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MĚSTO   I   VOLBY

úvodní slovo

Alexandr Nogrády
starosta

Vážení spolu- 
občané, přestože 
nás čeká v  roce 
2023 spousta 
náročné práce, 
složitých roz-

hodnutí a možná nepopulár-
ních, ale nutných opatření, je 
třeba, abychom mysleli pozi-
tivně a hledali takové výzvy, 
které náš život budou nadále 
zlepšovat. Podle čínského ho-
roskopu nás čeká rok vodního 
Zajíce. A  ten má být, oproti 
roku 2022, mnohem optimis-
tičtější. Věřme tomu, pracuj-
me, snažme se věci zlepšovat 
a mysleme pozitivně. 

Vedení města Český Krum-
lov věnovalo období od  října 
do  konce roku 2022 postup-
nému seznamování se s  fun-
gováním vnitřních struktur 
našeho města. Pečlivě jsme 
načerpávali informace, ana-
lyzovali je, abychom co nej-
lépe zvládali nejen běžný 
provoz města, ale mohli napl-
ňovat budoucí výzvy, kterých 
je nevyčerpatelné množství. 
Věřím, že jsme připraveni 
společně zvládnout složitý 
rok 2023. Uděláme proto 
absolutní maximum, aby se 
nám, Krumlovákům, žilo spo-
lečně stále co nejlépe.

Z  konkrétních témat nás 
v  novém roce čeká usilov-
ná práce na  energetických 
úsporách města, na  rozšíře-
ní nabídky nájemních bytů 
ve vlastnictví města, budeme 
se také věnovat hospodaření 
městských a  městem finan-
covaných společností; věřím, 
že i díky tomu bude rok 2023 
pro Český Krumlov úspěšný.  

Přeji vám pevné zdraví, po-
zitivní náladu a  vše nejlepší 
do celého roku 2023!

jednání zastupitelstva

Jednání se ko- 
ná ve  čtvrtek  
26. ledna 2023 
od  16.00 hodin 
v  zasedací míst-
nosti Městského úřadu v  Čes-
kém Krumlově, Kaplická 439,  
3. patro. On-line přenos sledujte 
na  webových stránkách zastu-
pitelstvo.ckrumlov.cz.

Dalibor Uhlíř
místostarosta

Snížení teploty vody o  dva 
stupně, vzduchu o  tři stupně, 
výměna některých oken, úprava 
jednoho kotle na jiný zdroj pali-
va, plné využití solárních panelů 
pro ohřev vody. To jsou prvky, 
kterými se snažíme v nadcháze-
jících měsících udržet v provozu 
plavecký bazén, jednu z  důleži-
tých součástí veřejné infrastruk-
tury Českého Krumlova. V tom-
to energeticky těžkém období se 
ukazuje, kde máme dluhy z  mi-
nulosti. Plavecký bazén je toho 
jasným důkazem. Není čas ohlí-
žet se zpět, ale jednat okamžitě. 
V bazénu perfektně funguje pla-

vecká škola pro celý širší okres 
a  o  děti a  mládež je zde posta-
ráno už od těch nejmenších ko-
jenců až po  dospívající závodní 
plavce a  vodní záchranáře. Ne-
umím si představit, že bychom 
jednoduše omezili a  zastavili 
provoz. V případě zanedbaného 
rozvoje plaveckého bazénu by to 
znamenalo, že „staré stroje“ už 
nikdo nikdy nenastartuje. 

Do  oblíbeného „plavečáku“ 
putuje z  rozhodnutí vedení 
města půl milionu korun prá-
vě do energií ještě za  rok 2022, 
abychom jeho provoz udrželi. 
Nárůst nákladů je celkově obrov-
ský, a nebudeme si nic nalhávat, 
netýká se to jen bazénu. Neu-
mím si představit, že bychom 

zažili podobnou situaci jako při 
covidu, kdy sportoviště byla za-
vřená a  zejména děti a  mládež 
tento výpadek možností během 
zimního období jednoznačně po-
znamenal. 

I  když není situace příznivá, 
hledáme cesty, jak veřejná spor-
toviště v  Českém Krumlově ne-
jen udržet, ale v rámci možností 
také rozvíjet. Týká se to nejen 
úspory energií, ale také inovací 
technologií a  rozšíření služeb. 
A to je také jedno z mých přání 
pro Český Krumlov v  následují-
cích letech. Nepředbíhejme ale, 
čeká nás rok 2023, těším se, že 
se vše zlé v dobré obrátí a bude-
me mít příležitost věci veřejné 
zlepšovat ve prospěch občanů.

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

V prosinci se uskutečnilo první 
setkání občanů s  novým vede-
ním města. Ti se svou sérii set- 
kávání s  občany rozhodli zahá-
jit na  Plešivci. Občany v  tomto 
místě trápí například dopravní 
situace, nedostatek relaxačních 
prvků, zastaralá dětská hřiště 
nebo parkování. 

Na  dotazy občanů odpovídali 
také vedoucí odborů městského 
úřadu spolu s  městským archi-
tektem. Vedení města chce tímto 
způsobem získat podněty přímo 

od občanů a poznat jejich pohled 
na různé problémy.

redakce

Hlasovací lístky obdrží všich-
ni voliči na území ČR na adresu 
svého trvalého pobytu nejpoz-
ději tři dny před prvním dnem 
konání voleb. Při případném 
druhém kole voliči lístky obdrží 
od volební komise přímo ve vo-

lební místnosti. Každý kandidát 
na prezidenta má vlastní hlaso-
vací lístek. Voliči hlasují ve  vo-
lebním okrsku, do  kterého ná-
leží dle svého trvalého bydliště. 
Pokud chce volič hlasovat mimo 
svůj volební okrsek, může si po-
dat písemnou či elektronickou 
žádost o  voličský průkaz. Žá-

dost je třeba podat nejpozději do  
6. ledna na  obecním úřadě, za-
stupitelském úřadě či pomocí 
datové schránky. 

Informace k  volbám na  webu 
www.ckrumlov.cz/volby nebo na 
tel. 380 766 200.

Provoz bazénu musíme 
pro veřejnost udržet

Setkání vedení s občany

Prezidentské volby
První kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 13. led-
na od 14.00 do 22.00 a v sobotu 14. ledna od 8.00 do 14.00. 
Případné druhé kolo je naplánováno na 27. a 28. ledna. 

Setkání vedení s občany
Další setkání se uskuteční 
v únoru v Domoradicích. 
Termín a místo konání bude 
upřesněno v dalším vydání 
Novin a na webu města. 

aplikace 
Kam jít volit

www.ckrumlov.cz/
volby

Foto: Kristýna Halabicová  
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FINANCE

Jan Štaberňák
Odbor financí

Rozpočet je základním doku-
mentem pro hospodaření města 
a jak už jsme si v posledních le-
tech zvykli, opět se nerodil snad-
no. Zatímco u rozpočtů na roky 
2021 a 2022 bylo jejich sestave-
ní a  následné úpravy ovlivněny 
zejména pandemií koronaviru 
a s ní souvisejícím propadem pří-
jmů včetně těch z  turistického 
ruchu, základním faktorem při 
tvorbě pro rok 2023 byl hlavně 
bezprecedentní nárůst cen ener-
gií. Jedná se jak o samotné vyso-
ké ceny plynu a elektřiny, tak sa-
mozřejmě i o obecný nárůst cen 
materiálů, služeb a prací. To vše 
muselo být do  sestavování roz-
počtového návrhu promítnuto, 
zároveň byl jako vždy zachován 
princip opatrnosti, kterého se 
město dlouhodobě a  naprosto 
správně nejen při tvorbě rozpoč-
tu drží. Přes uvedené okolnosti 
se opět podařilo sestavit takový 
rozpočet, který i  v  této pokra-
čující nejisté a obtížné době za-
jišťuje odpovědné plnění všech 
základních a podstatných povin-
ností města a zároveň je v něm 
dostatek prostředků i na opravy 
městského majetku a  investiční 
akce. 

Příjmy
Celkové příjmy na rok 2023 byly 
navrženy dle skutečného vývoje 
minulého roku a  například ty 
daňové i  podle odhadů kompe-
tentních orgánů (ministerstvo 
financí). Právě prostředky ze sdí-
lených daní, přerozdělované ze 
státního rozpočtu městům a ob-
cím na základě rozpočtového ur-
čení daní, jsou nejdůležitější po-
ložkou příjmové části rozpočtu. 
Jejich vývoj je jednou z několika 
dobrých zpráv v  poslední době, 
paradoxně mu pomáhá všeobec-
ný nárůst cen, což se projevilo 
hlavně u příjmu daně z přidané 
hodnoty. Výrazné zlepšení zapo-
čalo již minulý rok, kdy inkaso 

sdílených daní překonalo hod-
notu 250 mil. Kč, na letošní rok 
je pak jejich příjem rozpočtován 
v  podobné výši, i  když skuteč-
nost bude pravděpodobně zase 
o něco vyšší. Příjmovou daňovou 
položkou, ovšem řádově nižší 
než sdílené daně, jsou také vý-
nosy z místních poplatků, napří-
klad za komunální odpad, z po-
bytu, ze psů nebo ze vstupného. 
Jejich sazby se pro rok 2023 ne-
zvyšují, a tak jsou příjmy z nich 
navrženy zhruba ve  stejné výši 
jako minulý rok. Další příjmy 
rozpočtu jsou z pronájmu měst-
ského majetku včetně toho vo-
dohospodářského, přijaté dotace 
či úroky z finančních prostředků 
na účtech města. Právě poslední 
jmenovaná položka se poslední 
dobou stává stále významnější, 
zvýšené úrokové sazby předsta-
vují přínos ve výši několika mi-
lionů korun. Bohužel, na  před-
covidovou úroveň se dosud 
nevrátily některé příjmy souvi-
sející s  turistickým ruchem, ať 
už to je zmíněný poplatek z po-
bytu, a hlavně výnosy z bus sto-
pů, kde je odhadován souhrnný 
výpadek několik desítek milionů 
korun a je otázkou, kdy se u nich 
vrátí výraznější vzestupná ten-
dence. I  tak jsou ovšem celkové 
rozpočtové příjmy na rok 2023 
navrženy o zhruba 40 milionů 
korun vyšší než ve  schváleném 
rozpočtu na rok 2022.       

Výdaje
Výdajová část rozpočtu počítá 
s  celkovou částkou 541,2 mili-
onu korun, je to o  67 milionu 
více než ve  schváleném rozpoč-
tu 2022. Více než třetinou se 
na  tomto meziročním rozdílu 
podílí již zmíněný výrazný ná-
růst ceny energií, a  to jednak 
u  očekávaně vyšších výdajů 
za plyn a elektřinu u budov měs-
ta včetně úřadu, ještě více pak 
v  podobě zvýšených příspěvků 
na provoz pro městem zřízené 
organizace, což jsou školy, škol-
ky a knihovna, nebo ty založené, 

tedy obecně prospěšné společ-
nosti Městské divadlo, Centrum 
pro pomoc dětem, Sociální služ-
by SOVY a PRO-SPORT. U té po-
slední jmenované jde o  největší 
částku, protože se stará třeba 
i  o  bazén nebo zimní stadion, 
kde je spotřeba, a  tedy i  výdaje 
za  energie vysoké. Mezi běžné 
výdaje, které tvoří zhruba čtyři 
pětiny celkových a  jsou navrže-
ny v  celkovém objemu 435 mi-
lionů korun, patří vedle nákladů 
na  energie také výdaje na  ma-
teriálové a  personální zajištění 
městského úřadu, na  opravy 
chodníků a místních komunika-
cí, vodovodních a  kanalizačních 
sítí, prohrnování sněhu, údržbu 
zeleně, odpadové hospodářství 
nebo zajištění městské hromad-
né dopravy. U  všech jmenova-
ných činností se projevilo všeo-
becné zvyšování cen. Například 
jen na  opravy městského ma-
jetku jsou v rozpočtu připraveny 
více než 34 miliony korun, což 
je o  14 milionů více než vloni. 
V  rámci principu opatrnosti 
byla nově v  rozpočtu vytvoře-
na rezervní položka na  energie 
ve výši 4 miliony, to pro případ, 
že by se situace v této oblasti vy-
víjela horším než odhadovaným 
směrem. Zejména z důvodu na-
růstajících cen, a  tedy i  vyšších 
požadavků na rozpočet, se bude 
vedení města v následujícím ob-
dobí snažit zajistit úspory jak 
v oblasti energetické, tak v běž-
ném provozu úřadu a městských 
organizací.

Mezi běžné výdaje patří i pří-
spěvky místním sportovním, 
kulturním nebo sociálním spol-
kům a organizacím. I přes obtíž-
nou ekonomickou situaci nedo-
chází ke  snížení výše podpory, 
mezi tyto subjekty město v rám-
ci sedmi oblastí svého dotační-
ho Programu podpory rozdělí 
opět zhruba 8,5 milionu korun. 
Zůstává prioritou města, aby 
krumlovské spolky právě i v této 
době, kdy na ně doléhají zvýšené 
náklady, zachovaly v co největší 
míře rozsah svých činností a ak-
tivit. Stejně tak letošní rozpočet 
myslí i na tradičně podporované 
akce a subjekty, v podobě indivi-
duálních dotací se opět dočkají 
příspěvku třeba Mezinárodní 

hudební festival, Egon Schie-
le Art Centrum, Český červený 
kříž, Jihočeské centrum pro 
zdravotně postižené, kino Luna 
nebo společnost ICOS.  

Investice
Zbylou pětinu výdajů pak tvo-
ří ty kapitálové, na  investice je 
tedy určeno necelých 106 milio-
nů korun. Největší část aktuálně 
tvoří výdaje do  vodohospodář-
ské infrastruktury (40 milionů 
Kč), dále zde opět najdeme pro-
středky na dlouhodobé investič-
ní projekty jako příprava býva-
lých kasáren na výstavbu nové 
bytové čtvrti Nový Dvůr (4,5 
mil. Kč), revitalizace městské-
ho hřbitova (15 mil. Kč) nebo 
nákup další části sbírky dět-
ských ilustrací (5 mil. Kč). Mezi 
významné investiční akce patří  
také nový městský mobiliář  
(3 mil. Kč), polozapuštěné kon-
tejnery na Objížďkové (2,5 mil. 
Kč) či první etapa výměny oken 
v Městském divadle (2 mil. Kč). 
Nezapomnělo se ani na  školky 
a školy, dva miliony pak obdrží 
i  Městské divadlo na  vybudo-
vání klášterního muzea. I  ka-
pitálová část rozpočtu obsahuje 
rezervní položky, téměř 7 mili-
onů je určeno k  dalšímu rozdě-
lení na  spolufinancování dotací 
a projektové dokumentace.    

Úvěry
Významná část rozpočtova-
ných prostředků je vyčleněna 
na  splátky dlouhodobých úvě-
rů, ten největší ve výši 210 mi-
lionů Kč byl čerpán v roce 2020 
na  koupi čistírny odpadních 
vod, jeho splátky ovšem pokryjí 
prostředky z  pronájmu čistič-
ky a  ještě zbyde něco na  opra-
vy. V  roce 2021 pak byl čerpán 
další úvěr, tentokrát na  soubor 
investičních akcí, město totiž 
nechtělo v době pandemie a po-
klesu příjmů výrazně omezovat 
ty již rozběhnuté nebo plánova-
né. Úrokové sazby obou zmíně-
ných úvěrů jsou okolo jednoho 
procenta, a  tak je nyní město 
v době současných vysokých sa-
zeb v  ideální situaci, kdy sazby 
jeho úvěrů jsou několikanásobně 
nižší než ty, kterými jsou naopak 
úročeny jeho vklady. 

Rozpočet na rok 2023
Zastupitelé schválili na  prosincovém jednání rozpočet 
na  rok 2023. V  letošním roce budou rozpočtované příjmy 
města činit necelých 464 milionů korun, celkové výdaje pak 
lehce přesáhnou 541 milionů. Plánovaný schodek bude po-
kryt z uspořených prostředků minulých let. 
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Zdeněk Moravec
Odbor kancelář tajemníka

Představujeme 
elektronické služby úřadu
Zničená lavička, zlomená větev, 
nesvítící lampa… Každý den se 
ve  městě objeví závada na  ma-
jetku města. Není v silách samo-
správy města neustále obcházet 
veškerý majetek a  kontrolovat 
jeho stav. Můžeme ale využít 
toho, že obyvatelé města po ces-
tě do  práce nebo na  procházce 
nedostatky na  majetku vidí. 
Díky aplikaci „Hlášení závad – 
Dej Tip“ má každý občan mož-
nost jednoduchým a  rychlým 
způsobem upozornit samosprá-
vu města na  jakoukoliv závadu. 
Systém umožňuje anonymně 
odeslat fotografii a  polohu pro-
blému. Hlášení lze zadat dvě-
ma způsoby: prostřednictvím 
mapové aplikace ve  webovém 
prohlížeči počítače nebo s  vyu-
žitím mobilní aplikace. Závady 
jsou na základě zadané kategorie 
automaticky přiřazeny odpověd-
ným pracovníkům městského 
úřadu, kteří je dále řeší. V mapě 
na webu města lze potom sledo-

vat zpětnou vazbu z úřadu. Roč-
ně občané města nahlásí skoro 
400 závad a nedostatků. Nejvíce 
aktivní jsou obyvatelé sídliště 
Plešivec. Nejčastější závady jsou 
na  komunikacích, následují od-
pady. Nejvytíženější pracovník 
úřadu zpracoval už přes 900 
hlášení. Závady jsou hlášeny 
nejčastěji v  pondělí a  ve  středu 
ráno (systém ale funguje 24 ho-
din denně a zodpovědní pracov-
níci se věnují hlášením hned, jak 
vyřídí svojí povinnou agendu). 
V  roce 2018 byla zprovozněna 

mobilní aplikace a v roce 2022 už 
jejím prostřednictvím přicházelo 
42 % hlášení.

Aplikace slouží pouze k řešení 
drobnějších problémů na  ma-
jetku města, nikoliv ke  sběru 
podnětů dlouhodobého, strate-
gického rázu, nebo k  řešení ná-
kladných, komplexních akcí typu 
rekonstrukce ulic apod. Přes 
aplikaci rovněž nelze řešit závady 
na majetku správců sítí, Jihočes-
kého kraje, státu či soukromých 
subjektů. Tato hlášení v  rámci 
možností předáváme dál.

MĚSTO

redakce

Největší podíl na  navýšení 
ceny připadá na  zvýšené výdaje 
na čištění odpadních vod, zejmé-
na u elektrické energie o osm mi-
lionů korun, a dále nárůst částek 

různých druhů režií a  nakupo-
vaných služeb. Cena za  pitnou 
vodu nakoupenou z  jihočeské 
vodárenské soustavy od  společ-
nosti JVS meziročně stoupla 
o  dva miliony korun. Schválená 
cena za  čištění odpadních vod 

pro rok 2023 je 25,83 Kč za m3, 
což je nárůst o 5,21 Kč za m3. Vý-
sledná výše vodného a stočného 
činí 101,81 Kč bez DPH, což je 
o 13,36 % meziročně více. 

Snahou současného vedení 
města je dosáhnout co nejnižší 
ceny vody pro obyvatele. Avšak 
koncesní smlouva, kterou před-
chozí vedení města uzavřelo 

se společností ČEVAK na  dobu 
deseti let, neumožňuje městu 
plnou kontrolu všech nákladů 
účtovaných provozovatelem. 
Vedení proto také do  budoucna 
zvažuje další možnosti, napří-
klad zajištění dodávek a  čištění 
vody ve  vlastní režii, například 
prostřednictvím Služeb města 
Český Krumlov.

redakce

Od  1. 1. 2023 bude Minister-
stvo vnitra automaticky zaklá-
dat datové schránky všem živ-
nostníkům a  nepodnikajícím 
právnickým osobám (např. SVJ 
či některým spolkům). Cílem 

je posílení digitalizace veřejné 
správy a  usnadnění a  zefektiv-
nění elektronické komunikace 
mezi státem a občany.

Jsem podnikatel, co to pro 
mě znamená? Jaké mám po-
vinnosti?

Stát s vámi bude nově komu-
nikovat prostřednictvím datové 
stránky a stejně tak můžete ko-
munikovat i vy s ním.

Budou vám do  ní chodit in-
formace z katastru, komunikace 
ohledně pokut, soudní rozhod-
nutí i výpisy z různých rejstříků. 

Stejně tak budete moci vy zasílat 
úřadům potřebné zprávy, sehnat 
si nejen výpis z rejstříku trestů, 
podat přes datovku daňové při-
znání nebo využít další z  jejích 
funkcionalit. Veškeré informace 
naleznete na  webových strán-
kách www.chcidatovku.cz.

Jan Štaberňák
Odbor financí

I  v  roce 2023 město Český 
Krumlov podpoří prostřednic-
tvím svého dotačního programu 
krumlovské spolky a organizace 
v  jejich aktivitách. Součástí roz-
počtu na letošní rok jsou finanč-
ní prostředky ve  výši 8,4 mi- 
lionu korun v Programu podpo-
ry určené na  celoroční činnost 
nebo jednorázové akce místních 
subjektů. Podpořeny tradičně 
budou aktivity v  sedmi oblas-
tech, konkrétně jde o sport, kul-
turu, sociální služby, zahraniční 
spolupráci, životní prostředí, 
volnočasové aktivity a stipendia 
nízkopříjmových skupin. Rozsah 
podporovaných akcí tedy zůstá-
vá velmi široký, o  příspěvek si 
mohou požádat desítky spolků, 
organizací a jednotlivců. 

Cena vodného a stočného podraží 
Vedení města hledá cestu, jak navyšování co nejvíce zabrzdit

Hlášení závad – Dej TipV programu 
podpory je více 
než 8 milionů

Žádosti přijímá městský úřad 
do 15. února 2023. 
Veškeré informace a formuláře 
jsou k dispozici na 
www.ckrumlov.cz/dotace. 

Rada města schválila kalkulaci vodného a stočného, ze kte-
ré vycházejí ceny těchto položek pro rok 2023. 

Datové schránky pro živnostníky

Na adrese www.ckrumlov.cz
/dejtip najdete podrobné 
informace k této službě, odkaz 
na mobilní aplikaci a mapu 
s přehledem závad a jejich 
stavu.
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ZASTUPITELSTVO

Seznamte se s novým vedením města
V lednovém čísle Novin pokračujeme v rubrice o představování členů zastupitelstva nového volebního období. 

Jan 
Berka
radní, zastupitel 
za Krumlováky – 
koalici pro změnu 
s podporou hnutí 
Volba pro kraj, 46 let

V  Českém Krumlově žiji 
a  podnikám více než polovinu 
svého života. S  manželkou Zu-
zanou vychováváme čtyři děti 
a  společně žijeme na  Plešivci. 
V roce 1998 jsme v centru České-
ho Krumlova otevřeli restauraci 

Papa’s. Mimo gastronomii asi  
15 let pracuji v  manažerských 
pozicích v oblasti médií. Byl jsem 
zodpovědný za  finanční řízení 
rozsáhlé sítě regionálních tele-
vizních studií RTA a  dnes eko-
nomicky vedu produkční společ-
nost vyrábějící televizní seriály 
(např. Kouzelné bylinky, Co naše 
babičky uměly a  na  co my jsme 
zapomněli aj.).

Poslední tři roky jsem byl 
členem finančního výboru rady 
města a  díky této zkušenosti, 
stejně jako díky vlastnímu po-

znání toho, jak se prohlubuje 
propast mezi přístupem vedení 
města a občany, jsem se rozhodl 
pro vstup do  komunální politi-
ky.  

Výsledky posledních komu-
nálních voleb v  našem městě 
dávají nám všem naději, že by-
chom směřování města mohli 
posouvat především ku pro-
spěchu jeho občanů. Jsem rád, 
že se nové vedení města bez 
zbytečného odkladu dohodlo 
na rozdělení jednotlivých agend 
tak, aby se neztrácel čas a zača-

lo se co nejdříve pracovat pro 
město a  jeho občany. Hodláme 
být otevření, chceme daleko více 
naslouchat problémům, které 
občany trápí. Máme také v plá-
nu vás pravidelně informovat 
o  činnosti vedení města. V  mé 
gesci je částečně agenda spoje-
ná s  novým uzemním plánem 
a také cestovní ruch.  

Přestože pro nás všechny zřej-
mě nastává těžké období, jsem 
přesvědčen, že společně může-
me změnit fungování města tak, 
aby se nám v něm žilo dobře.

Jan 
Novák
radní, zastupitel 
za ANO 2011, 
73 let

Dovolte mi ještě jednou podě-
kovat občanům Českého Krum-
lova za důvěru, které se dostalo 
kandidátům hnutí ANO v rámci 
komunálních voleb do  zastupi-
telstva. Naše hnutí získalo mož-

nost spoluvytvářet novou koalici 
v  zastupitelstvu města i  samot-
né radě města.

Vzhledem k  celoživotní praxi 
v  podmínkách tvorby přidané 
hodnoty ve  výrobním procesu 
spatřuji možnosti být nápomo-
cen k dalšímu zlepšování pomě-
rů v  městských společnostech, 
především v  rozvojovém fondu 
města (ČKRF) a službách města 
(SMČK). Své zkušenosti z výrob-

ní praxe bych rád využil i v rámci 
ČOV, kterou město Český Krum-
lov vlastní.

Vzhledem k  celkové spole-
čenské situaci ve  společnosti 
i  v  nadcházejícím období bych 
rád přispěl k  větší uvážlivosti 
v  hospodaření s  financemi, kte-
ré má město k dispozici ve svém 
rozpočtu. Za  velmi krátkou 
dobu, kterou jsem strávil v radě 
města, bych chtěl změnit potře-

by financování některých před-
kládaných projektů či požadavky 
na  financování provozu v  rámci 
rozpočtu na rok 2023.

Domnívám se, že není žádou-
cí popisovat, co bude, ale po ur-
čité době informovat veřejnost 
o  tom, co se podařilo kolem 
kasáren ve  Vyšném, parková-
ní na  sídlištích, řešení dopravy 
či dalších potřebách obyvatel 
Krumlova.

Filip 
Vojta
radní, zastupitel 
za ANO 2011, 
51 let

V Českém Krumlově žiji téměř 
celý život. Celou profesní karié-
ru se pohybuji v oblasti elektro-
techniky, energetiky, ve výstavbě 
a  rozvoji investic. V  současné 
době působím v  Českém Krum-
lově v  jedné z  nejmodernějších 

továren v ČR jako vedoucí exter-
ního týmu technické správy ob-
jektů, zajišťující dodávky všech 
energetických médií pro výrobu 
prostřednictvím řízení technolo-
gií, dále údržbu a opravy objektů 
a návrhy na investice. Jako radní 
města mám na starosti dopravu, 
které jsem se doposud věnoval 
jako člen dopravní komise měs-
ta. Chtěl bych především zlep-
šit a  rozšířit příjezdy a  přístu-
py ke  školám a  školkám, a  tím 

zvýšit bezpečnost dětí, rozšířit 
parkování, komunikace, chodní-
ky a schody na sídlištích, zlepšit 
průjezdnost městem rozšířením 
kruhových objezdů, jízdních pru-
hů a  propustností křižovatek. 
Ve  skupině pro energetiku se 
chci věnovat investicím do  škol, 
školek a objektů města za účelem 
snížení energetické náročnosti 
a  dosažení provozních úspor. 
Jako člen finančního výboru do-
hlížím na  rozpočet města, chtěl 

bych zvýšit transparentnost vý-
běrových řízení a  rozšířit jejich 
zveřejňování. Chtěl bych zařídit 
vybudování letní plovárny pro 
občany města, budu se proto 
snažit získat pro tuto investici 
financování z  dotačních titulů 
a  v  příštím roce zahájit její pro-
jektování. Mám 4 děti, a  i proto 
se snažím o  zlepšení a  rozšíření 
prostředí pro děti v našem měs-
tě, např. i o propojení ZŠ Za Ná-
dražím s družinou a jídelnou.

Zdeněk 
Zajíček
radní, zastupitel 
za Český Krumlov 
rozumem a srdcem 
– NEZÁVISLÍ, 54 let

V  Českém Krumlově žiji je-
denáctým rokem v  místní části 
Vyšný. Mám dokončené vyso-
koškolské vzdělání v oboru kon-
strukce jaderných a  tepelných 
strojů a zařízení, následně dopl-
něné studiem v oboru ekonomie. 

V  současnosti ve  volném čase 
studuji sociologii a teorii řízení. 

Mými koníčky jsou myslivost 
a vodní sporty. Zajímám se o ži-
votní prostředí, zejména o  za-
chování vody v krajině, postavil 
jsem několik rybníků. 

Po  získání mandátu zastu-
pitele a  zvolení do  rady města 
mi byla svěřena na  starost ob-
last rozpočtu, auditu, dluhové 
služby, koordinace finančních 
a majetkových vztahů mezi měs-
tem a  městskými společnostmi 

a  dále funkce předsedy finanč-
ního výboru. V tomto volebním 
období se zaměřím na  udržení 
vyrovnaného rozpočtu při do-
držení rozpočtové, investiční 
a  dluhové odpovědnosti, které 
vzhledem k  obtížně předvída-
telnému makroekonomickému 
vývoji ČR považuji za  velmi 
důležité. Za  neméně důležitou 
považuji optimalizaci majetko-
vých a  finančních vztahů mezi 
městem a jeho společnostmi tak, 
aby tyto společnosti plnily svůj 

prvotní účel, kterým je efektivní 
správa majetku města, zajištění 
služeb jeho občanům a  posílení 
příjmů města. Při řešení úkolů 
budu prosazovat koncepční, sys-
témové a  transparentní přístu-
py. V radě města budu prosazo-
vat týmová řešení konkrétních 
oblastí nebo úkolů, čímž se při-
blížíme rovnoměrnému vytíže-
ní členů rady a  můžeme se tak 
vyvarovat chyb vzniklých z pře-
tížení jednotlivce. Chci, aby má 
práce byla pro město přínosem. 
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ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND

Vojtěch Němec
Českokrumlovský rozvojový fond

Vážení občané města, obra-
cím se na vás nyní nikoliv z po-
zice zastupitele města, ale jako 
nově zvolený jednatel společnos-
ti Českokrumlovský rozvojový 
fond /ČKRF/. Fond je od začátku 
zahalen v mlze různých informa-
cí, mýtů a legend, za což si z vel-
ké části může vedení města a bý-
valí představitelé sami. Místo 
toho, aby byl fond na oficiálních 
stránkách města, dokumentech 
aj. prezentován od začátku jako 
výkladní skříň našeho města, 
tak ještě poměrně nedávno byly 
stránky www.ckfond.cz kdesi 
v  odkazu na  stránkách města, 
což našel jen opravdu zasvěce-
ný občan, který byl navíc vyba-
ven nutnou dávkou detektivní 

intuice. To je první věc, kterou 
chceme jako jednatelstvo změ-
nit. Transparentnost fondu je 
jednou z priorit. Začal jsem tím, 
že na svém FB profilu zveřejňuji 
fotografie s  popisem z  jednotli-
vých jednání v rámci zákonných 
norem o  obchodních korpora-
cích. Fond je společností s  ru-
čením omezením vlastněnou 
100% městem, valnou hroma-
dou je rada města, tj. 4 radní 2 
místostarostové a  starosta měs-
ta. Novinkou je pověřený radní 
za  městské společnosti v  osobě 
Ing.  Jana Nováka, který je zá-
roveň jedním z  jednatelů ČKRF. 
Na  ČKRF se vztahuje zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím, a proto jsme 
povinni na vyžádání zveřejnit in-
formace, o které požádá svépráv-
ný občan starší 18 let s  tím, že 

dle Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) budou 
zakryty citlivé údaje. Další pri-
oritou je určení vize ČKRF jako 
servisní organizace města se vše-
mi atributy. Momentálně máme 
na  stole přes 20 projektů, které 
musíme projít, zrevidovat a  ur-
čit, které z nich budeme realizo-
vat a které naopak zůstanou jen 
na  papíře. Jsme v  nejtěžší eko-
nomické situaci od  roku 1989, 
nebudu vám tvrdit, že je situace 
růžová, ale jak jsem měl možnost 
za  poslední dva měsíce poznat 
zaměstnance fondu, jsou plně 
kompetentní a pracují velmi svě-
domitě a  s  osobním nasazením, 
které očekávám v  dobře fungu-
jící společnosti. Jsem znám jako 
velký kritik fondu, v  minulosti 
jsem byl iniciátorem auditu. Ten 
finanční budeme chtít i  nyní; je 

zdravé ho provádět po  5 letech 
v každé normální obchodní spo-
lečnosti, abychom znali peněžní 
toky z  fondu do města a z měs-
ta do  fondu. Minulostí se bude 
svědomitě zabývat dozorčí rada 
fondu. Není čas na 100 dnů há-
jení, všichni pracujeme naplno, 
abychom i v této těžké době vy-
dělali pro město a  naše občany 
co nejvíce peněz, které chceme 
použít ku prospěchu všech ob-
čanů, bez rozdílu té či oné zá-
jmové skupiny. Závěrem bych 
chtěl poděkovat za profesionální 
a korektní přístup dlouholetému 
vedoucímu jednateli ČKRF Miro-
slavu Reitingerovi a  popřát mu 
mnoho zdaru v jeho další životní 
etapě. Vážení občané, směle se 
na  nás můžete obracet s  vašimi 
dotazy a  přáními, jsme tu pro 
vás.

Josef Hermann
zastupitel za KDU-ČSL

Posledního listopadu ukončil 
na  vlastní žádost své působení 
v  Českokrumlovském rozvo-
jovém fondu (ČKRF) Miroslav 
Reitinger. V  pozici hlavního 
manažera společnosti pracoval 
nepřetržitě od  roku 1996. Měl 
jsem možnost jeho počínání 
pozorovat od  samého počátku 
a  s  ním přímo spolupracovat 
řadu let. Když se nám s  prv-
ním polistopadovým starostou 
Janem Vondroušem podařilo 
na  konci roku 1991 přesvědčit 
kolegy zastupitele, aby město 
tuto městskou firmu založilo, 
netušili jsme, jak nejednoduché 
bude z  ní vytvořit to, co jsme 
zamýšleli. Plně se to začalo dařit 
až s  příchodem Miroslava Rei-
tingera. 

Byl to právě on, kdo doká-
zal, že fond začal naplňovat své 
poslání v  oblasti péče o  měs-
tem vložený nemovitý majetek 
a  podpory rozvoje cestovního 
ruchu, vytvořil z  fondu silnou, 
zdravou a prosperující městskou 
firmu. Pod jeho vedením fond 
zrekonstruoval ve  vysoké kva-
litě zhruba dvě desítky objektů 
v  centru města se zhruba čtyři-
ceti byty a šedesáti nebytovými 
prostory k  pronájmu. Objekty 
dnes tvoří významnou majet-
kovou rezervu města. V jednom 
z  objektů vzniklo zdařilou re-
konstrukcí turistické informační 
centrum nabízející návštěvní-
kům i obyvatelům města širokou 
škálu služeb. V oblasti dopravní 
infrastruktury se fondu podařilo 
vytvořit moderní městský par-
kovací systém s  pestrou nabíd-
kou služeb a produktů nejen pro 

návštěvníky města a před třemi 
lety zrekonstruovat autobuso-
vé nádraží do  podoby moder-
ního autobusového terminálu. 
K  rozvoji města přispěl řadou 
rozvojových projektů. Mezi ty 
nejvýznamnější patří revitaliza-
ce lokality tzv. jižního meandru 
zahrnující výstavbu parkoviště 
P3 u  městského parku na  ploše 
bývalého zařízení staveniště, 
pořízení a následná rekonstruk-
ce objektu tzv. Schieleho atelié-
ru a  sousedních teras (společně 
s městem), rekonstrukce prona-
jaté krumlovské synagogy a ko-
nečně koupě bývalého ateliéru 
Seidel od  dědiců a  jeho rekon-
strukce s náplní muzea s  fotoa-
teliérem. Díky těmto realizacím 
byl obyvatelům i  návštěvníků 
města otevřen „kus“ města, ide-
ální pro trávení volného času 
s bohatou nabídkou kultury. 

Nelze vyjmenovat všechny 
projekty a  počiny ČKRF, ani ty 
nejvýznamnější, které byly usku-
tečněny pod vedením Miroslava 
Reitingera. Jeho vizionářství, 
nápaditost, vysoká odbornost, 
široký rozhled a  entuziasmus 
se promítly do  výsledků práce 
fondu, které významnou mě-
rou přispěly k  proměně města 
v posledních třiceti letech. Těž-
ko se smiřuji s  permanentní 
mnohaletou kritikou, a  hlavně 
očerňováním fondu a jeho dlou-
holetého jednatele. Je velmi 
nespravedlivá. Po  třiceti letech 
v  komunální politice vnímám 
Miroslava Reitingera jako jed-
noho z nejužitečnějších lidí pů-
sobících v „městských službách“ 
v polistopadové éře. Takže, Mir-
ku, díky moc, tvá práce je vidět 
na každém kroku.

Poděkování za vykonanou práci pro město

Pár vět jednatele ČKRF 

redakce

Ve vedení městské společnos-
ti Českokrumlovský rozvojový 
fond proběhly změny v obsaze-
ní jednatelstva a  dozorčí rady. 

Rada města ve  funkci valné 
hromady odvolala jednatele 
Josefa Hermanna, Antoní-
na Kráka a  Davida Šindeláře. 
Miroslav Reitinger odstoupil 
z funkce jednatele ke konci lis-

topadu. Novými jednateli byli 
jmenováni Jan Sommer, Jan 
Novák, Jiří Čtvrtník a Vojtěch 
Němec.  

Valná hromada také odvolala 
členy dozorčí rady Jiřího Čtvrt-

níka a  Hanu Procházkovou, 
Jitka Zikmundová na  post re-
zignovala v  říjnu. Novými čle-
ny dozorčí rady byli jmenováni 
Milan Hodboď, Petr Šandera 
a Petr Kubal.  

Změny ve vedení ČKRF
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DĚTI A MLÁDEŽ   I   VZDĚLÁVÁNÍ

Rokem 2023 vstupuje čes-
kokrumlovské Centrum pro 
pomoc dětem a  mládeži 
(CPDM) již do dvacátého šes-
tého roku své existence.

Vlastimil Kopeček
CPDM Český Krumlov

Všem našim partnerům, pod- 
porovatelům i  uživatelům na-
šich služeb přejeme v  novém 
roce 2023 vše dobré, hodně 
zdraví, spokojenosti, lásky a po-
rozumění… a děkujeme za dosa-
vadní historickou i  současnou 
podporu.

I přesto, že poslední léta v ži-
votě společnosti všeobecně ne-
byla jednoduchá (zažívali jsme 
téměř dvouleté covidové období, 
jsme svědky a zprostředkovaný-
mi aktéry ruského válčení, ener-
getická „krize“ vytahuje lidem 
peníze z kapsy, politická i spole-
čenská kultura a  etika dostávají 
již léta „více než na  frak“, poci-
ťujeme absenci společensky po-
zitivních vzorů ad.), tak CPDM, 
jeho zaměstnanci, externí spolu-
pracovníci a dobrovolníci se sna-
ží v každém dalším novém roce 
nejenom navázat na  úspěšné 
projekty, aktivity a poskytované 
služby uplynulých období, ale 
některé programy nově přidat 
nebo je rozšířit a zkvalitnit, aby-

chom přispěli alespoň svojí troš-
kou do mlýna pozitivních změn.   

Od  samotného počátku roku 
budou samozřejmě pravidelně 
denně opět fungovat naše sta-
bilní celoroční informační, po-
radenské a  sociální služby – In-
formační centrum pro mládež, 
nízkoprahové zařízení a  klub 
pro děti a mládež Bouda, terén-
ní programy sociální prevence 
Streetwork a Viktorie a odborné 
sociální poradenství. 

Co se týče nepravidelných pro-
gramových aktivit a celoročních 
neformálně vzdělávacích pro-
jektů, tak ty budou ve  většině 
zahajovány postupně až od úno-
ra. Měsíc leden je totiž v CPDM 
„rezervován“ jednak pro postup-

né vyhodnocování a  vyúčto-
vání grantů a  dotací, kterými 
byly podpořeny projekty CPDM 
v  roce 2022, a  pak také pečlivé 
přípravě dalších projektových 
a  grantových žádostí do  aktu-
álních dotačních řízení, jejichž 
nemalá část má uzávěrky právě 
v prvním měsíci roku.Od počát-
ku února již budeme startovat 

sérii nepravidelných programů 
pro děti, mládež, školy i  ve-
řejnost. Vzhledem k  tomu, že 
jsme v nedávno minulých letech 
poněkud opomněli 25. výročí 
od  založení CPDM a  20. výro-
čí od  založení nízkoprahového 
klubu Bouda, tak část programů 
roku 2023 bude věnována právě 
těmto výročím: můžeme se na-
příklad těšit na speciální výstavu 
o dvaceti letech činnosti NZDM 
Bouda a  také na  návazný „hu-
dební“ koncert k  výročí Boudy. 
Svoji pravidelnou činnost s dět-
mi a  mládeží také zahájí nové 
Studio animovaného filmu. 

Samozřejmě že budou opět 
spuštěny také naše celoroční 
cykly vzdělávacích programů pro 
školy a veřejnost: Multikulturní 
svět kolem nás, Zdravý životní 
styl, Doma na zemi a další. 

Tradičně budou zájemci moci 
absolvovat výtvarné projekty 
Sochy a děti a Výtvarný podzim 
v Boudě, opět uskutečníme dílčí 
Kurzy animovaného filmu (jarní 
a podzimní). 

Neopomeneme ani hlavní re-
kreačně sportovní sezónu, mě-
síce červenec a  srpen, období 
hlavních školních prázdnin. Ty 
budeme mít nabity zhruba čtyř-
mi letními tábory a  minimálně 
jednou mezinárodní letní aktivi-
tou pro mládež.

Jaký bude rok 2023?  

Petra Kratochvílová
ředitelka SuperNoty

Největší česká digitální data-
báze skladeb – Spolek Národ-
ní notový archiv a  společnost 
SuperNoty vznikly na  přelomu 
roku 2015/2016, hlavním cílem 
je digitalizace notových zázna-
mů napříč hudebními žánry jak 
hudby české, tak zahraniční.  
Výjimečnost projektu spočívá 
v  přepisování not profesionál-
ními notografy, což zahrnuje 
i  záchranu starých skladeb, 
v  digitalizaci vyššího stupně 
a  interaktivnosti díky využíva-
nému programu Sibelius. Jedná 

se o  jediný oficiální subjekt to-
hoto zaměření, formy a rozsahu 
se zajištěním všech autorských 
práv. 

Vydáváme zpěvníky a  meto-
dické příručky. Zatím poslední 
jsou Vokalízy Karla Štolby, kte-
ré mají velmi pozitivní ohlas 
u ZUŠ, a nový dvojdílný zpěvník 
Ryvolovky. 

Těší nás, že se velmi dobře 
rozvíjí spolupráce se ZUŠ v celé 
ČR a velký zájem je také o part-
nerství s ZUŠ v Českém Krum-
lově. 

Více info najdete na webových 
stránkách www.supernoty.cz 
a www.narodninotovyarchiv.cz.

redakce

Pravidelně se ve  vestibulu 
městského úřadu objevují vý-
stavy obrázků a  výrobků, které 
vytvořily děti z  Dětského klu-
bu Vyšehrad, který dlouhodo-
bě funguje v  přízemí bytového 
domu na  Vyšehradě č.p. 182 
pod vedením terénních pracov-
nic z  Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví. Dětský klub má 
otevřeno každé úterý od  14.00 
do  15.30 hodin a  scházejí se 
zde jak děti z tohoto domu, tak 
z blízkého okolí. Terénní pracov-
nice se s dětmi věnují například 
výtvarným a  rukodělným čin-

nostem, doučování, vzdělávacím 
aktivitám, pohybovým venkov-
ním aktivitám a  úklidovým ak-
cím v okolí domu i v přírodě.

SuperNoty chtějí 
spolupracovat se ZUŠ

V Dětském klubu 
Vyšehrad se děti nenudí

Foto: město ČK

V našem programu 
připravujeme řadu dalších 
aktivit, pro které není 
v Novinách potřebný prostor. 
Proto pravidelně sledujte 
webové stránky CPDM  
Český Krumlov: 
www.cpdm.cz a také 
Facebook a Instagram. 
Těšíme se na shledání s vámi 
na našich akcích.  

Foto: Museum Fotoateliér Seidel 

Činnost klubu pravidelně prezentují 
výstavky na úřadě.
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KNIHOVNA   I   AKCE   I   SBÍRKA 

knihovna

Nepřehlédněte 
v knihovně!

Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  leden jsme pro vás 
opět připravili další novin-
ky z  fondů naší knihovny, 
tentokrát se zaměřením 
na téma Rychlých šípů, ne-
boť v  roce 2023 uplyne 85 
let od  vydávání komikso-
vých příběhů Jaroslava Fo-
glara v časopise Mladý hla-
satel. 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 čtení.

Foglar, Jaroslav: 
Rychlé šípy
Sešitové vydání klasických 
kreslených příběhů doplně-
né o  komiksy ze světa Ja-
roslava Foglara od  součas-
ných tvůrců. Na  komiksy 
navazuje tematické povídá-
ní, hry, soutěže a kvízy.

Žák, David Jan: Tleskač
Dobrodružný román, který 
dějově předchází Rychlým 
šípům ze Stínadel. Mimo-
řádně čtivé dobrodružství 
bude bavit děti i  dospělé, 
kteří měli rádi Foglarovy 
příběhy.

Čech, Pavel: 
O Červenáčkovi
Komiks Pavla Čecha je las-
kavým nostalgickým příbě-
hem, který zavede čtenáře 
mezi kluky z Rychlých šípů 
v  době jejich dospívání. 
Kniha odkazuje na  legen-
dární „foglarovky“ a vzdává 
hold jejich autorovi.

Matocha, Vojtěch:
Prašina – křídový panáček
Knižní fenomén Prašina 
s  foglarovsky laděným té-
matem pokračuje v komik-
sové sérii. Napínavé čtení 
v sešitové podobě je určeno 
pro čtenáře od 9 let.

www.knih-ck.cz

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

V  polovině prosince rozdal 
v Prokyšově sále starosta města 

Alexandr Nogrády vysvědčení 
studentům Akademie 3. věku 
za  rok 2022. Vysvědčení obdr-
želo 28 účastníků, kteří se od   
konce března scházeli jednou za  

14 dní, aby společně prohlubo-
vali své znalosti prostřednictvím 
přednášek, prohlídek a výletů.

Akademie 3. věku se zaměřuje 
zejména na  oblast historie, při-
čemž se loni její účastníci věno-
vali historii 20. století. Největší 
událostí roku byl výlet do  Brna 
s návštěvou vily Tugendhat a vý-
stavy Tutanchamon. 

Akademie 3. věku funguje již 
od roku 2009 a během let se její 
studenti mohli zúčastnit spous-
ty přednášek se zajímavými 
hosty a  navštívit plno pozoru-
hodných míst. Akademii 3. věku 
pořádá městská společnost Soci-
ální služby SOVY ve  spolupráci 
s městskou knihovnou.

Zakončení Akademie 3. věku

Od  1. ledna 2023 vejdou 
v  platnost nová režimová 
a  bezpečnostní opatření, 
platná pro území vojenského 
újezdu Boletice, kdy je vstup 
do  výcvikového vojenského 
prostoru Boletice veřejnosti 
zakázán. 

Kristýna Halabicová
oddělení kancelář starosty

Do  konce roku 2022 mohla 
veřejnost využívat turistické 
stezky ve zmíněném území pou-
ze o  víkendech nebo státních 

svátcích. To se od  nového roku 
mění. Nově smí výletníci na úze-
mí pouze o  státních svátcích 
a  v  měsících červenci a  srpnu 

i o víkendech. Zbytek roku je ve-
řejnosti vstup na území zakázán. 
Přístupná trasa zůstává pouze 
jedna, a to naučná stezka ze Zá-
hvozdí na Knížecí stolec. Zbytek 
tras je i  v  přístupné dny veřej-
nosti zakázán. Vstup a  vjezd 
na stávající páteřní komunikace 
(Boletice – Horní Planá a Květu-
šín – Polná na  Šumavě) je beze 
změn.

V zájmu své bezpečnosti proto 
všechny žádáme o  dodržování 
nově vydaného bezpečnostního 
nařízení. Více info naleznete na 
webu www.vojujezd-boletice.cz.

Foto: Kristýna Halabicová  

Do vojenského újezdu Boletice 
platí od nového roku zákaz vstupu

Foto: Kristýna Halabicová  

Absolventi mají další úspěšný rok vzdělávání za sebou.

Rozhledna na Knížecím stolci 
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KULTURA   I   AKCE

Gabriela Mazurová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Studenti Virtuální univerzi-
ty 3. věku v  prosinci zakončili 
zimní semestr poslední lekcí 
tématu „Etika jako východis-
ko z  krize společnosti“ a  „Dě-
jin oděvní kultury“. V  tomto 
předvánočním čase bylo zvlášť 
obohacující zamyšlení nad 
smyslem života, morálkou, 
ctnostmi a výchovou dětí k eti-
ce. Tématem studia letního se-
mestru 2023 budou „Evropské 

kulturní hodnoty“ a  závěrečná 
část „Dějin oděvní kultury“. 
Děkujeme studentům za aktiv-

ní přístup ke studiu, skvělou at-
mosféru a těšíme se na setkání 
v letním semestru.

Tiráž
Noviny města Český Krumlov. Periodický 
tisk územního samosprávného celku. Evi-
denční 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. Lednové číslo vyšlo 31. prosince 2022. 
Příští vydání 28. ledna 2023 s uzávěrkou  
13. ledna 2023. 
Šéfredaktorka: Petra Nestávalová, telefon 

380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.  
Redakční rada: Roman Kurz, Martin Nechví-
le, Hanička Pelzová, Filip Putschögl, Ilona 
Šulistová. Přispěli: Jan Berka, Kristýna Hala-
bicová, Josef Hermann, Petr Hudičák, Vlas-
timil Kopeček, Petra Kratochvílová, Romana 
Linhartová, Gabriela Mazurová, Zdeněk 
Moravec, Zdena Mrázková, Vojtěch Němec, 

Alexandr Nogrády, Jan Novák, Jan Štaber-
ňák, Dalibor Uhlíř, Filip Vojta, Zdeněk Zajíček. 
Foto: Kristýna Halabicová, město Čes-
ký Krumlov, Městská knihovna v Českém 
Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel, Lu-
bor Mrázek, Tomáš Perzl.
Grafická příprava: RUDI, a.s. 
© Copyright město Český Krumlov, 2023

Koordinační a  výukové cen-
trum pro pomoc Ukrajincům 
„ПАЛЯНИЦЯ UA“ pořádá 
ve  spolupráci s  městskou 
knihovnou program pro širo-
kou veřejnost. 

redakce

úterý 31. 1. 2023
od 18.00 hodin
Městská knihovna, 
oddělení pro dospělé (Horní 155)
Ukrajinské tradice a  zvyky 
– povídání o  tradicích, zvycích 
a  gastronomii Ukrajiny s  důra-
zem na to, co Čechy i Ukrajince 
spojuje, ale i  na  nemalé odliš-
nosti

úterý 28. 2. 2023
od 18.00 hodin
Městská knihovna, 
oddělení pro dospělé 
(Horní 155)
Dvanáct divů Ukrajiny 
– povídání o kulturních a přírod-
ních krásách této evropské země

úterý 28. 3. 2023
od 18.00 hodin
Městská knihovna, 
pobočka Mír (Urbinská 187)
Jak se žije v Česku 
– povídání o radostech i staros-
tech Ukrajinců žijících Česku 
dlouhá léta, ale i  o  těch, kteří 
museli ze svého domova utéct 
před hrůzami války

Museum Fotoateliér Seidel

Chcete si připomenout sta-
ré zimy, kdy bývaly cesty ještě 
plné sněhu a  nejlepším doprav-
ním prostředkem byly sáňky 
a lyže? Chcete se dozvědět něco 
více o počátcích zimních sportů 
na Šumavě? Věděli jste, že se dří-
ve místo lyží používaly dřeváky? 
Znáte šumavský zimní zvyk po-

hřbívání na  umrlčích prknech? 
Chcete vědět, jak se děti učily 
bruslit a jak se v zimě dostávaly 
závějemi sněhu do  školy? Pak 
zavítejte do  Musea Fotoateliér 
Seidel. 

Při fotografování v  případě 
početných školních tříd vlastní 
pletené svetry, kulichy, palčáky, 
šály aj. „dobové“ zimní ošacení 
výhodou! Program je vhodný pro 

žáky základních škol i  studenty 
víceletých gymnázií – bude při-
způsoben „na míru“ věku žáků. 

Program zahrnuje společné 
fotografování třídy se zimními 
sportovními doplňky před do-
bovým malovaným pozadím, 
promítání dobových zimních fo-
tografií a hru. 

Leden–březen 2023, út–pá 
9–12, 13–15 hod., poslední pro-

hlídka ve 14.00 hod., délka akce 
je 1,5 hodiny. Vstupné: 120 Kč/ 
žák, pedagogický doprovod 
zdarma. Informace a  rezerva-
ce na  www.seidel.cz, tel. +420 
736 503 871 či info@seidel.cz.

Projekt je podpořen z dotačního 
programu Jihočeského kraje.

Po covidové odmlce se opět 
uskuteční reprezentační 
ples města v  Zámecké jíz-
dárně. 

redakce

Sedmý ročník plesu se bude 
konat v  sobotu 11. února 
2023. Slavnostně hosty navna-
dí baletní soubor Jihočeského 
divadla, tanečně rozvášní or-
chestr Black Tower a známými 
hity potěší Kristián Šebek jako 
Božský Karel. Prodej vstupe-
nek bude zahájen 17. ledna 

2023 v  9.00 hodin na  webu 
www.ckrumlov.info/vstupenky 

a  v  Infocentru na  náměstí 
Svornosti. 

Českokrumlovští senioři 
uzavřeli další studijní semestr

Foto: městská knihovna

Školní program: Zima na staré Šumavě

Na plese města zazáří Božský Karel Mozaika 
z Ukrajiny

Foto: Lubor MrázekZámecká jízdárna je pro plesy jako stvořená.

Vzdělávání baví v každém věku.
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INZERCE

Karel Vinš                   +420 380 386 736                   karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

VÁM PŘEJE ÚSPĚŠNÝ ROK 2023

SILNÝ PARTNER
V NELEHKÉ DOBĚ

Jihočeské
minuty

Lipnožurnál TV sklad Jihočeské
víkendy

Vaše krumlovská televize s oblíbenými pořady

www.lipno.info

-20%
na rodinné 
víkendové
lyžování

vám přeje hezký nový rok 2023

Festival
Krumlov

14 / 7 -5 / 8 / 2023 festivalkrumlov.cz

Festival
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OSOBNOST   I   OCENĚNÍ

Kniha Boleticko – krajina 
zapomenuté Šumavy zís-
kala první místo v  katego-
rii Výtvarné publikace na   
VIII. ročníku festivalu Šuma-
va Litera. Publikace uspěla 
v  konkurenci dalších 65 no-
minovaných knih, které vyšly 
v roce 2021.

redakce

Výpravný titul od  autorů Jin-
dřicha Špinara, Zdeny Mrázko-
vé a  Petra Hudičáka pojednává 
o osudu kdysi kvetoucích vesnic, 
které po  přeměně území ve  vo-
jenský újezd zmizely téměř beze 
stopy. Základem knihy jsou opět 
dobové fotografie z Fotoateliéru 
Seidel, jehož rozsáhlý a  pečlivě 
vedený archiv je evropským uni-
kátem. Dobové snímky jsou do-

plněny současnými fotografiemi 
především od  Kláry a  Libora 
Sváčkových. 

Na  starých fotografiích je za-
chycena podoba kraje pod Kní-
žecím stolcem „zrcadlícím se“ 
v největším šumavském rybníku 

Olšina. „V  tomto podivuhodném 
území mezi Lipnem, Krumlovem 

a Prachaticemi zní ozvěna Švejko-
vy věty: Co blázníte, dyť jsou tady 
lidi! Byla pronesena tam, odkud se 
život skutečných obyvatel krátce 
předtím vytratil …,“ píše v  před-
mluvě Jindřich Špinar.

Boleticko je již čtvrtým svaz-
kem ediční řady Seidelova Šuma-
va vydaným Českokrumlovským 
rozvojovým fondem – Museem 
Fotoateliér Seidel. Poděkování 
patří především všem partne-
rům a  sponzorům, bez kterých 
by tato publikace vznikala jen 
stěží.

Uvedenou knihu, ale i  další 
na Šumavě Liteře oceněné tituly 
ze zmíněné edice (Lipno – kra-
jina pod hladinou, Šumava – 
krajina pod sněhem a  Krumlov 
– město pod věží) jsou stále v na-
bídce Musea Fotoateliér Seidel. 
Další informace: www.seidel.cz. 

Ocenění knihy Boleticko
– krajina zapomenuté Šumavy na Šumavě Liteře

Ty, kteří se narodili do první 
Československé republiky, 
čekal velmi často zajímavý 
život plný drobných, větších 
i  zásadních okamžiků. Ten 
potkal i malého Honzíka Pil-
se, jenž se v Českém Krumlo-
vě narodil německé mamin-
ce a českému otci 30. března 
1935. 

Zdena Mrázková
Petr Hudičák

Museum Fotoateliér Seidel

Strasti národnostně smíšeného 
manželství a  dětí takových ro-
dičů pocítil, ještě než začal cho-
dit do  školy. Poznal třídy české 
i  německé, kam musel chodit 
na  nátlak úřadů v  posledních 
létech 2. světové války. Po obsa-
zení Českého Krumlova nacisty 
v  roce 1938 byla rodina Pilsova 
donucena město opustit. Podob-
ně jako mnozí další, kteří novým 
pánům vadili, bydleli pak daleko, 
až u Příbrami. Ze středních Čech 
se vraceli postupně přes České 
Budějovice až do  Domoradic, 
k  samé hranici mezi protekto-

rátem a  Německou říší. Malý 
Honzík mohl chodit navštěvovat 
babičku, která žila za hranicí ne-
daleko Budějovické brány. 

Jan Pils je pamětníkem, kte-
rý nechce, aby jeho vzpomínky 
zapadly. Své vyprávění zachy-
cené krumlovskými žáky ZŠ 
Za  Nádražím, vedenými paní 
učitelkou Evou Zálohovou, sdílí 
i  na  stránkách Paměti národa. 
Vypráví s  velkou chutí zejmé-
na o  zážitcích ze svého dětství 
a  mládí. Má o  čem. Setkával se 
s francouzskými zajatci, ukrajin-

skými pracovnicemi v  přádelně 
ve  Spolí, v  synovi jedné z  nich 
měl dokonce svého kamaráda. 
Zažil konec války a  osvobození 
Krumlova americkými vojáky, 
s nimiž se rád stýkal – dodnes si 
pamatuje jejich úsměvy. 

Kluci mohou všude a všechno 
ví. Spolu s  Frantou Majerem se 
snažili varovat obyvatele Příseč-
né a  Rájova před rozběsněnými 
nacisty v  květnu 1945. S  tím-
to legendárním krumlovským 
fotbalistou měli společnou lás-
ku ke  sportu a  k  fotbalu zvlášť. 

Na fotbale jste Jana Pilse mohli 
vidět ještě i docela nedávno. 

Jeho životním povoláním bylo 
řemeslo zubního technika. Za ne-
skutečných 69 let doplnil a opra-
vil zuby mnohým na  jihu Čech. 
Své jazykové znalosti využil 
po roce 1990 i jako průvodce tu-
ristů ve svém Českém Krumlově. 

Tento velký příznivec Musea 
Fotoateliér Seidel rád vzpomíná 
a  hledá mezi fotografiemi zná-
mé tváře, které připomínají jeho 
bohatý život a  pestré zážitky. 
Vyplňuje pro nás ne-pamětníky 
mezery v dějinách mnoha drob-
nými detaily. Jeho vzpomín-
ky přerůstají v  příběhy, které 
nečekaně propojují historické 
okamžiky dějin s  každodenním 
životem obyvatel města. S  ně-
kterými z nich se mohli čtenáři 
setkat v knihách z edice Seidelo-
va Šumava: v  titulech Krumlov 
a  Boleticko. Dílo Josefa a  Fran-
tiška Seidelových má tak obdi-
vovatele a  zároveň pamětníka, 
který nevynechá téměř žádnou 
příležitost k setkání v muzeu či 
vystoupení na  přednášce. Váží-
me si takových příznivců.

Soutěž
Zasoutěžte si o oceněnou 
knihu Boleticko – krajina 
zapomenuté Šumavy! 
Na adresu noviny@ckrumlov.cz 
nám do 15. ledna napište, 
kterému patronovi je zasvěcen 
kostel v Boleticích. Knihu 
získají tři vylosovaní šťastlivci. 

Jan Pils, pamětník „starého Krumlova“ 

Jan Pils jako dvouletý chlapec. Pětaosmdesátiletý Jan Pils.
Foto: František Seidel, 1937  Foto: MFS, 2020
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333355000011 SSppoollíí  --  PPlleeššiivveecc  --  AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  TToovváárrnníí  ttooččnnaa   

Platí od 01.01.2023

do 31.12.2023
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Oblast Český Krumlov, tel. 386100100

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

X X X X X X X X X X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X
cd ha ha cd ha cd cd cd ce da cd

1 KKeemmpp  SSppoollíí od 04:55 05:31 06:25 06:45 07:15 07:20 07:42 08:25 09:25 09:25 10:25 11:25 12:50 12:50 15:06 16:25 16:25 17:25 18:25 18:25 19:25
2 Spolí 04:56 05:32 06:27 06:46 07:16 07:21 07:43 08:26 09:26 09:26 10:26 11:26 12:51 12:51 15:07 16:26 16:26 17:26 18:26 18:26 19:26
3 Svatý Duch J K K K J J K J J J J J J J J J J J J J J
4 Plešivec 04:58 K K K 07:18 07:23 07:44 08:28 09:28 09:28 10:28 11:28 12:53 12:53 15:09 16:28 16:28 17:28 18:28 18:28 19:28

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

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cd nejede 1.1.23, od 23.12.23 do 31.12.23 ce nejede 24.12.23 da nejede 24.12.23,31.12.23
ha nejede od 1.1.23 do 2.1.23,3.2.23, od 6.3.23 do 12.3.23, od 6.4.23 do 10.4.23,1.5.23,8.5.23, od 1.7.23 do 1.9.23,28.9.23, od 26.10.23 do 27.10.23,17.11.23, od 23.12.23 do 31.12.23
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

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

335001    Spolí - Plešivec - Autobusové nádraží - Železniční stanice - Tovární točna
Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671

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

Platí od 01.01.2023

do 31.12.2023
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Oblast Český Krumlov, tel. 386100100

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

X X X X X 6 + X X 6 + X 6 + X X X 6 + X 6 + X X 6 + X
cd cd cd da

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

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cd nejede 1.1.23, od 23.12.23 do 31.12.23 da nejede 24.12.23,31.12.23
K spoj jede po jiné trase

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

335002    Autobusové nádraží - Špičák - Železniční stanice - Vyšný osada
Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671 Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

333355000011 SSppoollíí  --  PPlleeššiivveecc  --  AAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí  --  ŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee  --  TToovváárrnníí  ttooččnnaa   

Platí od 01.01.2023

do 31.12.2023
Přepravu zajišťuje:
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Oblast Český Krumlov, tel. 386100100

opačný směr

Km TČ Seznam zastávek 34 2 36 4 46 42 58 114 18 32 62 6 102 8 10 104 12 14 64 40 16 106 108 20 22 110 24 26 112 28 30

X X X X X X X 6 + X X X X 6 + X X 6 + X X X X X 6 + 6 + X X 6 + X X 6 + X X
ha cd cd cf cd ha ha cd cd ce da cd

0 18 TToovváárrnníí  ttooččnnaa od 05:30 05:44 06:10 06:45 07:33 14:10 14:10 14:10 14:10 15:40 22:10
K 17 Tovární K K K K K K K K K K K

0 16 U Supermarketu 05:33 05:47 06:13 06:47 07:35 07:53 07:53 08:53 09:53 09:53 10:53 11:53 J 14:12 14:13 14:13 14:53 15:41 16:58 16:58 17:53 18:53 18:53 19:53 22:13
K 15 Sídliště Mír 05:35 05:48 06:15 06:48 07:38 07:55 07:55 08:55 09:55 09:55 10:55 11:55 J K 14:15 14:15 14:55 15:43 17:00 17:00 17:55 18:55 18:55 19:55 22:15
2 14 Svatá Trojice 05:36 05:49 06:16 06:49 J 07:56 07:56 08:56 09:56 09:56 10:56 11:56 J 14:14 14:16 14:16 14:56 15:44 17:01 17:01 17:56 18:56 18:56 19:56 22:16
3 13 xŽŽeelleezznniiččnníí  ssttaanniiccee 05:38 05:51 06:18 06:52 07:05 07:35 07:42 07:58 07:58 08:58 09:58 09:58 10:58 11:58 K 14:17 K 14:18 14:58 15:46 17:03 17:03 17:58 18:58 18:58 19:58 22:18
4 12 Růžek 05:39 05:52 06:19 06:53 07:06 07:37 J 07:59 07:59 08:59 09:59 09:59 10:59 11:59 K 14:18 K 14:19 14:59 15:47 17:04 17:04 17:59 18:59 18:59 19:59 22:19
K 11 Chvalšinská K K K K K 07:40 K K K K K K K K K K 14:19 K K K K K K K K K K
5 10 wŠŠppiiččáákk 05:41 05:54 06:21 06:55 07:08 07:41 07:45 08:01 08:01 09:01 10:01 10:01 11:01 12:01 14:15 14:21 14:21 14:21 15:01 15:49 17:06 17:06 18:01 19:01 19:01 20:01 22:21
6 9 wAAuuttoobbuussoovvéé  nnááddrraažžíí 05:20 05:44 05:57 06:24 06:30 06:36 06:58 07:10 07:33 07:42 07:49 08:04 08:04 09:04 10:04 10:04 11:04 12:04 14:18 14:23 14:24 14:24 15:04 15:52 17:09 17:09 18:04 19:04 19:04 20:04 22:24

8 Horní Brána 05:22 05:46 06:26 06:32 06:38 07:35 08:06 08:06 09:06 10:06 10:06 11:06 12:06 J 14:26 15:06 15:54 17:11 17:11 18:06 19:06 19:06 20:06
7 Tavírna K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
6 Plešivec K 05:48 06:28 06:34 K K 08:08 08:08 09:08 10:08 10:08 11:08 12:08 14:25 14:28 15:08 15:56 17:13 17:13 18:08 19:08 19:08 20:08
5 SSííddlliiššttěě  PPlleeššiivveecc K 05:51 06:31 06:35 K K 08:11 08:11 09:11 10:11 10:11 11:11 12:11 14:31 15:11 15:59 17:16 17:16 18:11 19:11 19:11 20:11
4 Plešivec K J K K J J J J J J J J J J J J J J J J
3 Svatý Duch 05:24 06:34 06:40 07:37 08:14 08:14 09:14 10:14 10:14 11:14 12:14 14:34 15:14 16:02 17:19 17:19 18:14 19:14 19:14 20:14
2 Spolí 05:26 06:36 06:42 07:39 08:16 08:16 09:16 10:16 10:16 11:16 12:16 14:36 15:16 16:04 17:21 17:21 18:16 19:16 19:16 20:16
1 KKeemmpp  SSppoollíí př 05:27 06:38 06:43 07:41 08:18 08:18 09:18 10:18 10:18 11:18 12:18 14:38 15:18 16:06 17:23 17:23 18:18 19:18 19:18 20:18

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky 6 jede v sobotu
X jede v pracovních dnech
cd nejede 1.1.23, od 23.12.23 do 31.12.23 ce nejede 24.12.23 cf nejede 25.12.23
da nejede 24.12.23,31.12.23
ha nejede od 1.1.23 do 2.1.23,3.2.23, od 6.3.23 do 12.3.23, od 6.4.23 do 10.4.23,1.5.23,8.5.23, od 1.7.23 do 1.9.23,28.9.23, od 26.10.23 do 27.10.23,17.11.23, od 23.12.23 do 31.12.23
J spoj příslušnou zastávkou projíždí K spoj jede po jiné trase w zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu
x zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

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

Platí od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023Přepravu zajišťuje: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Č.Krumlov, Chvalšinská 242, tel. 601 319 671
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