v EU.

Ferda Mravenec
Docela velké divadlo Litvínov

13. listopadu 2022
v 15.00 hodin

Výstava v Karlových Varech		

Veselá pohádka a velmi výpravná podívaná plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem
a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory. Kamarádství
s Cvrčkem, Plošticí Ruměnicí a Broukem Pytlíkem,
spory s panem Hlemýžděm
a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na Koníka, tanec
s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho synem Ťutínkem
nenechá klidným žádného
z malých ani velkých diváků.

Pohádka o Kačence
a Raráškovi
Divadlo LÁRYFÁRY

27. listopadu 2022
v 15.00 hodin

redakce

Výstava,

kterou pořádá město Český Krumlov ve spolupráci
s Úřadem vlády ČR, se uskuteční
k příležitosti 18. výročí vstupu
České republiky do Evropské unie.
Výstava byla zahájena spolu se
začátkem českého předsednictví
v Radě EU.

Krumlovské industriální stavby
Průmyslové budovy představují architekturu spíše opomíjenou,
která často po mnohých přestavbách dnes vypadá zcela jinak než
v době svého vzniku nebo je v dezolátním stavu. I přesto jsou tyto
budovy součástí českokrumlovské architektury i historie města.
Proto se dnes právě za továrnami podíváme.

Tereza Štěpánová
Filip Hermann
Krumlovský baráky

Pohádka o hubaté švadlence
Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi vás provede
celým rokem. Během jedné
hodiny děti zábavnou formou prožijí všechna roční
období. Připomenou si lidové
zvyky, svátky, tradice, písně
i říkadla, která se u nás tradují již celá století. Děti můžou
společně s Raráškem čarovat
a prožívat tak veselý příběh
o lásce Kuby a Kačenky.
www.divadlo.ckrumlov.cz
vstupenky@divadlock.cz
tel: 702 217 526

Foto: Úřad vlády ČR

Od momentu, kdy 1. května
2004 tehdejší český prezident
Václav Klaus spolu s premiérem
Vladimírem Špidlou podepsali
smlouvu o vstupu do Evropské
unie, uplynulo již 18 let. Tehdy se
spolu s Českou republikou přidalo
dalších 9 zemí. V historii Evropské
unie se tak jedná o největší rozšíření.

Putovní venkovní výstava Dospěli jsme v EU vyobrazuje důležité milníky naší země v rámci
členství v EU. Prostřednictvím 15
oboustranných panelů bude mít
návštěvník možnost zhlédnout
dosavadní historii členství přes
významné události až po výhody,
které členství přináší samotným
občanům.
Slavnostní zahájení výstavy
proběhlo 1. července v Litomyšli u příležitosti zahájení českého
předsednictví v Radě EU, kdy se
konalo také společné jednání vlády
premiéra Petra Fialy, vedení parlamentu a Evropské komise.
Výstava bude po dobu dvou
týdnů přístupná všem zdarma
24 hodin denně. Kromě Českého Krumlova bude také k vidění
v Českých Budějovicích, Jihlavě
a Pardubicích. V rámci České republiky se na výstavě podílí celkem 16 měst.

Budovy továren, které v Českém
Krumlově vznikaly v 19. století,
se kvůli energii nacházejí hlavně
při Vltavě. Architektonicky jde
o stavby velmi jednoduché, ale
konstrukčně zajímavé.
Asi nejznámějším krumlovským
průmyslovým podnikem byla Spirova papírna na Plešivci. Při Vltavě se zde už od konce 16. století
nacházela pila, kterou roku 1789
podnikatel Franz Josef Pacher přebudoval na papírnu. Většina domů
rozsáhlého výrobního komplexu
vznikla již v této době, své nejslavnější období ale papírna zažila až
poté, co ji v roce 1861 koupil Ignaz
Spiro. Ten přistavěl několik budov,
mimo jiné ohromnou vilu, která
fungovala jako administrativní
zázemí. V roce 1921 se veškerá výroba přesunula do Větřní a od 50.

let byly jednotlivé stavby postupně
demolovány. Dnes je z bývalé papírny jen torzo.
Další z továren stojí od roku
1835 pod Porákovým mostem. Jde
o dlouhou budovu, kde se původně
nacházela textilka. Později se tady
pod hlavičkou firmy rodiny Porákových zpracovával grafit z krumlovských dolů, proto je dům označován jako tužkárna.

V Novém Spolí už od roku
1840 rostla přádelna lnu a konopí, kterou nejprve vedl Josef
Rudolf Schindler, později rodina
Steinbrecher. V roce 1947 byla
továrna znárodněna a nedlouho
poté byla z Nového Spolí přesunuta do nově postavené budovy
v Domoradicích, kde fungovala
pod názvem Konopa. Starou továrnu později využíval podnik
Otavan. Dnes je velký areál využíván jen zčásti, většina budov
chátrá.
O dalších krumlovských továrnách – například o té na sukno bratří Wozelků nebo na lišty a rámy,
která se nacházela U Trojice, si
můžete přečíst na www.krumlovskybaraky.cz.
Spolek Krumlovský baráky vydal nové krumlovské průvodce
moderní architekturou, které jsou
díky finanční podpoře Ministerstva kultury zdarma k dispozici
v infocentru na náměstí. Průvodce představuje dvanáct staveb,
které v Krumlově vznikly ve 20.
a 21. století. Projděte se s mapkou
městem a poznejte architekturu,
o které se ve většině průvodců
Krumlovem nepíše!
www.ckrumlov.cz
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V Synagoze se pořád něco děje
Od června tohoto roku je Synagoga v Českém Krumlově opět otevřena veřejnosti. Deset let po její kompletní rekonstrukci došlo ke změně provozovatele a obnovení pravidelné kulturní činnosti na tomto
jedinečném místě. Přes léto a na podzim se zde konala řada akcí: inspirativní besedy a přednášky, nádherné koncerty, výstavy a tradičně se zde také předávaly Ceny města, vysvědčení a výuční listy.

Eva Řehulková
Kulturní centrum Synagoga
Český Krumlov

V pestrém programu budeme
pokračovat i nadále, na listopad
a prosinec pro vás připravujeme:
Sobota 5. 11., 19.00 hodin
Divadelní představení:
Maty Dio a Daniel Stewart –
Sňatek bez nevěsty aneb jak
nenapálit sám sebe

Prostopášná karbanická komedie
pro dva herce, tři postavy a manželku, která neexistuje. Režie Viktorie Čermáková.
Vstupné 150 Kč

Úterý 22. 11., 18.00 hodin
Vernisáž výstavy studentů
výtvarného kurzu pro dospělé
(ZUŠ Č. Krumlov): Ony a on

tivy starozákonních příběhů, jejíž
textové parafráze na věčnou nepoučitelnost lidstva napsal textař
Vladimír Mátl.

a pestrému žánrovému prolnutí písní Zuzany Navarové, která
na české hudební scéně chybí už
neuvěřitelných 18 let.

Čtvrtek 1. 12., 19.00 hodin
Koncert: Vánoce se souborem
Musica Bohemica Jaroslava Krčka

Úterý 13. 12., 18.00 hodin
Přednáška: RNDr. Václav Cílek,
Ph.D. – Co se děje se světem?

První prosincový den rozezní Synagogu nejkrásnější koledy a vánoční zpěvy v jedinečném podání
skvělého hudebního souboru Musica Bohemica.

Přednáška a následná beseda
s předním českým geologem, spisovatelem a popularizátorem vědy
na aktuální témata.

Vstupné 150 Kč

Vstupné 150 Kč

Lakomá Barka a Krumlovský komorní orchestr opět přinesou
v čase předvánočním tradiční
i méně známé vánoční písně a koledy. Přijďte si odpočinout a naladit se na Vánoce.
Vstupné dobrovolné

Vstupné 150 Kč

Vstupné 350 Kč

Sobota 3. 12., 19.00 hodin
Koncert hudební skupiny
Vendy Band: Cizí peří

Členy sympatického uskupení spojuje přátelství a také úcta k tvorbě

Výstava krumlovských maminek,
tetiček, babiček a jednoho tatínka,
kteří se pravidelně scházejí na výtvarných kurzech v ZUŠ Český
Krumlov.

Synagoga v minulosti
nesloužila pouze Židovské
obci. Během roku 1945
sloužila jako křesťanský
kostel americkým
vojákům, poté byla až
do roku 1968 užívána
Církví československou
husitskou.

Na všechny kulturní akce jste
srdečně zváni. Synagoga není vytápěna, doporučujeme teple se
obléct. Na místě budou k zapůjčení deky. Vstupenky je možné
zakoupit na náměstí v Infocentru
v Českém Krumlově nebo každou
sobotu a neděli od 10.00 do 16.00
hodin přímo v Synagoze.
Rezervace vstupenek je možná
na e-mailu info@synagoga-krumlov.cz nebo na telefonním čísle
604 217 174. Rezervované vstupenky je potřeba si na místě vyzvednout nejpozději půl hodiny
před začátkem.
V den konání akce je otevřeno
Café & Bistro Synagoga v suterénu
tohoto objektu.

Vstupné dobrovolné

Sobota 26. 11., 19.00 hodin
Koncert hudební skupiny
Spolektiv: Genesis

Známá českobudějovická kapela
vám zahraje a zazpívá kromě své
klasické autorské tvorby též folkrockovou „suitu“ Genesis na mo-

Pátek 16. 12., 19.00 hodin
Koncert hudební skupiny Lakomá Barka a Krumlovského komorního orchestru

Synagoga hostí řadu skvělých kulturních akcí.

Foto: Tomáš Kasal

V současné době již připravujeme program na příští rok. Pokud
byste v Českém Krumlově chtěli
vidět či slyšet určitého přednášejícího nebo hudebního interpreta,
budeme velmi rádi za Vaše náměty.
Pokud to bude v našich možnostech a silách, pokusím se vám přání
splnit.

Připravujeme Advent a Vánoce 2022
Pozvánka na 1. adventní víkend:
Od 25. listopadu 2022

Vánoční trh – Organizovaný Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov

26. listopadu 2022

Pohádková sobota v Klášterech a 3+ galerii

27. listopadu 2022 v 16:30 hodin
Rozsvěcení vánočního stromu
a slavnostní zahájení Adventu

Informace o programu sledujte na www.ckrumlov.info
www.ckrumlov.cz
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knihovna

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na listopad jsme pro vás
opět připravili další novinky
z fondů naší knihovny, tentokrát se zaměřením na audioknihy. Pevně věříme, že si
vyberete. A pokud vám tato
nabídka nestačí a chcete se
podívat na další novinky, navštivte web www.knih-ck.cz
a vyberte si z našeho on-line
katalogu. Přejeme příjemné
chvíle při poslechu.
Svěrák, Zdeněk:
Povídky a jedna báseň

Veselé i smutné povídky protkané autorovou typickou
laskavostí a životní moudrostí. Příběhy napsané krásnou
češtinou pobaví i dojmou, některé přivedou k zamyšlení.
Cekota, Antonín:
Geniální podnikatel
Tomáš Baťa

Biografie známého průmyslníka z pera jeho tiskového
tajemníka. Kniha nenabízí
jen Baťův životní příběh, ale
odkrývá i jeho povahu a způsob myšlení.
Boulle, Pierre: Planeta opic

Klasika dobrodružné vědecko-fantastické literatury líčí
přistání člověka na vzdálené
planetě. Kniha s nadčasovým
podtextem zaujme nejen fanoušky žánru sci-fi.

Vydejte se na
Cestu za hvězdami

Hořící srdce
redakce
Českokrumlovští skauti ze střediska Pod Kletí Holubov opět zažehnou světla ve tvaru srdce při příležitosti uplynutí 33 let od obnovy
demokracie a skautingu v České
republice. Hořící srdce na úbočí
Křížové Hory můžete pozorovat

17. listopadu od 18.00 do 18.20
hodin např. od bočního vchodu
k Otáčivému hledišti, z louky pod
Vyšenskými kopci, z Rybářské
ulice u jezu, z terasy kostela sv.
Víta, z Plášťového mostu a hradeb
5. nádvoří, od hotelu Vyšehrad, ze
silnice u Hornobránského rybníka, ze sídliště Mír apod.

30 let na Seznamu UNESCO
V pondělí 21. listopadu v 18.00 hodin zveme širokou veřejnost do
městské knihovny v Horní ulici na setkání k připomenutí 30. výročí
zápisu Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

redakce
Vzpomínat na okolnosti přípravy

zápisu a třicetiletou cestu památkové obnovy města i zámku bude
první porevoluční starosta města
Jan Vondrouš a dlouholetý kastelán státního hradu a zámku Pavel
Slavko.

Foto: archiv města ČK

7. 10. – 26. 11. 2022

Zámecká
slavnost vína

Vydejte se půvabnými krajinami
na cestu za betlémskou hvězdou
a nechte se vtáhnout do příběhů plných zázraků starých více
než tisíc let. Nechte se očarovat
kouzlem rajské zahrady, postavte bájnou babylonskou věž a nahlédněte do malebného světa,
kde králové putují pouští, pastýři pozorují noční oblohu a očekávají narození Ježíška.
Pokračování ze str. 1

Ivo Janoušek
Kláštery Český Krumlov

3+ galerie zahájí letošní advent

velkolepě. Nová výstava Cesta
za hvězdami je poctou Štěpánu
Zavřelovi, jednomu z nejvýznamnějších českých ilustrátorů, který
po sobě zanechal výraznou uměleckou stopu přesahující daleko hranice naší země. Tento ilustrátor,
animátor, grafik, malíř a spisovatel
se proslavil celou řadou ikonických dětských knih, které vycházely v desítkách světových jazyků
v milionových nákladech a získaly
celou řadu prestižních ocenění.
Odkaz Štěpána Zavřela, žáka Jiřího Trnky, uchovávají dvě muzea
v Itálii a jsou po něm pojmenované
ulice, náměstí či mezinárodní letní
ilustrátorská škola Le immagini
della fantasia – Fondazione Štěpán
Zavřel v severoitalském městečku
Sarmede, jež v tomto roce slaví jubilejní čtyřicáté výročí.

Pátek 7. 10. 2022, 15:00 hod., Klášterní zahrada

Setkání u první obnovené viničky na Tramíně, ochutnávka vín,
včetně českokrumlovského cuvée 2021 z odrůd Solaris a Saphira.

Oficiální voda festivalu

Degustační a prodejní přehlídka vín

Pátek 11. 11. 2022, 11:11 hod., náměstí Svornosti

Tradiční otevírání prvních mladých vín spojené s příjezdem sv. Martina a ochutnávkou.

Patchett, Ann:
Holandská vila

Vynikající vyprávění o historii rodiny, v níž osudy jednotlivých členů poznamenala
jedna nevšední vila. Román
byl v USA nominován na Pulitzerovu cenu.
Kosatík, Pavel: 100 x TGM

U příležitosti 85. výročí úmrtí T. G. Masaryka stojí za to si
připomenout jeho zajímavé
výroky, které jsou zasazeny
do dobového kontextu a mají
často přesah do současnosti.
www.knih-ck.cz

Sobota 19. 11. 2022, 14.00–22.00 / Zámecká jízdárna, Český Krumlov
11. 11. – 18. 11. 2022

Představení tuzemských a zahraničních vinařství
– více než 250 vzorků vína
Prodej vín za zvýhodněnou festivalovou cenu
Sobota 19. 11. 2022, 14:00–22:00 hod., Zámecká jízdárna
Bohaté
studené
i teplé
Degustační a prodejní přehlídka
tuzemských
a zahraničních
vinařství – občerstvení
Svatomartinská husa v nejrůznějších podobách podávaná spolu se Svatomartinským
vínem ve vybraných krumlovských restauracích.

Výstavní projekt připravuje
v rámci mezinárodní spolupráce
město Český Krumlov, Kláštery
Od 20.00 AFTERPARTY v sále Egon Schiele Art Centra (vstup přes Egon Café)
7. 10. – 26. 11. 2022
Český Krumlov, Střední umělecDJ
80.–90.
léta
–
pro
návštěvníky
Zámecké
slavnosti
vína
zdarma
Speciální festivalová nabídka degustačních večerů v partnerských restauracích,
přátelská setkání u sklenky vína s odborníky a znalci – program viz 2. strana.
ko-průmyslová škola sv. Anežky
Vstupné: 300 Kč (zahrnuje upomínkovou degustační sklenku)
České a Fondazione Štěpán ZaProdej vstupenek: Infocentrum Český Krumlov | www.ckrumlov.info/tickets |
nahoře vpravovřel Sarmede. Hlavním partnerem
T: 380 704 621 | E: tickets@ckrumlov.info
změna programu1.strana
vyhrazena
Pás partnerů 1.strana
je rámařská firma Larson-Juhl.
Výstava, na které nebude chybět
doprovodný program pro děti,
je návštěvníkům přístupná od
26. listopadu 2022 do 30. dubna 2023.
více než 300 vzorků vín, prodej vín. Bohaté studené i teplé občerstvení.
(Vstupné 300 Kč – zahrnuje upomínkovou degustační sklenku.)

www.ckrumlov.cz

9

ZDRAVOTNICTVÍ

Ordinace psychoterapie
Nacházíte se v náročné životní situaci? Jste se svým životem tak nějak spokojeni, ale cítíte, že potřebujete nějaký vnitřní posun, růst,
změnu? Potřebujete zlepšit vztahy a komunikaci ve svém okolí?
Chtěli byste sdílet své pocity a porozumět jim? Potřebujete profesní
změnu a nevíte, jak do toho? Nebo si kladete jiné otázky, na které
nenalézáte odpovědi?

Veronika Chytilová
Někdy stačí si o pocitech popovídat a být vyslechnuti a odpovědi
a řešení člověk objeví v sobě, nebo
uvidí kolem sebe možnosti, které

dřív neviděl. Někdy svou situaci
uvidí z jiné perspektivy a přijme
ji. Někdy stačí dílčí změna v životě
nebo v komunikaci a je líp. Někdy
je potřeba zásadní změna a člověk
potřebuje někoho, kdo ho touto

životní etapou bude doprovázet
a jistit.
V každém případě je škoda trápit se a žít náhradní život.
Jak to funguje
a co očekávat?
Na sezení se domluvíme na konkrétní den a čas. Sezení trvá hodinu nebo hodinu a půl, podle vašeho
přání a potřeby. Při prvním setkání
si navzájem řekneme, s čím potřebujete pomoc a s čím vám mohu

pomoci já. Pomůžu vám problémy
a témata formulovat a zorientovat se v nich. Někdy stačí jedna
konzultace, ale obvykle je potřeba
více sezení. Psychoterapie probíhá
v příjemném prostředí v pavilonu J
českokrumlovské nemocnice.
Objednat ke konzultaci se můžete na tel.: +420 603 889 685
Více informací na webu www.
psychoterapiechytilova.cz. Smluvní partner zdravotních pojišťoven
VZP, VoZP, a OZP.

Domácí hospic pomáhá už dva roky
Michaela Vršníková
Domácí hospic sv. Víta

Domácí hospic sv. Víta poskytuje
zdravotní specializovanou péči
o terminálně nemocné pacienty. Naším cílem je, aby nemocní
mohli žít a dožít doma, v rodinném kruhu, mezi svými blízkými.
Pomoc poskytujeme v regionu
Českokrumlovska, v dojezdové vzdálenosti cca do 30 km
od Českého Krumlova.

Domácí hospic sv. Víta
Hospicový tým

Za necelé dva roky naší existence
pomohl Domácí hospic sv. Víta důstojně odejít 13 pacientům přímo
z Českého Krumlova. Často jezdíme také na Lipensko a do okolí
Křemže. Na počátku letošního
roku jsme doprovázeli na „onen
svět“ pacienta až z Pohorské Vsi,
kde si pán přál dožít. Celkem jsme
od našeho založení v prosinci 2020
dochovali 48 pacientů. Neboli
48 našich spoluobčanů na Českokrumlovsku. S rodinami většiny
z nich jsme ve velké míře v kontaktu i po ukončení naší služby. Pořádáme pro ně dvakrát ročně vzpomínková setkání, jejichž součástí
jsou i zádušní mše v kapli na Křížové hoře.
V našem zázemí na Míru (Lipová 161) se nachází nejen společné
prostory pro potkávání personálu, ale také poradna pro pečující či
pozůstalé. Velkou skladovou místnost jsme vyčlenili na půjčovnu
kompenzačních pomůcek, která
slouží zdarma našim hospicovým
pacientům a za drobnou úhradu
také široké veřejnosti. K dispozici
máme polohovací postele, chowww.ckrumlov.cz

Foto: DHSV

dítka, toaletní vozíky nebo třeba
v posledních „covidových letech“
tolik žádané a potřebné koncentrátory kyslíku.
Další naší poskytovanou službou je terénní odlehčovací péče,
v rámci které pomáháme pečujícím ulehčit jejich každodenní péči
o blízkého. V jednom roce takto zajistíme přibližně 20 klientů, ke kterým jezdí ošetřovatelky dle potřeby, v některých případech i denně.
Nejčastěji jsme žádáni o zajištění
pomoci s osobní hygienou či s udržením chodu domácnosti.
Pro přiblížení naší práce uvádíme se souhlasem rodiny pacienta
příběh o tom, jak to u nás v domácí
hospicové péči občas chodí.

Gentleman
až do konce
Na sklonku minulého roku kontaktovala naši sociální pracovnici
manželka nemocného, pana Karla.
Po telefonu jsme poskytli základní informace a nabídli osobní ná-

Lipová 161, Český Krumlov
www.hospicvit.cz
info@hospicvit.cz
tel. 739 130 330
Sbírkový účet:
201237215/0600

vštěvu v domácnosti. Nemocného
a jeho rodinu jsme tak poprvé navštívili již na začátku prosince loňského roku. Zvláště manželka pana
Karla byla velice empatická k potřebám svého muže, snažila se mu
zajistit co nejpříjemnější prostředí.
Pan Karel však domácí hospicovou péči zprvu odmítl, i přes svůj
závažný stav a velké bolesti. Snad
mu připadalo, že s nástupem naší
péče vše končí. Užíval si rodinné
prostředí, rád četl, a i když už hůř
viděl, uměl si vždy poradit.
Den před Vánoci pan Karel zavolal, že by byl rád, kdyby přijela sestřička s doktorem, protože se mu
velice přitížilo. Na Vánoce se těšil,
trávil je tradičně spolu s manželkou i s jejich dvěma dcerami a maminkou.
Po přijetí do naší hospicové péče
byl panu Karlovi nasazen lineární
dávkovač, který mu velmi pomohl

– dostavila se úleva od bolesti. Sestřičky pak trávily s rodinou prakticky celé Vánoce. Pan Karel byl
šťastný, že se jich dožil, a dokonce
si je mohl užít, bez palčivé bolesti.
Pan Karel byl i přes svůj vážný
zdravotní stav gentleman do poslední chvíle. Každou naši návštěvu, dokonce ještě 4 dny před úmrtím, kdy mu již dělala problémy
chůze, doprovázel sestřičky při
odjezdu z domácnosti. Sestra, která netušila, že pan Karel je zvyklý
všechny návštěvy vyprovázet z patra jejich rodinného domku až dolů
k brance, se po rozloučení vydala
ze schodů sama. Pan Karel šel,
i když velmi pomalu, za ní, avšak
již jí nestačil. Až v následném telefonátu s jeho manželkou se sestřička dozvěděla, že pan Karel se jí
snažil marně dohnat... Dodnes nás
udivuje, kde pokaždé vzal tolik síly,
že ještě sešel strmé schody sám,
bez pomoci.
Den před tím, než zemřel, již
ze schodů nemohl. Sestřička však
věděla, jak mu na tom záleží, a tak
mu vřele poděkovala s tím, že to
dneska zvládne dolů sama. Pan
Karel se s námi rozloučil ještě před
koncem roku – za přítomnosti milované a pečující rodiny, klidně,
bez bolesti, důstojně.
Rodina nám napsala:
Na začátku jsme nevěřili, že to vše
můžeme zvládnout doma. Po prohlášení sestřičky z hospice: „To zvládneme.“ jsme si uvědomili, že s jejich pomocí to opravdu zvládneme. A taky že
ano! Chceme moc poděkovat za podporu, pomoc a rodinný přístup, díky
kterému nám pomohli doprovodit
Kajíka.
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INZERCE

AŽD Praha s.r.o.
NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ
hledáme zaměstnance na tyto pozice:
Dělník technologických staveb (až 33 000 Kč)
Technik pro výstavbu optických sítí (až 40 000 Kč)*
Technik pro výstavbu sdělovacího zařízení (až 40 000 Kč)*

35 000 Kč*

Náborový příspěvek až
*Platí pouze pro tyto 2 pozice.

Nabízíme: 4 denní pracovní týden

Dále nabízíme:









Zajímavou práci v stabilní české společnosti
Perspektivní zaměstnání a jistotu
Karta Benefit Plus
Nadstandardní příspěvek na stravování
Příspěvek penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Zařízení Multisport karty ihned po nástupu
Služební telefon

www.azd.cz

Životopisy posílejte na email: zakova.barbora@azd.cz, Mobil: +420 720 050 708

C

M
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CY

Chceš jezdit s ještěrkou?
Vyzkoušej to!

Získej lepší
zaměstnání!
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315

Jsme mezinárodním partnerem pro chladicí techniku
s kompletními řešeními orientovanými na zákazníka,
optimalizovanými systémovými komponenty
a rozsáhlou nabídkou služeb v potravinářském
obchodě a průmyslu. U nás ve výrobním závodě
v Kaplici může pracovat každý, kdo chce dobrou práci.

HAUSER spol. s.r.o.
Kaplice 253, 382 41
www.hauser.cz

CMY

K

Nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme!
Mzda 30 – 40 tis. Kč + placené přesčasy a super benefity

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Přijímáme objednávky na období zima/jaro 2023
Jehličnaté v délkách 2 a 4 m
Cena 900 Kč/prm

Děkujeme za
Vaše hlasy!
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, náměstí 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 10/2022 vyšlo 29. října 2022. Příští vydání 26. listopadu 2022 s uzávěrkou 11. listopadu 2022.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon

Možnost zajištění dopravy po Českém Krumlově a okolí.
Objednávky: 380 711 567, email: lesymestack@cmail.cz

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: Miluše Dolanská, Kristýna Halabicová, Filip
Hermann, Veronika Chytilová, Ivo Janoušek, Jan Kastl, Romana Linharová, Štěpánka Kučerová, Zdeněk

Moravec, Eva Řehulková, Tereza Štěpánová, Markéta
Valíková, Tereza Vondroušová, Michaela Vršníková.
Foto: archiv města Český Krumlov, archiv M. Valíkové,
Domácí hospic sv. Víta, Kristýna Halabicová, Kulturní centrum Synagoga Český Krumlov, Tomáš Kasal,
Úřad vlády ČR.
© Copyright město Český Krumlov, 2022
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HISTORIE

Dopis matky Jana Palacha
se po 50 letech vrátil do Krumlova
Šeď, bezmoc, obavy z budoucnosti, zmarněné naděje. Snad těmito slovy by se dala popsat atmosféra, ve které se v lednu 1969 odhodlal k sebeupálení mladý student Karlovy univerzity Jan Palach.
Obrovskou trýzeň způsobil své matce Libuši, která o synově činu
neměla tušení. Jak situaci prožívala, naznačuje také její odpověď
na dopis, který jí adresovali studenti a pedagogové českokrumlovského gymnázia.

Markéta Valíková
Dopis paní Palachové byl objeven

zcela nedávno při vzpomínkovém
večeru k třicátému výročí listopadu 1989. Při této příležitosti školu navštívil Václav Pecha, jenž byl
jako vůdce zdejších studentů jedním z hlavních protagonistů českokrumlovského revolučního dění.
Zprostředkoval kontakt se zvukařem Českého rozhlasu panem
Václavem Lipkou, který vlastnil
veřejnosti neznámý dopis napsaný matkou Jana Palacha. Dopis je
datován k desátému únoru 1969,
tedy ani ne měsíc po Palachově
smrti. Paní Libuše v něm děkuje
za kondolenci studentů a profesorů českokrumlovského gymnázia
a oceňuje úmysl pojmenovat zamýšlený studentský domov po jejím synovi. Také přijímá Janovu
oběť za vlast, i když přiznává, že
tím ztratila velkou životní oporu.
Vyzývá ke vzchopení se a stálému
boji za pravdu a svobodu, tedy
za hodnoty, kvůli kterým se Jan
Palach obětoval. Jen tak dostane
jeho oběť smysl, když budou tyto
hodnoty naplňovány. Z dopisu je
zřejmé, že paní Palachová byla silnou osobností, jež přes všechny
rány dokázala obracet své okolí
k vyšším hodnotám. Právě pro
tuto transformaci svého osobního
obrovského utrpení v boj za velké
hodnoty se tak stala symbolem hrdinství stejně jako její syn.
Psaní, které odeslali studenti
a pedagogové gymnázia Libuši
Palachové, se nedochovalo, a tak
nevíme, co bylo jeho přesným obsahem. Není ani jasné, kolik studentů se na jeho tvorbě podílelo,
zda celá třída, nebo pouze jednotlivci napříč ročníky. Kondolenci
také jistě nepřipravoval celý učitelský sbor, jednalo se spíše o individuální akci, ke které se připojili jen
zainteresovaní profesoři. Iniciátowww.ckrumlov.cz

rem celé akce byl sotva třicetiletý
profesor dějepisu a zeměpisu Vladimír Kaifer, v jehož pozůstalosti
se také dochovala odpověď Palachovy matky.
Mladý učitel na gymnázium nastoupil v roce 1965, studenti na něj
vzpomínají jako na bohéma s přátelským přístupem ke studentům
a zápalem pro vyučované předměty. Jeho svobodné smýšlení nebylo vhod tehdejšímu Okresnímu
výboru KSČ, který na něj v květnu
1970 sepsal posudek. Vyčítal mu
angažovanost mezi studenty, jež
jde proti zájmům socialismu. Soudruzi si stěžují, že Kaifer veřejně
odsoudil srpen 1968 a opakovaně
kritizoval normalizační politické
tendence. V posudku je dokonce
označen za čelního reprezentanta
odporu na škole, který na svých
postojích nehodlá nic měnit. Není
proto divu, že s postupujícími čistkami musel v roce 1974 gymnázium opustit, aby svou filozofii svobody mezi studenty nemohl dále
šířit. Poté pracoval jako skladník
v Zelenině v Českých Budějovicích
a následně jako archivář v knihovně Akademie věd České republiky.
Kaifer tak zůstal jediným aktérem,
který byl za odpověď na čin Jana
Palacha postihnut. Jelikož se jednalo o akci téměř utajenou, žádný
další student či pedagog vyloučený
z gymnázia nebyl.
O životě osobitého profesora vyprávěl jeho přítel Václav Lipka, který se s profesorem Kaiferem znal
od svých 17 let: „Vladimír byl velmi
otevřeným, renesančním člověkem,
se kterým jste se mohli bavit o čemkoli. Měl obrovský přehled, miloval
kulturu. Jeho záběr sahal od klasiky
po rockové kapely. Vlastnil obrovskou
knihovnu plnou kvalitních děl včetně
kompletního Čapka. Svou osobitostí
a svobodomyslností přitahoval mladé
lidi, kteří tak zcela přirozeně přejímali jeho zásadovost. Zároveň vedl

bohémský život, rád tančil, scházel se
s herci v kavárně Slavie, jeho přítelem
byl podobně naladěný Jiří Kodet,“
vzpomíná Lipka.
Do Krumlova se Kaifer pravidelně několikrát do roka vracel,
stále zde měl přátele. Sám pocházel z hudební rodiny ze Sezimova
Ústí, jeho maminka byla operní
pěvkyní, strýc Jiří Traxler známým
jazzovým skladatelem a pianistou.
Se strýcem byl Kaifer v písemném
styku i po jeho emigraci do Kanady. Sám také emigraci zvažoval,
avšak kvůli mamince od této myšlenky upustil. Nebyl člověkem á
priori politickým, ale v Palachově
duchu činil to, co považoval za nutné. Proto i nejspíše zcela spontánně reagoval na Palachův čin zmíněnou kondolencí. Dále se už o svém
aktu nešířil, ani ho více veřejně
nekomentoval.

Foto: Profesor Vladimír Kaifer

K dopisu se po letech dostal
právě Václav Lipka, kterému ho
bývalý pedagog ukázal při jedné
návštěvě. Václav Lipka o existenci
dopisu věděl osmnáct let, ale až
nyní se rozhodl pro jeho zveřejnění. Profesor Kaifer, který zemřel
před 14 lety, totiž nechtěl, aby
dopis zůstal jako jedna z mnoha
archiválií založený ve školním archivu, ale aby rezonoval v myslích
studentů. Do krumlovského gymnázia se tedy dostal až nyní, kvůli

koronavirové pandemii se jeho
slavnostní předání uskutečnilo až
v letošním červnu. Škola se na převzetí důkladně připravovala – jedna ze studentek nakreslila zdařilý
portrét Jana Palacha, ostatní připravili nástěnku se zajímavými
skutečnostmi z Palachova života,
slavnost doprovodil školní sbor.
Žáci také zhlédli film o Palachově
životě z roku 2017, který jim přiblížil osobnost mladého studenta.
Na gymnázium byl také pozván
majitel dopisu pan Václav Lipka,
Palachovu dobu formou besedy
přiblížil historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, jenž se osobností Jana Palacha
profesně zabývá celý život. Díky
tomu se studenti mohli doslova
vnořit do atmosféry, jež obklopovala vznik dopisu, který napsali
jejich předchůdci na českokrumlovské škole.
„Předání dosud neznámého dopisu
se u studentů setkalo s velkým ohlasem, Palachův čin je jim velmi blízký,
dokonce bych řekl, že se jedná o jednu
z kapitol dějin, která jim je úplně nejbližší. Nejspíše i proto, že Palach byl
jen o pár let starší, než jsou teď oni
sami, takže se do jeho motivů mohou lehce vcítit,“ přibližuje postoje
dnešních studentů zdejší učitel dějepisu Jaroslav Král.
Dopis Libuše Palachové je nyní
vystavený na nejrušnější chodbě,
aby ho měli studenti co nejvíce
na očích. Úmysl pojmenovat zdejší internát po Janu Palachovi však
prozatím zůstává nenaplněný, jelikož k realizaci stavby zmíněného
studentského domova do dneška
nedošlo. Ale i zde se blýská na lepší
časy. „Gymnázium si nechalo vypracovat studii na stavbu domova, nyní
žádá o dotaci z Evropské unie. Pokud
vše dobře dopadne, mělo by se za dva
roky začít se stavbou. Tak se bude
moci splnit příslib daný před 53 lety
paní Palachové, že internát ponese
jméno jejího syna,“ uzavírá ředitelka
gymnázia Hana Bůžková.
Pokud byste o okolnostech sepsání dopisu českokrumlovskými
studenty a pedagogy věděli bližší
podrobnosti, kontaktujte prosím
Jaroslava Krále na adrese kral@
gymck.cz. Předem děkujeme!
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