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úvodní slovo

Alexandr Nogrády
starosta

V  poslední době 
se na  přechodu 
na  Plevně v  Do-
moradicích stalo 
několik vážných 

nehod, kdy tu auto srazilo 
chodce. Bohužel to nejsou 
v  tomto místě ojedinělé pří-
pady.  My vnímáme závaž-
nost tohoto nebezpečného 
úseku a  intenzivně řešíme 
problém umístění přechodu 
a jeho zabezpečení.  

V  tuto chvíli je dokončena 
studie, která řeší úpravu ce-
lého úseku Budějovické ulice. 
Nyní jsme ve  fázi projektové 
přípravy, tento přechod je 
nově naprojektován do  užší-
ho prostoru, aby chodci ne-
přecházeli v  nejširším místě 
ulice. Také autobusové za-
stávky čeká přesunutí o něko-
lik metrů. K  realizaci těchto 
úprav dojde ale až začátkem 
příštího roku. Do té doby pro-
to hledáme řešení, jak zabez-
pečit stávající přechod, aby-
chom co nejvíce eliminovali 
ohrožení chodců.  

Největší úskalí představuje 
osvětlení. Přechod osvětluje 
lampa pouze z  jedné strany 
silnice, na  druhé straně není 
přivedena elektřina. Hledáme 
nyní způsob, jak přechod lépe 
osvětlit, abychom zabránili 
dalším případným neštěstím. 
Co nejrychleji také bude pro-
vedeno lepší značení přechodu, 
a  to jak vodorovným znače-
ním, tak i  svislými značkami, 
aby řidiči byli na existenci pře-
chodu dostatečně upozorněni 
a včas si ho všimli.  

Je pro nás absolutní pri-
oritou zajištění bezpečnosti 
chodců, než bude úprava ce-
lého úseku hotova. A  apeluji 
i na vás, chodce i řidiče, abyste 
v tomto místě byli zvlášť obe-
zřetní. Celkově buďte prosím 
na  svých cestách na  silnicích 
opatrní.

jednání zastupitelstva

Jednání se ko- 
ná ve  čtvrtek  
23. února 2023 
od  16.00 hodin 
v  zasedací míst-
nosti Městského úřadu v  Čes-
kém Krumlově, Kaplická 439,  
3. patro. On-line přenos sleduj- 
te na  webových stránkách  
zastupitelstvo.ckrumlov.cz.

redakce

Největší část z  vyčleněných 
prostředků půjde tradičně 
na  podporu místních spor-
tovních oddílů, v  nichž spor-
tují stovky krumlovských dětí 
a  mládeže do  18 let, příspěvek 
na svoji činnost tak opět obdrží 
třeba badmintonisté, fotbalisté, 
karatisté, tenisté a  další. Další 
nemalé prostředky budou rozdě-
leny do  sociálních služeb, třeba 
na  podporu zdravotně postiže-
ných či seniorů nebo do  oblas-
ti kultury v  podobě příspěvků 
uměleckým školám a kroužkům, 
stejně tak i na jednorázové akce. 
Dotační prostředky poputu-

jí třeba i  do  environmentální 
výchovy, příměstských táborů 
dětí, požádat si mohou také stu-
denti z  nízkopříjmových rodin 
na úhradu výdajů na studium.

Jak zažádat o dotaci? 
Pro již zkušené žadatele či pro 
ty úplně nové jsou nejdůležitější 
data 1. únor, kdy městský úřad 
začíná přijímat žádosti, a  15. 
únor, kdy příjem končí. Výjim-
kou jsou sociální stipendia, tam 
je to 10. červenec, a  oblast kul-
tury má ještě druhé kolo s termí-
nem do konce června. 

„Žádosti projdou formální 
i  věcnou kontrolou a  následně 
budou předány hodnotícím ko-

misím, které jsou složeny z  osob 
s  odborností nebo vztahem 
k  dané oblasti. Komise se sejdou 
do konce března a doporučí orgá-
nům města rozdělení příspěvků 
konkrétním žadatelům včetně 
výše. Rada a  zastupitelstvo pak 
do  konce května definitivně roz-
hodnou o  přidělení dotace a  pak 
již budou s  příjemci uzavřeny 
smlouvy o  poskytnutí dotace 
a  vyplaceny finanční prostředky; 
vše by se mělo stihnout do konce 
července,“ říká vedoucí Odboru 
financí Jan Štaberňák. 

Veškeré dokumenty, tedy 
pravidla Programu podpory, 
vzory žádostí a  vyúčtování 
nebo různé přílohy jsou k  dis-
pozici na  webových stránkách 
města www.ckrumlov.cz/do-
tace. Zároveň všem zájemcům 
ochotně poradí administrátoři 
jednotlivých oblastí podpory, 
případně další pracovníci měst-
ského úřadu. 

Spolky mohou žádat o dotace, 
Program podpory je otevřený
I  přes složitou ekonomickou situaci, kdy hlavně náklady 
na  energie výrazně stoupají a  zatěžují městský rozpočet, 
zůstává jednou z  hlavních priorit města podpora aktivit 
místních spolků, v  nichž se sdružují děti a  mládež, dospělí 
a senioři. Celková výše prostředků Programu podpory je 8,4 
milionu korun. 

Tereza Vondroušová
oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Na  konci minulého roku 
byla dokončena kompletní re-

vitalizace přechodu v  ulici Ta-
vírna včetně instalace osvětle-
ní přechodu. Přechod je nově 
opatřen bezbariérovými prvky 
a  varovnými a  signálními pásy.  
Došlo ke  snížení hrany chodní-

ků, tak aby byl přechod vhodný 
pro handicapované osoby nebo 
maminky s  kočárky. Přechod je 
osvětlen, aby zejména v zimních 
a  večerních hodinách byl vidět 
z dálky a řidiči projíždějící tímto 
úsekem s  dostatečným předsti-
hem viděli, zda se k  přechodu 
někdo blíží.

Realizace projektu probíha-
la od 1. 5. do 31. 12. 2022, cel-
kové náklady projektu činily 
651 995,07 Kč. Na osvětlení zís-
kalo město dotaci z Nadace ČEZ 
v rámci programu Oranžový pře-
chod ve výši 120 000 Kč. 

Revitalizace přechodu na Tavírně

Zákon o silničním provozu  
ukládá, že řidič nesmí omezit ani 
ohrozit chodce, který přechází 
po přechodu. Nové osvětlení 
přispěje k větší bezpečnosti 
chodců.  

Foto: město Český Krumlov
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Na rok 2023 je v rozpočtu na-
plánováno přes 100 mil. Kč 
na  investice a  dalších něko-
lik desítek milionů na opravy 
majetku města. 

Zbyněk Toman
místostarosta

Opravy
Oproti roku 2022 jsme navýšili 
o  cca 2 miliony korun prostředky 
na opravy chodníků a komunikací. 
Mezi ty nejnákladnější patří pláno-
vaná oprava velké části chodníků 
na  sídlišti Plešivec II a  také např. 
chodník v ulici Za Plevnem, kde do-
šlo koncem roku 2022 ke komplet-
ní výměně povrchu komunikace. 

K  dalším opravám patří vodo-
hospodářský majetek (kanalizace, 
vodovody, čistička odpadních vod), 

veřejné osvětlení, opravy ve  ško-
lách a  školkách i  ostatních objek-
tech ve vlastnictví města.

V  letošním roce bychom také 
chtěli opravit jeden ze dvou mos-
tů (Lazebnický a E. Beneše), které 
jsou ve velmi špatném stavu. V roz-
počtu na  to nejsou pevně určené 
finanční prostředky, ale předpoklá-
dáme, že za  pomoci Jihočeského 
kraje a  případně některého mini-
sterstva se nám to podaří. V  roce 
2024 přijde na řadu oprava druhé-
ho mostu (2023 Lazebnický, 2024 
E. Beneše).

Dále chceme v  roce 2023 při-
pravit projektově a  v  dalším roce 
realizovat opravu bytového domu 
na  ulici 5. května (ulice směrem 
na Větřní) a opravu domu č. p. 431 
v  ulici Nad Nemocnicí. Do  konce 
roku 2023 bude také dokončena 

oprava hřbitova, kde celkové ná-
klady na opravu přesahují 40 mil. 
korun.

Investice
Největší investiční položkou je cca 
40 mil. Kč do vodohospodářského 
majetku včetně ČOV, kde některé 
části čističky odpadních vod jsou 
ve velmi špatném stavu, na hranici 
provozuschopnosti.

V areálu bývalých kasáren začne-
me letos projektovat nový bytový 
dům (cca 40 bytových jednotek) 
a část areálu, kde vyrostou rodinné 
domy (cca 50 bytových jednotek). 
Budeme se snažit nalézt využití 
a opravit alespoň některý z původ-
ních objektů v areálu kasáren. 

Necelé 3 miliony korun budou 
investovány do nového městského 
mobiliáře. Znamená to, že během 

několika let dojde k výměně a do-
plnění laviček, kolostavů, odpo-
činkových setů a dalšího vybavení 
veřejných prostranství na  celém 
území města.

Již se také připravuje projek-
tová dokumentace na  parkoviště 
na  sídlišti Mír (u  hřiště vedle OC 
Kaufland), kde vznikne necelá 
stovka parkovacích míst, také se 
bude projektovat úprava veřejného 
prostranství na  sídlišti Za  Nádra-
žím (vedle již dříve realizovaného 
odpočinkového centra sídliště).

Z drobných investic vybírám vý-
měnu části oken městského diva-
dla, výměnu části oken a vstupních 
dveří se zádveřím v objektu plavec-
kého bazénu, projekt dopravního 
řešení křižovatky u Plevna, investi-
ce do zabezpečení skalních masivů 
a opěrných stěn atd.

Plánované investice a opravy v roce 2023

redakce

Práci nové rady města a  ko-
aličních partnerů lze rozdělit 
do deseti programových priorit: 
hospodaření, majetek města 
a životní prostředí, územní plá-
nování, energetika a  úsporná 
opatření, investice, doprava, ces-
tovní ruch a destinační manage-
ment, sociální služby, kultura, 
komunikace a sport.

„Finanční prostředky bude-
me směřovat do  infrastruktury 
a  do  masivních oprav zastaralých 
bytových objektů v  majetku měs-
ta. Prioritou jsou opravy mostů, 
zimního stadionu a  plaveckého 
bazénu,“ říká starosta Alexandr 
Nogrády. Další investiční pro-
středky se budou týkat obnovy 
čistírny odpadních vod, aby na-
dále mohla plnit svou funkci. Zá-
roveň nové vedení města bude 

řešit zásadní úsporná opatření, 
např. zateplení objektů, moder-
nizaci a  změnu v  technologiích 
vytápění budov, nebo osazování 
fotovoltaických panelů. Radní 
se také zaměří na  udržitelnost 
sportovišť a  investice do  jejich 
oprav, v plánu je zahájení příprav 
venkovního koupaliště. 

Letos by měl být schválen 
územní plán, který řeší nové 
dopravní možnosti i  nové plo-
chy pro bydlení. Pozornost bude 
nové vedení směřovat zejmé-
na na  projektování a  výstavbu 
v prostoru bývalých kasáren. 

V dopravě, která je taktéž pal-
čivým tématem našeho města, 
bude vedení hledat optimální ře-
šení přestaveb křižovatek na uli-
ci Budějovická a Pod Kamenem, 
aby došlo ke zvýšení kapacity je-
jich průjezdnosti. Dalším téma-
tem je také výstavba obchvatů. 

„Nezbytnou sférou  je pro město 
turistický ruch,“ otevírá další zá-
sadní téma místostarosta Dali-
bor Uhlíř: „klíčovým nástrojem je 
zejména digitalizace města, kterou 
využijeme např. pro efektivněj-
ší využívání parkovacích ploch.“ 
V sociální oblasti se radní zava-
zují k rozšiřování a zkvalitňová-
ní nabídky služeb pro občany se 
zdravotním postižením, seniory, 
nízkopříjmové rodiny a  jejich 
děti, i osaměle žijící osoby. 

Prioritou pro nové vedení je 
větší zapojení obyvatel do  dění 
ve  městě. „Chceme vrátit město 
více do rukou občanů a do bohaté-
ho kulturního programu vtáhnout 
místní obyvatele,“ říká starosta. 
Napomoci tomu má podpora 
živé kultury ve městě, propojení 
činnosti kulturních organizací, 

podpora kulturní nabídky pro 
místní i návštěvníky. 

V  neposlední řadě chce rad-
nice posílit komunikaci města. 
„Budeme otevřeněji a  pravidel-
ně komunikovat s  občany města, 
chceme zlepšit povědomí veřejnosti 
o  práci městského úřadu a  reago-
vat na podněty občanů tak, aby se 
veřejné služby zlepšovaly,“ dodává 
starosta. 

Celé znění programového pro-
hlášení je zveřejněno na  webu 
města www.ckrumlov.cz.

Naslouchat občanům, setkávat se 
s nimi a připravovat nová řešení 
pro kvalitní život ve městě
Rada města vydala programové prohlášení, tedy dokument, 
ve kterém stanovuje priority, jimž se bude v tomto volebním 
období věnovat, a cíle, kterých chce dosáhnout.

„Chceme vrátit město více 
do rukou občanů a do bohatého 
kulturního programu vtáhnout 

místní obyvatele,“
Alexandr Nogrády

Setkání vedení města 
s občany 

v Domoradicích 

Další z pravidelných 
setkání s obyvateli 

jednotlivých městských 
částí s představiteli města se 

uskuteční 14. února 
od 17.00 hodin v restauraci 

Plevno (ul. Budějovická 178). 
Přijďte diskutovat s vedením 
o tom, co vás v místě vašeho 

bydliště zajímá.   
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Zdeněk Moravec
Odbor kancelář tajemníka

Vstupní branou do  našeho 
GISu je tzv. geoportál (geopor-
tal.ckrumlov.cz), internetový 
rozcestník s nabídkou mapových 
aplikací.

Jednou z  nejpoužívanějších 
a nejznámějších aplikací ve vět-
šině GIS systémů měst je Katas-
trální mapa. V naší mapě může-
te jednoduše vyhledat pozemek 
podle adresy nebo čísla parcely, 
v  nabídce je odkaz na  panora-
matické snímky i  na  centrální 
službu ČUZK na  zjištění vlast-
níka (nahlížení do  KN). Umíme 
zvýraznit parcely nebo budovy 

ve  vlastnictví města a  ve  vlast-
nictví pro město významných 
organizací.

Praktickou aplikací je Mapa 
pro veřejnost. V  ní publikuje-
me informace města, která jsou 
využitelná pro širokou veřej-
nost. Vrstva Odpady ukáže, kde 
po úklidu skříně najdete kontej-
ner na  textil, vrstvy ze skupiny 
Doprava napoví, kde a za kolik se 
dá parkovat třeba u bazénu nebo 
u polikliniky. Vrstva Zimní údrž-
ba rozděluje úklid sněhu v  uli-
cích podle důležitosti, občany 
bydlící u řeky zase může zajímat 
vrstva Záplavová území.

Pomocí aplikace Historické 
letecké snímky můžete cestovat 

v čase a doslova proletět historií 
našeho území ze židle kanceláře 
nebo z  obýváku. Mapa se sklá-
dá z  leteckých snímků od  roku 
1947 do  současnosti, perličkou 
jsou zdigitalizované výkresy 
katastru z  poloviny 19. století, 
tzv. císařské otisky. V této mapě 
se třeba dají najít zaniklé cesty, 
statky a vesnice ve vašem okolí. 
Aplikaci si můžete vzít i s sebou 
ven v mobilu. Se zapnutou polo-
hou tak můžete porovnat sku-
tečnost s  historickým stavem 
v mapě.

Velkou porci dat nabízí Odbor 
úřad územního plánování, a  to 
regulační plány, územní plán 
(včetně návrhu nového územní-

ho plánu), územní studie města 
nebo i  moderní 3D model Ry-
bářské ulice.

GIS nejsou jen mapy, ale 
i  funkce. V  každé aplikaci je 
možnost změřit si délky a  plo-
chy, takže si můžete například 
ověřit, jak velké je hřiště u ryb-
níka na  Horní Bráně nebo jak 
dlouhá je procházka kolem zá-
mecké zahrady. Šikovná funkce 
jsou „Poznámky“, kdy si můžete 
nakreslit do  mapy vlastní po-
známky a  ty sdílet online. Sa-
mozřejmostí je tisk mapového 
výřezu nebo export do obrázku 
a do PDF.

V  geoportálu najdete odka-
zy na  další zajímavé aplikace 
z různých oblastí života v našem 
městě. Nebojte se náš geoportál 
vyzkoušet a  v  případě dotazů, 
námětů a  připomínek kontak-
tujte náš tým GIS na  e-mailu 
gis@ckrumlov.cz.

Milan Hodboď
zastupitel 

a člen dozorčí rady ČKRF

Chci vás také informovat 
o  další věci. Společně s  Petrem 
Kubalem a zastupitelem Petrem 
Šanderovu jsme zaujali mís-
to v  dozorčí radě Českokrum-
lovského rozvojového fondu 
(ČKRF), tolik diskutované měst-
ské společnosti. Doposud se 
o jejím hospodaření podle mého 

názoru nedostávalo na veřejnost 
příliš informací. Jsme si vědomi 
tohoto nedostatku, a  třebaže si 
uvědomuji, že se na jednu stranu 
jedná o  komerčně fungující fir-
mu, na straně druhé jde o měst-
skou společnost, do  které by 
měli občané našeho města vidět. 
Chceme proto být s vámi v užším 
kontaktu a  budeme informovat 
o  tom, co vás zajímá, bez ohle-
du na  to, jestli půjde o  věci po-
zitivní, nebo negativní. Chceme 

jednat transparentně a  posílit 
dobré jméno této městské firmy. 
Jako noví členové dozorčí rady 
jsme doposud vyřizovali potřeb-
né formality a  seznamovali se 
s  našimi kompetencemi a  pra-
covní náplní. Od  začátku roku 
již začínáme s  chutí intenzivně 
pracovat. Scházíme se na  pravi-
delných schůzkách, na  kterých 
jsme zahájili postupnou kont-
rolu všech záležitostí týkajících 
se fondu. Úzce spolupracujeme 
s novými jednateli fondu a  jeho 
zaměstnanci. Zjištěné poznatky 
a  případná doporučení budeme 
písemně předávat valné hroma-
dě ČKRF. Po  jejich projednání 
vás budeme informovat nejen 
prostřednictvím těchto novin, 
ale i  dalších mediálních kaná-
lů. Jsme připraveni odpovídat 
na  vaše dotazy nebo reagovat 
na vaše případné podněty, týka-
jící se práce rozvojového fondu. 

Do 6. ročníku participativní-
ho rozpočtu zaslali obyvate-
lé 24 námětů, deset z  nich 
pak postupuje do  hlaso-
vání, které bude spuštěno  
1. února a potrvá do 15. úno-
ra 2023.  

redakce

Mezi postupující projekty se 
dostalo například pořízení ko-
loběžek a  tříkolek na  dopravní 
hřiště, rozšíření herních prvků 
na  dětském hřišti na  Plešivci 
a Špičáku, zvelebení prostranství 
před kinem, úprava kontejnero-
vého místa u  městského úřadu, 
květinová výzdoba ve  městě 
či oprava autobusové zastávky 
v Domoradicích. 

Seznam všech projektů s  po-
drobnějšími informacemi a  hla-
sovací aplikaci najdete na  webu 
www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Mapy jsou pro každého
Představujeme elektronické služby úřadu
Geografický informační systém (GIS) je jeden z mnoha infor-
mačních systémů města. Na  rozdíl od  jiných má ale jednu 
speciální vlastnost navíc – jeho data se dají umístit do pro-
storu. GIS obsahuje body, linie, plochy a  tato data se pak 
většinou publikují v mapách, které k nám promlouvají svým 
vizuálním jazykem.

Nové vedení chce posílit 
dobré jméno ČKRF 

Hlasujte 
pro projekty 
vašich sousedů

Nejprve bych chtěl vám, občanům, poděkovat za  hlasy 
ve volbách, které umožnily změnu ve vedení radnice. Věřím, 
že se konečně začnou realizovat věci potřebné pro město 
a  jeho obyvatele. Do  voleb jsme šli s  cílem prosazovat ná-
pady, o kterých jsme přesvědčeni, že městu chybí. Týká se 
to reálné bytové výstavby, technické vybavenosti pro indi-
viduální bytovou výstavbu či praktické dokončení zimního 
stadionu. To jsou pro nás nelehké, ale pozitivní výzvy a vě-
řím, že když se je podaří postupně naplňovat, bude to vidět 
třeba také na zvýšení počtu trvale žijících obyvatel našeho 
krásného města. 

Naskenuj Naskenuj 

si mě...si mě...
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ZASTUPITELSTVO

Zastupitelé se představují
V únorovém čísle Novin pokračujeme v rubrice o představování členů zastupitelstva nového volebního období. 

Jaroslav 
Brož
zastupitel 
za ANO 2011, 75 let

V  Českém Krumlově jsem 
bydlel od roku 1953 na sídlišti 
Vyšný a  od  roku 1988 bydlím 
na  sídlišti Plešivec. Učil jsem 

se v Motoru Č. Budějovice jako 
strojař, následně jsem praco-
val v Motoru Kaplice, od roku 
1969 do  roku 1997 jsem pra-
coval na  výškových jeřábech 
u  Pozemních staveb Český 
Krumlov. 

Podílel jsem se na  výstav-
bě bytů na  všech sídlištích 
a  na  obnově vnitřního města. 

Můj největší koníček byla mu-
zika. V  roce 1968 jsme založili 
kapelu Chlapci z  růže a  hrávali 
jsme na všech kulturních akcích 
v  Krumlově a  okolí, v  čemž již 
54 let pokračuji dodnes. V  roce 
2018 jsem poprvé kandidoval 
za  hnutí ANO, které vyhrálo, 
ale všichni víme, jak to dopadlo. 
V  roce 2022 jsme opět vyhráli, 

proto bych chtěl všem voličům, 
kteří nám dali důvěru, moc po-
děkovat.

Rád bych se podílel na zlepše-
ní kulturního vyžití a životního 
prostředí ve  městě a  okolí. Vě-
řím, že se nám v  koalici podaří 
vyřešit stávající problémy, které 
se v minulých letech nepodařilo 
dotáhnout do konce. 

Jiří 
Čtvrtník 
zastupitel za ODS, 
57 let

V  Českém Krumlově žiji té-
měř celý život. Současně bydlím 
s rodinou v místní části Plešivec 
v řadovém domku. Mám dokon-
čená dvě vysokoškolská vzdělání 
se zaměřením na  ekonomiku 
a  služby. Pracoval jsem na  růz-
ných středních či vyšších mana-
žerských pozicích v soukromém 
sektoru a  současně zastávám 

funkci ředitele společnosti. 
Ve  volném čase se věnuji práci 
v  lese a  problematice ochrany 
životního prostředí. Jinak mými 
celoživotními koníčky jsou dříve 
kolektivní sport a  současně vy-
sokohorská turistika. 

Svoje celoživotní zkušenosti 
se snažím zároveň využívat v ko-
munální politice a  ve  prospěch 
občanů města Český Krumlov. 
Mám zkušenosti z  působení 
v  komisích města a  městské 
společnosti. V  minulém voleb-
ním období jsem jako opoziční 

zastupitel nemohl prosazovat 
nutné změny, ale vzhledem 
k  výsledkům posledních komu-
nálních voleb máme jako nové 
vedení města možnost změnit 
směřování našeho města koneč-
ně především ve  prospěch jeho 
občanů. Vzhledem k  odhodlání 
a přesvědčení věřím, že se to ko-
nečně podaří. 

Na  základě mých zkušeností, 
odbornosti a  koaliční dohody 
budu působit především jako 
statutární zástupce v městských 
společnostech, tj. v Českokrum-

lovském rozvojovém fondu 
a  Lesích města Český Krumlov. 
V městských společnostech jsou 
obecně našimi cíli systémová 
investiční řešení, optimalizace 
peněžních toků ve spojení s měs-
tem, zlepšení hospodaření a na-
kládání s  majetkem za  účelem 
navýšení příjmů města. Zároveň 
s větší otevřeností a informova-
ností vůči veřejnosti. V  případě 
potřeby a zájmu ze strany vedení 
města se budu zabývat přede-
vším oblastí životního prostředí 
a sportu. 

Josef 
Hermann
zastupitel 
za KDU-ČSL, 64 let

V  Českém Krumlově jsem se 
narodil a  žiji zde dodnes. Jsem 
ženatý, s manželkou Ivou máme 
tři dospělé děti. Vystudoval jsem 
provozně ekonomickou fakul-
tu VŠZ v  Českých Budějovicích. 

Svůj profesní život jsem prožil 
v Komerční bance a Českokrum-
lovském rozvojovém fondu. 
V  komunální politice působím 
od  roku 1990 až na  čtyřletou 
přestávku doposud, a  to jako 
zastupitel, radní a  v  posledních 
devíti letech jako místostarosta 
města.

Své znalosti a  zkušenosti se 
budu snažit zúročit tentokráte 
v  roli opozičního zastupitele. 

Mým hlavním cílem v  tomto 
volebním období bude udělat 
vše pro to, aby nové vedení měs-
ta pokračovalo v  připravených 
a  rozpracovaných agendách 
a  projektech. Jde zejména o  co 
nejdřívější dokončení a  schvá-
lení nového územního plánu, 
pokračování přípravy a  zaháje-
ní přestavby bývalých kasáren 
v novou městskou čtvrť, realiza-
ci dalších bytových projektů, di-

gitalizaci agend v rámci projektu 
tzv. „chytrého města“ a  v  nepo-
slední řadě naplňování komplex-
ní dopravní koncepce zaměřené 
především na  zlepšení průjezd-
nosti městem a  jeho dopravní 
obslužnosti. 

Obracet se na  mě mohou 
obyvatelé města i  podnikatelé 
ve  všech věcech, které se týkají 
samosprávné činnosti města.

Martin 
Hák 
zastupitel 
za  Jihočechy 2012, 
55 let

Narodil jsem se v  roce ruské 
invaze v Kaplici, kde jsem i ma-
turoval na  gymnáziu, pak jsem 
putoval za vzděláním do krajské 
metropole. V  roce státnic mne 
zastihla sametová revoluce, kte-
rá i  změnila můj pohled na  bu-
doucnost.  

Vzděláním jsem sice pr-
vostupňový učitel, ale této 

náročné profesi jsem se nikdy 
nevěnoval. V  Krumlově žiji 
od  roku 1992 a  doufám, že to 
ještě nějaký ten pátek vydrží. 
Od roku 1990 podnikám v růz-
ných oborech cestovního ruchu. 
Na  kvalitu školství v  Českém 
Krumlově od  MŠ Tavírna, přes 
ZŠ Linecká až po  gymnázium 
pečlivě dohlížím přes svých pět 
dětí.

Trvale bydlím na  starém Ple-
šivci, můj akční zastupitelský 
rádius je ale po celém městě. Vě-
nuji se i nadále zejména oblasti 

sportu a  cestovního ruchu. Pro 
Český Krumlov letos chystáme 
2. ročník Highline Festivalu, 
na  podzim bych rád uspořádal 
basketbalový den s  Jiřím Wel-
schem, zapojuji se do organizace 
běžeckého závodu Krumlovská 
11 a rád bych pomohl i s novou 
půlmaratonskou trasou. Tě-
ším se na srpnový Kemp vítězů 
s  Adamem Sebastianem Helce-
letem i dalšími zvučnými jmény 
české atletiky. Z  dalších akcí se 
podílím na přípravě autorské vý-
stavy kreseb mořeplavce Davida 
Křížka, v přípravách je i cestova-

telský ples a beseda se slavnými 
cestovatelskými legendami.  

Krumlovu bych v  dohledné 
době přál realizaci klíčových pro-
jektů, na kterých jsem čtyři roky 
jako místostarosta pracoval, tj. 
nový zimní stadion, venkovní 
bazén, saunu u současného kry-
tého bazénu nebo cyklostezku 
podél Vltavy až do  Zlaté Koru-
ny (včetně lávky přes Polečnici 
v  Jelence), víceúčelovou arénu 
u ZŠ Plešivec nebo moderní be-
tonový skatepark a  pumptrack 
na Chvalšinské. 
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KNIHOVNA   I   AKCE   I   CENA MĚSTA

Do  konce března může-
te nominovat své favority 
na Cenu města Český Krum-
lov za rok 2022. Cena města 
se uděluje za  mimořádné 
počiny, kterých dotyční do-
sáhli v  předešlém roce, ale 
i  za  dlouhodobou činnost, 
která přispívá k rozvoji živo-
ta ve  městě. Cenu města je 
možné udělit jednotlivcům, 
ale i skupinám, organizacím, 
spolkům a jiným souborům.  

redakce

Své návrhy posílejte do   
31. března 2023 prostřednic-
tvím webového formuláře nebo 
v listinné podobě na adresu kan-
celáře starosty, náměstí Svornos-
ti 1, Český Krumlov. Na  dubno-
vém nebo květnovém jednání 
zastupitelstva pak budou vybrá-
ni laureáti, kteří ocenění obdrží 
při slavnostním předávání v čes-
kokrumlovské Synagoze, které se 
již tradičně koná v červnu.  
Více info k  Ceně města Český 
Krumlov včetně nominačního 
formuláře naleznete na  webu  
www.ckrumlov.cz/cenamesta.  

„Letos to je 40 let, co se předvádím 
divákům coby písničkář, proto bu-
dou součástí mého programu hlav-
ně písničky, které za ta léta u mých 
příznivců tak nějak zdomácněly. 

Program je proložený básničkami, 
které neustále přibývají. Na kytaru 
mne doprovází vynikající kytarista 
Petr Fiala. Já sám hraju na  man-
dolu.“ Karel Plíhal

knihovna

Nepřehlédněte 
v knihovně!

Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na únor jsme pro vás opět 
připravili další novinky 
z fondů naší knihovny, ten-
tokrát se zaměřením na na-
pínavé romány od  českých 
autorů. Pevně věříme, že si 
vyberete. A pokud vám tato 
nabídka nestačí a chcete se 
podívat na  další novinky, 
navštivte www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-li-
ne katalogu. Přejeme pří-
jemné chvíle při čtení.

Frei, Robert: 
Tajemná kolona
Napínavý román z  pera 
českokrumlovského auto-
ra. Soukromý detektiv zde 
odkrývá tajemný případ 
z konce války, který se udál 
v nedalekém pohraničí. Děj 
nás zavede i  do  Českého 
Krumlova.

Čuba, Albert: 
Ocelové srdce
Drsný krimi román plný 
černého humoru je dílem 
výrazného ostravského 
herce. Díky nevšednímu 
vypravěčskému stylu, který 
nahrává čtenářově fantazii, 
se čte jedním dechem.

Mazáč, Antonín: 
Kapka jedu
Detektivka s  dobře pro-
myšlenou zápletkou je in-
spirována stylem klasické 
americké drsné školy. Útlá 
knížka se sympatickým 
hlavním hrdinou čtenáře 
rychle vtáhne do děje.

Škvorecký, Josef 
– Zábrana, Jan: 
Vražda pro štěstí
Detektivní román zavádí 
čtenáře do  Prahy v  době 
první republiky, kde se 
na pozadí vraždy redaktora 
odvíjí dějové pásmo plné 
překvapivých zvratů a vtip-
ných odhalení.

www.knih-ck.cz

redakce

Masopust v  ulicích města je 
vždy zážitek. Kromě rozjásaných 
procesí kejklířů, muzikantů 
a  pestrých masek, kterými ma-
sopustní oslavy každoročně vr-
cholí, si můžete užít masopustní 

hodování a  ochutnat zabijačko-
vé speciality. Na  tradiční prů-
vod v podání ZUŠ Český Krum-
lov ve  spolupráci s  muzikanty, 
výtvarníky a  občany města se 
přijďte podívat 21. února! Po-
drobnější program masopustu 
najdete na www.ckrumlov.info.

Nominace 
na Cenu města

redakce

Psí Vánoce v  útulku byly letos 
opravdu štědré. Lidé přinesli chlu-
páčům téměř 1 tunu krmiva a vy-
bralo se 36 tisíc korun. Hudební 
doprovod zajistila kapela Lakomá 
Barka a  o  občerstvení se postaral 
Kaufland, který Psí Vánoce každo-
ročně podporuje. Všem, kteří při-
spěli, děkujeme.

Aktuální nabídku chlupáčů na-
jdete na webu města a Facebooku 
Psího útulku.

Děkujeme za 
podporu útulku 

Masopustní veselí

Karel Plíhal – Recitál
23. února 2023 v 19.30 hodin 
v Městském divadle Český Krumlov

Pestrobarevné průvody masek, dobré jídlo a pití – takové je 
u nás masopustní veselí.

Foto: Lubor Mrázek

Foto: archiv K. Plíhala

Zvířata v  útulku je mož-
né podpořit kdykoliv bě-
hem roku. 
Přispívat můžete hmotnými 
dary ve formě krmiva a paml-
sků, bezhotovostně na  ban-
kovní účet 19-221241/0100 
s variabilním symbolem 9619 
či hotově v  kanceláři útulku 
nebo na  podatelně městské-
ho úřadu.

Každý rok si děti ze ZUŠky připravují masky do průvodu.
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KULTURA   I   AKCE

Dalibor Uhlíř
místostarosta města

Český Krumlov má šanci být 
součástí projektu České Budějo-
vice Evropské hlavní město kul-
tury 2028. Jihočeská metropole 
podala žádost a  čeká ji finálové 
klání o tento titul s Broumovem. 
Mezinárodní porotu zaujal kon-
cept přihlášky. Z  mého jednání 
s manažerkou projektu za České 
Budějovice Annou Hořejší vyply-
nulo, že se Český Krumlov může 
stát součástí tohoto projektu 
s regionálním přesahem. Ze spo-

lupráce by vznikla řada možnos-
tí pro spolky, instituce či školy. 
V Českém Krumlově máme řadu 

míst a  atraktivit, které by jistě 
stálo za  to prezentovat. Napří-
klad otáčivé hlediště je význam-
nou spojnicí obou měst, přičemž 
společným jmenovatelem je 
Jihočeské divadlo. Ve  městě se 
koná každoročně významný Me-
zinárodní hudební festival, který 
se chce více zaměřit na  místní 
občany, ale svou exkluzivní na-
bídku přinášejí i  rozvíjející se 
Prádelna nebo umělecké školy, 
ať místní ZUŠ, nebo SUPŠ sv. 
Anežky. 

Naším cílem je opět vrátit 
město občanům a  připravit jim 

takovou nabídku, aby měli zájem 
se vracet nejen do centra města, 
ale i do dalších zapojených loka-
lit. Projekt Evropského hlavního 
města kultury je příležitostí, jak 
uchopit téma „sdíleného publika 
v  regionu“, které najde kulturní 
vyžití v linii blízkých kulturních 
center – Českých Budějovic, 
Českého Krumlova a  hornora-
kouského Lince. Jasno by mělo 
být na přelomu letošního června 
a července. Je to další velká pří-
ležitost pro naše město, jeho ob-
čany, ale především spolky, školy 
a stávající kulturní akce.

Irena Vacková
českokrumlovská spisovatelka

Moji milí čtenáři, rok se s  ro-
kem sešel a  já mám radost, že 
vám mohu oznámit, že knížka 
českokrumlovských příběhů 
neboli Andělé I mají svého brat-
říčka či sestřičku. Prostě Pověsti 
a  příběhy z  Krumlova II. Pokud 
byste je rádi měli nebo někomu 
chtěli věnovat jako dárek, kníž-
ku mohu poslat nebo ji koupíte 
na  webových stránkách www.
krumlovstiandele.webnode.cz, 
pak také v Železářství Král u Po-

ráků, v  obchůdku Hravé nožky 
na  poliklinice (vchod z  boku), 
v  kadeřnictví Plešivecká a  RC 
Krumlík na sídlišti Mír. Srdečně 
vás také zvu 16. března od 18.00 
hodin na představení knihy, kte-
ré se uskuteční v Gotickém sálu 
městské knihovny v Horní ulici. 

České Budějovice jako Evropské hlavní 
město kultury s účastí Českého Krumlova

Příběhy z Krumlova mají pokračování

Foto: www.c-budejovice.cz

7. reprezentační ples
města český krumlov 

11. února 2023
19 hodin 

Zámecká jízdárna

Moderuje
Roman Anděl

K tanci hraje
Black Tower 
taneční orchestr

Zazpívá
Kristián Šebek Kristián Šebek 
jako Božský Karel

a zatančí
Balet 
Jihočeského 
divadla

GENERÁLNÍ PARTNER: HLAVNÍ PARTNEŘI:

www.ckrumlov.info

Zasoutěžte si o knihu!
Na adresu noviny@ckrumlov.cz 
nám do 15. února napište jméno 
ilustrátorky, která knihu Pověsti 
a příběhy z Krumlova II dopro-
vází svými obrázky. Knihu získají 
tři vylosovaní šťastlivci.
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OSOBNOST

Zdena Mrázková
Petr Hudičák

Museum Fotoateliér Seidel

V malebném prostředí tohoto 
historického města strávil malý 
Petr tu etapu svého dětství, jež 
sahala od  začátku jeho školní 
docházky až po maturitu (1948): 
„Odstěhovali jsme se do  Českého 
Krumlova. Jeho starobylá, legen-
dární historická atmosféra je ne-
zapomenutelná. Byl jsem od malič-
ka bytostný romantik, a  tak jsem 
nadšeně vnímal kouzlo půvabného 
městečka… 

Měl jsem svá tři vyvýšená místa, 
odkud jsem pozoroval pohádkovou 
věž, renesanční štíty a úzké klika-
té uličky. Pobýval jsem na Havraní 
skále, prý se tam kdysi popravo-
valo, na  Křížové hoře a  na  lavičce 
na zámecké věži, odkud se každou 
hodinu rozléhalo troubení fanfár. 
… Prožil jsem tu dobré i zlé, první 
aktivní setkání s hudbou i tíhu vál-
ky, první lásky i  smrt maminky… 
Souvislost s  dětstvím v  Krumlově 
má i moje obliba řečí. Vděčím měs-
tu za  jeho dvojjazyčnost, z níž byl 
už jen krůček k dalším řečem. “ 

Nejprve Ebenovi v  Krumlově 
bydleli až do  okupace ve  čtvr-
ti Špičák – v  rohové budově 
(dnešní třída Míru čp. 197) ve-
dle školy, pak na  Horní Bráně 
(Za  Tavírnou čp. 108). Tento 
dům, nazývaný Giselaheim, byl 

situován rovnoběžně se svato-
vítským kostelem, a  když malý 
Petr otevřel v neděli ráno okno, 
slyšel přes vltavské údolí hrát 
kostelní varhany: „Když mi bylo 
devět, dostal jsem se k varhanám, 
třebaže jsem ještě nohama ne-
dosáhl na  pedály. Uchvátily mě 
třímanuálové varhany svatovít-
ského českokrumlovského chrámu 
s  osmdesáti rejstříky. Začínala 
válka a  já, při blikavém osvětlení 
nad varhanním pultem, při plném 
zatemnění, hodiny improvizoval, 
zkoušel barvy rejstříků a  mísil je. 
… S  prvými válečnými dny odešel 
českokrumlovský varhaník a  já se 
náhle v  deseti letech stal regen-
schorim.“ 

26. ledna 1944 se krátce 
po  svých patnáctých narozeni-
nách nechal Petr Eben vyfoto-
grafovat v ateliéru Seidel – prav-
děpodobně na  cestovní pas či 
jiný průkaz. V  těchto válečných 
letech byl vzhledem k  židov-
ským předkům rodiny vyloučen 
ze školy a  nasazen na  nucené 
práce. Jeho otec byl deportován 
do  koncentračního tábora, kam 
ho později následovali oba syno-
vé. Nebyli v té době z Krumlov-
ska jedinými, kdo v tomto lágru 
přežívali, v  potvrzení z  roku 
1945 se dočteme: „Při rasové per-
sekuci byli v  měsíci březnu 1945 
dáni položidé do  kárného pracov-
ního tábora Grosse Obringen u Bu-
chenwaldu, kde těžce pracovali 
v  lomu spolu se zajatci z  Buchen-
waldu pod dozorem orgánů OT 
a SS. Z Českého Krumlova a okolí 
byli to následující: Karel Mats-
cheko – Frymburk 179, Alexandr 
Fantl – Heuraffl u  Frymburka, 
Hugo Stehwasser – Černá Hůrka, 
Eben Bedřich – Český Krumlov, 
Radniční 101, Eben Petr – Český 
Krumlov, Radniční 101, Kobias 
Bedřich – Český Krumlov, Plešivec 
…“

Otec a synové Ebenovi zázra-
kem přežili a po válce se rodina 
opět sešla v  Krumlově. Bydleli 

ve  vysokém domě v  Radniční 
ulici čp. 101, u  Lazebnického 
mostu pod zámeckou věží. Tyto 
vzpomínky s  odstupem času 
přivedly už světově proslulého 
skladatele moderní vážné hudby 
k  řadě skladeb: „Všechno, čím se 
člověk v  dospělosti stane, se roz-
hoduje v  dětství. A  moje dětství 
je Český Krumlov. Tady se mi ote-
vřely chrámové dveře k varhanám, 
tady na mě zapůsobila středověká 
architektura a tady jsem také pro-
žil těžká, ale rozhodující období 
svého života. To město – abych tak 
řekl – vrostlo do mé tvorby a nosím 
ho vlastně všude [s] sebou.“ 

Po  mnoha desetiletích, v  roce 
2019 našli cestu do Seidelova Fo-

toateliéru i  skladatelovi synové, 
Kryštof, Marek a David. Při hle-
dání rodinných stop se nechali 
vyfotografovat na  stejném mís-
tě, kde se před 75 lety postavil 
před objektiv Františka Seidela 
i jejich otec. Snímky otce a synů 
oddělené téměř jedním staletím 
jsou dnes součástí obrazové kro-
niky Českého Krumlova schraňo-
vané Seidelovým archivem.  

S  použitím vzpomínek Petra 
Ebena publikovaných Janem Ma-
rešem na  www.kohoutikriz.org, 
archivu spolupracovníka Musea 
Fotoateliéru Seidel Petra Resche 
a  textu Kateřiny Vondrovicové 
v  knize Krumlov, město pod věží 
(2018).

Petr Eben (1929–2007)
Chlapec od krumlovských varhan

Desetiletý Petr Eben (vpravo – foukací harmonika) se svým patnáctiletým bratrem 
Bedřichem (zobcová flétna) bezstarostně muzicírují na Křížové hoře. 

Foto: neznámý autor, 1939. Archiv Kateřiny Vondrovicové

Synové Petra Ebena David, Marek a Kryštof – hudebníci Bratři Ebenovi 
při návštěvě krumlovského fotoateliéru v roce 2019.  Foto: MFS

Na fotografii z 26. ledna 1944. 
Brzy poté nastaly nejtěžší 
měsíce jeho života, kdy se 
v koncentračním táboře 
rozhodovalo o jeho dalším bytí 
či nebytí, osudech jeho bratra 
a otce. 

Foto: František Seidel, 1944

Patnáctiletý 
Petr Eben

Petr Eben (1929–2007) se narodil v  rodině Viléma a  Marie 
Ebenových. Otec byl 1. července 1935 jmenován školním in-
spektorem politického okresu Český Krumlov. 
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SOCIÁLNÍ VĚCI A PODPORA

Již potřetí se nezisková orga-
nizace ICOS Český Krumlov 
rozhodla zorganizovat cha-
ritativní akci „Polévka, která 
pomáhá,“ a to na masopust-
ní úterý 21. února 2023. 

Hana Šustrová
ICOS Český Krumlov

Čekají na vás polévky od kla-
sických vývarů, kulajdy, gulá-
šovky po  exotickou indickou 
čočkovou či asijskou s  kokoso-
vým mlékem. Určitě myslíme 
na vegetariány, vegany a celiaky. 
Všichni kuchaři polévky připra-
vují bez nároků na finance. K na-
šim nadšeným dobrovolníkům 
a zaměstnancům se letos přidaly 
restaurace: Egon Café, Hospoda 
99, Drunken Coffee, Konibar 
Kájov, U Matěje z Černice a Molo 
Restaurant. Myslíme i na ekolo-
gii, polévku si můžete vychutnat 
ze zálohovaného hrnečku.

Na náměstí i z rozvozu
„Na  náměstí Svornosti budeme 
prodávat od 11.00 do 16.30 hodin. 
Pokud se nemůžete dostavit, může-
te si objednat polévku k vám domů, 
do  práce, kamkoliv. Objednávky 

budeme přijímat mezi 6.–17. úno-
rem. Rozvážet polévky budeme 21. 
února v  obědovém čase,“ upřes-
nila organizátorka akce Květa 
Škrabalová z ICOS Český Krum-
lov.

Výtěžek z akce podpoří
dobrovolníky
Na  akci se všichni podílejí dob-
rovolně a zdarma, a to je i hlavní 
myšlenka akce. I  letos se touto 
akcí podpoří činnost dobrovol-
níků, kteří pravidelně pomáhají 
pod českokrumlovským Dobro-
volnickým centrem. „Našich více 
než šedesát dobrovolníků pomáhá 
doplňovat přímou profesionální 

pomoc například v  nemocnici, do-
movech pro seniory, věnují se osa-
mělým seniorům i znevýhodněným 
dětem,“ přibližuje činnost dobro-
volníků Tomáš Zunt, ředitel ne-
ziskové organizace ICOS, která 
v Krumlově provozuje Dobrovol-
nické centrum, a  dodává, „svou 
činnost dobrovolníci vykonávají 
bez nároku na odměnu, přesto dob-
rovolnictví něco stojí: musejí být 
školeni, pojištěni, jsou jim hraze-
ny nezbytné doprovodné náklady, 
programy musejí být profesionálně 
vedeny. Proto každá zakoupená po-
lévka skutečně pomůže,“ nastiňuje 
jen některé z nákladů na dobro-
volnictví Tomáš Zunt.

Na  platformě Donio aktuál-
ně probíhá sbírka na  poří-
zení automobilu pro Karo-
línku, dcerku naší kolegyně 
z městského úřadu. 

redakce

Tříletá Karolínka trpí neu-
rodegenerativním postižením 
s  mnohočetnými velmi těžkými 
hybnými komplikacemi a těžký-
mi neuropsychickými projevy. 
V  průběhu dne má Karolínka 
v  průměru 5 záchvatů v  sériích 
trvajících přibližně 15 minut. 
Karolínčin psychomotorický vý-
voj je zastavený. Přestože jí jsou 
tři roky, vývojově odpovídá no-
vorozeněti – pouze leží, nepřetá-
čí se, neleze, nesedí ani nechodí.  

Karolínka vyžaduje 24hodi-
novou péči. Její zdravotní stav 
vyžaduje četné rehabilitace a po-

třebuje řadu kompenzačních po-
můcek (např. trupovou ortézu 
pro sed, speciální zdravotní ko-
čárek, lehátko do  vany, nafuko-
vací dlahy, ortézy na nohy a ruce 
atd.). Maminka s  Karolínkou 
často dojíždí do  různých reha-
bilitačních center a  na  různá 
vyšetření po  celé republice. Její 
auto již dosluhuje a do jeho kuf-
ru nemůže dát veškeré potřebné 
pomůcky. Karolínka navíc bude 
v průběhu tohoto roku umístěna 

do vozíčku a v něm i převážena 
v  autě. Maminka proto shání 
prostorný automobil, kterým 
by Karolínku mohla bezpečně 
převážet a ještě by se do něj ve-
šly veškeré potřebné pomůcky. 
Jelikož maminka o  Karolínku 
a její sestřičku pečuje sama, ráda 
by pořídila automobil s  nízkým 
počtem najetých kilometrů tak, 
aby byl provoz pokud možno co 
nejdéle bezúdržbový. 

Pokud můžete, pomozte a při-
spějte na  dobrou věc. Vybrané 
peníze budou použity na nákup 
prostorného osobního automo-
bilu. Město Český Krumlov da-
ruje na  Karolínčin účet 20 tisíc 
korun. 

Celý příběh Karolínky a odkaz 
na  zaslání příspěvku naleznete 
na  donio.cz/automobil-pro-ka-
rolinku. Děkujeme, že máte srd-
ce otevřená.

Ani v azylovém domě v Cen-
tru Kamínek nechyběla 
v  závěru minulého roku tra-
diční mikulášská a  vánoční 
nadílka. Pod rozsvíceným 
stromečkem s  prskavkami, 
kde na děti i  jejich maminky 
čekala spousta dárků, jsme 
si společně zazpívali kole-
dy jako poděkování Ježíš-
kovi a  nechyběl ani přípitek 
s přáním hezkých vánočních 
svátků a  šťastného vstupu 
do nového roku. 

Lenka Zahradníková
Centrum Kamínek

Většina našich maminek ne- 
má možnost strávit svátky s  ro-
dinou, a  tak zůstávají v  azylovém 
domě. O to větší byla naše snaha, 
aby Vánoce přinesly maminkám 
a  jejich dětem radost a  naději 
do příštích dnů, které pro ně nebu-
dou lehké. 

Bohatá nadílka by se ale nemoh-
la uskutečnit bez podpory dárců ze 
strany zřizovatele Centra Kamínek 
města Český Krumlov, společnosti 
Zambelli – technik, která poskytla 
nemalý finanční dar, a pracovníků 
Odboru sociálních věcí, zdravot-
nictví a  školství MěÚ ve  Vodňa-
nech, kteří nám již několikátým 
rokem s  dárečky pomáhají pod 
vedením vedoucího odboru Júsufa 
Traore. 

Další poděkování patří Zuzaně 
Hlasové a  spolku Duháček Lišov 
a  Kateřině Šustrové, vedoucí Od-
boru vnitřních věcí a  sociálních 
služeb MěÚ Větřní, které zapojily 
naše maminky a  děti do  sbírky 
„Krabice od  bot“. Dále bychom 
rádi poděkovali manželům Mari-
anovým, kteří se podíleli na  mi-
kulášské nadílce. Díky těmto pří-
spěvkům jsme s  kolegyní mohly 
připravit pro děti a jejich maminky 
hojné pohoštění a opravdu krásné 
a  bohaté Vánoce a  hlavně splnit 
dětem jejich přání pod stromeček. 
Velice si vážíme této pomoci a pod-
pory, které se Centru Kamínek do-
stalo, neboť jejich zásluhou jsme 
mohly i tento rok pro děti připravit 
nezapomenutelné Vánoce. Všem 
dárcům ještě jednou za  maminky 
a děti moc děkujeme.

Sbírka pro Karolínku

Polévka, která pomáhá Vánoční nadílka 
v azylovém domě

Foto: ICOS Český Krumlov

Foto: osobní archiv
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INZERCE

ZPRÁVY

Z ENGELU

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

Aktuální volné pozice naleznete na www.pracevengelu.cz www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

Kolegové v  Softwarovém centru v  Českých Budějovicích se 
zabývají především vývojem částí řídícího systému našich strojů, 
digitálním řešením pro vývoj cloudových aplikací a  také podporou produkce 
konfi gurací a  individualizací našich strojů. Oddělení se technologicky rozrůstá 
a právě hledáme nové kolegy na tyto volné pozice:

Softwarové centrum
České Budějovice

■ Software developer
■ Platform Engineer
■ Site Reliability Engineer

■ Software engineer
■ UI / UX Designer
■ Product owner

Vyzkoušejte zdarma - www.jazyko.cz

Jedna krátká lekce denně vám
přinese pokrok, na který budete hrdí.

Pro Krumlováky 20% sleva
kód: WELOVEKRUMLOV

Naučte se
konečně
anglicky

Online kurzy
pro

samouky

S
podporou

živého
lektora

Kupón na dárek
k nákupu nad 1000KčVíce informací na

www.obelisk-ocentrum.cz

ČESKÝ KRUMLOV - Domoradice 128

Nakupte u nás zboží v hodnotě
nad 1000Kč a získejte DÁREK*

*vydání dárku po uskutečnění nákupu a předložení kupónu
*cena s DPH
*neplatí pro odběr zboží na IČO

AKCE 
platí do vydání

zásob

Firma s dlouholetou tradicí poskytování 
úklidových služeb, hledá do svých řad 

VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA 
pro oblast Český Krumlov. 

Výhodou jsou organizační schopnosti. 
Mzda činí 20–22 000 Kč měsíčně, benefitem je 
služební auto a telefon. Nástup možný ihned. 

Nabídky zasílejte na e-mail: 
marketing@su-servis.cz nebo volejte 

na telefonní číslo: 387 413 036.
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Práce na přípravě území bý-
valých kasáren ve  Vyšném 
pro budoucí výstavbu nové 
městské čtvrti aktuálně spo-
čívají v  rozsáhlé revitalizaci 
zeleně.

redakce 

Specializovaná firma zde 
odstraňuje stromy, které jsou 
ve  špatném stavu, a  náletové 
dřeviny. Práce potrvají do konce 
února a  kvůli zajištění bezpeč-
nosti bude do té doby areál pro 
veřejnost uzavřen.   

Ve  východní části bývalých 
kasáren ve Vyšném se nyní sou-
střeďují hlavní práce na  úpravě 
území, kde podle plánu na  vý-
stavbu nové čtvrti bude zelený 
pás parku. Odborná firma tu 
dle arboristického posudku kácí 

nemocné, napadené, uschlé 
a nebezpečné stromy a náletové 
dřeviny. 

„Chceme, aby ten prostor byl 
otevřený, vyčištěný. Nicméně ne-
kácí se všechno, k zásahům přistu-
pujeme citlivě, perspektivní stromy 
se ponechávají, např. mladé buky. 
Určitě tu nebude planina nebo 

holý prostor, budou se tu vysazovat 
nové stromy a keře,“ říká Jan Ště-
pánek z  Odboru investic, který 
vede projekt Nového Dvora. 

Část areálu, kterou město zpří-
stupnilo veřejnosti, se po  dobu 
kácení stromů z bezpečnostních 
důvodů uzavře. „V  souvislosti 
s  probíhajícími pracemi se tu ote-

vírají místa, která nejsou zabezpe-
čená, jsou tu kanály bez poklopů, 
různé jámy a  roxory, proto bude 
do  konce února vstup do  areálu 
uzavřen,“ dodává Jan Štěpánek. 

Po vykácení náletů dřevin chce 
město pás zeleně, který území 
protíná od  severu k  jihu, zpří-
stupnit veřejnosti. „Chceme tu 
dočasně vybudovat chodník, který 
by umožnil projít celým areálem 
z  vlakového nádraží do  Vyšného,“ 
říká místostarosta Zbyněk To-
man. 

Město Český Krumlov by mělo 
mít letos dokončený územní 
plán, podle kterého se v prostoru 
bývalých kasáren začne postupně 
stavět nová městská čtvrť, která 
dostane název Nový Dvůr. „První 
bytový dům a část rodinných domů 
chceme projektovat ještě letos,“ do-
dává místostarosta.

redakce

Cestu z  Krásného údolí smě-
rem do  lesa Dubík lemovala 
nevzhledná stráň, zarostlá křo-
vinami a  plevelem. V  poslední 
době tu ale probíhaly terénní 
práce a už brzy se tu budou moci 
návštěvníci procházet kolem 
vodních ploch, které zde vzni-
kají. 

Tůně se budou nacházet mezi 
hřištěm na  malou kopanou 
a mostkem vedoucím k zámecké 
zahradě. „Původně se na  tomto 
místě nacházely dvě vodní nádrže 
a my jsme se rozhodli, že je postup-
ně obnovíme. V letošním roce jsme 
se pustili do  obnovy horní tůně, 
kde jsou práce technologicky i  fi-

nančně jednodušší. Následně při-
pravíme projekt pro rekonstrukci 
spodní nádrže, kde budou práce 
složitější. Také čekáme na dotační 
titul, který bychom mohli využít,“ 
uvádí Miroslav Štoll, jednatel 
společnosti Lesy města Český 
Krumlov.

Tůně budou sloužit k zadržo-
vání a  čištění vody. „Horní tůň 
bude sloužit jako sedimentační 
nádrž pro ukládání splavenin. 
U obou tůní bude retenční prostor 
pro zachycení přívalového deště, 
tůně se stanou domovem mnoha 
obojživelníků. Přelivnou část hráze 
u horní tůně tvoří zásyp lomovým 
kamenem v kombinaci s dřevěným 
roštem z jedlové kulatiny,“ vysvět-
luje Miroslav Štoll. 

Na  své si přijdou i  návštěv-
níci lesa. Vzhledem k  vysoké 
návštěvnosti této lokality tu 

vznikne odpočinková a relaxační 
zóna. „Prostředí jsme zkultivovali 
a předpokládáme, že sem umístíme 
lavičky. Až se povede rekonstrukce 
spodní tůně, mohlo by se přidat 
i  ohniště. Někteří návštěvníci stá-
le rozdělávají oheň v  lesích – při-
pomínám, že i  rozdělávání ohně 
u  hřiště na  Dubíku je nezákonné 
a  nebezpečné. Vytvoření ohniště 
v  bezpečné vzdálenosti od  lesa by 
pak bylo řešením,“ doplňuje Miro-
slav Štoll. 

Horní nádrž je dokončená, 
naplnění vodou proběhne ze 
statických důvodů až v  jarních 
měsících. Práce na spodní nádrži 
budou zahájeny během letošní-
ho roku. 

Financování celého projektu je 
zajištěno společností Lesy města 
Český Krumlov, stejně jako již 
dříve realizované projekty ur-
čené obyvatelům, např. naučná 
stezka a  hřiště na  Dubíku nebo 
outdoorové fitness hřiště U Tro-
jice.

V bývalých kasárnách se kácí stromy

Do Krásného údolí se vracejí tůně
Další dvě vodní nádrže obnovují Lesy města Český Krum-
lov ve svém revíru. Tentokrát jde o tůně, které se nacházejí 
u  cesty z  Krásného údolí do  lesa Dubík. Vodní nádrže jsou 
součástí projektu na obnovu krumlovských tůní a studánek, 
který během pěti let počítá s vybudováním 50 nádrží slouží-
cích k zadržování vody v lesích. 

Foto: Lesy města Český Krumlov

Území prochází rozsáhlou revitalizací. Vznikne tu nový park. Foto: Petra Nestávalová
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Tereza Svobodová 
je tenisovou krajskou 
přebornicí
Na  kurtech českokrumlovského 
Tenis-Centra se začátkem ledna 
uskutečnilo halové mistrovství 
jižních Čech v  kategorii mlad-
ších žákyň. Pořadatelem byl do-
mácí LTC a turnaje se zúčastnily 
celkem čtyři jeho mladé hráčky. 
Známé prostředí, ve  kterém 
všechny pravidelně trénují, jim 
evidentně svědčilo. Nejlépe si 
totiž vedla Terezka Svobodová, 
která získala titul krajské pře-
bornice. Zároveň si tím vybojo-
vala právo účasti na mistrovství 
republiky, které se bude konat 
v hale pražské Sparty. Její vítěz-
ství z  pozice až šesté nasazené 
hráčky bylo zcela zasloužené, 
protože už ve  druhém kole si 
musela poradit s  turnajovou 
jedničkou Šebístkovou z  TK 
Humpolec, ve finále pak porazi-
la nasazenou trojku Votavovou 
z  Českých Budějovic. Navíc celý 
turnaj absolvovala bez ztráty je-
diného setu.

Ani další hráčky domácího 
LTC se neztratily: Soňa Boháčo-
vá vypadla až v semifinále právě 
s  budoucí vítězkou Svobodo-
vou, Marie Pávková pak dosáh-
la na čtvrtfinále. I ve čtyřhře se 
domácím nadějím dařilo, i když 
na  titul tentokrát naše hráčka 
nedosáhla. Boháčová ve  dvojici 

s  budějovickou Frommovou se 
musely ve finále sklonit před Še-
bístkovou s Fiedlerovou. Škoda, 
přebornický double by se domá-
cím určitě líbil.

I  tak lze proběhlý turnaj 
po  pořadatelské, ale hlavně vý-
sledkové stránce hodnotit nad 
míru úspěšně. Opět se ukázalo, 
že i  v  pozici relativně malého 
klubu, kterým LTC Český Krum-
lov v  porovnání s  oddíly z  Čes-
kých Budějovic, Tábora nebo Pís-
ku nepochybně stále je, je možné 
díky práci profesionálních trené-
rů a kvalitního vedení dosahovat 
v práci s mládeží výborných vý-
sledků i na krajské úrovni.  

Jana Vávrová 
s týmem reprezentovala 
v Púchově

Vstup do  roku 2023 se vyda-
řil i  volejbalistům z  VSK Český 
Krumlov, když vyhráli nad volej-
balisty z SK Prosek Praha. 

Českokrumlovští volejbalisté 
se také těší z první mezinárodní 
zkušenosti za  národní družstvo 

své odchovankyně Jany Vávro-
vé, která se na začátku roku zú-
častnila turnaje MEVZA (Middle 
European Volleyball Zonal Asso-
ciation). Turnaj je určen zejména 
pro porovnání sil družstev ze 
střední Evropy a  odehrával se 
ve slovenském Púchově. Jana se 
svým týmem odehrála celkem 5 
zápasů. Nakonec se holky umísti-
ly na 3. místě a my jim k tomuto 
krásnému umístění gratulujeme.

 
Anežka Čabelová 
skórovala ve Švédsku
Českokrumlovští hokejisté z HC 
Slavoj se mohou pyšnit svou od-
chovankyní Anežkou Čabelovou, 
která jako jedna z hráček repre-
zentačního výběru žen do 18 let 
skórovala na  Mistroství světa 
U18 žen ve  Švédsku. Nejprve 
pomohla k  vítězství národního 
týmu nad Švýcarskem, Japons-
kem a Slovenskem. Ve čtvrtfiná-
le se společně s ostatními hoke-
jistkami rvala v bitvě s Finskem, 

které nakonec zvítězilo a  tím 
zavřelo děvčatům brány do  se-
mifinále. Holky ale nezahořkly 
a s plným nasazením si nakonec 
v zápase proti Slovensku, ve kte-
rém byla Anežka zvolena hráč-
kou zápasu, vybojovaly krásné 
5. místo. Anežce přejeme spous-
tu dalších hokejových úspěchů 
a děkujeme za skvělou reprezen-
taci. 

Dařilo se i florbalu
Elévové florbalového klubu Rytí-
ři Český Krumlov odehráli svou 
premiéru na domácí půdě v rám-
ci Jihočeské ligy elévů. O  vítěz-
ství bojovali rovnou ve  čtyřech 
zápasech, a to proti FA České Bu-
dějovice, FBC Štíři České Budějo-
vice, FC Písek a SK Meťák České 
Budějovice. Smíšené družstvo 
našich nejmenších florbalistů si 
nenechalo nic líbit a podalo silné 
výkony. Jejich snažení přines-
lo jednu výhru a  jednu remízu, 
ale co je důležitější, ukázali, že 
v sobě mají sílu, odhodlání a od-
nesli si plno zkušeností. 

Prvními třemi body do tabul-
ky letošního roku se může po-
chlubit mužské družstvo, které 
se o  body utkalo s  FK Santos 
– Jiskra Třeboň a SKP Č. Budě-
jovice. Na turnaji se florbalistům 
podařilo porazit SPK Č. Budějo-
vice, čímž si vybojovali 3 zmíně-
né body.

Českokrumlovské sportovkyně bodovaly
Jsme hrdí na  krumlovské sportovce a  sportovkyně, kterým se daří a  skvěle reprezentují 
město na domácí půdě i mimo ni. Představujeme několik týmů, z jejichž úspěchů se v po-
slední době můžeme radovat.

Foto na této stránce: jednotlivé sportovní klubyTereza Svobodová


