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slovo radní

Informace
o dění ve městě

Den plný prevence

Jitka Zikmundová
Na podzim sklízíme,
co jsme zaseli a co jsme
pečlivě
obhospodařovali po celý rok. Proto je podzim
krásný, sklízíme plody své práce.
Mám radost, že jsme společně s Gymnáziem Český Krumlov dokončili
projekt „Život v demokracii“, který
připomínal pád železné opony před
26 lety. Udělejte si výlet na hraniční
přechod Guglwald, díky českokrumlovskému gymnáziu a rakouským partnerům si text Památníku železné opony
nově přečtete i v češtině.
Mám radost, že jsou opravené kláštery,
po mnoha letech zapomnění a pustnutí
a po několika letech skvělé práce týmů
lidí se rozsáhlý klášterní areál otevře
veřejnosti. Troufám si říci, že mise záchrany historického dědictví našeho
města je tím téměř dokončena, trvala
přes 25 let. A hned startujeme misi
další, a to, jak o naše historické dědictví budeme pečovat dál, aby zůstalo
zachováno a bylo ku prospěchu občanů
a občanek Českého Krumlova. Na to,
ale i na otázku dalšího rozvoje města
by nám měly pomoci odpovědět dva
základní dokumenty, nový strategický
plán a územní plán.
Mám radost, že bohatý kulturní a společenský život města běží i na podzim,
Festival vína Český Krumlov® zve
k ochutnávce plodů práce špičkových
tuzemských i zahraničních vinařů.
Dámy a pánové, přeji nám všem krásný podzim a dobrou úrodu.

aktuality

Jednání
zastupitelstva
Čtvrtek 26. listopadu od 16 hodin
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 3. patro
www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo

Informace
o doručení novin
V případě, že vám nejsou Noviny
města ČK doručovány pravidelně,
nebo je do svých schránek nedostáváte vůbec, kontaktujte prosím redakci
na adrese noviny@ckrumlov.cz nebo
na telefonu 380 766 121.

Redakce

P Děti ze základních škol a víceletých gymnázií se sešly na 14. ročníku terénní soutěže Den plný prevence, která se konala na Střelnici v Českém Krumlově.
Pětičlenné hlídky se za pomoci hasičů, armády, Českého červeného kříže a vodních
záchranářů utkaly v nejrůznějších disciplínách, od zdolávání lanové dráhy, střelby ze
FOTO: Zdeněk Indra
samopalu až po ošetření zranění.

Víno od italského markýze
nebo francouzského prezidenta
Eliška Jaukerová
Českokrumlovský rozvojový fond

DEGUSTACE Festival vína Český
Krumlov® přichystal pro své návštěvníky opravdové degustační lahůdky –
noblesní vína z vinice italského markýze, víno z vinotéky francouzského
prezidenta nebo zdraví prospěšné,
moravské červené víno Bona Dea.
Unikátní chutí oplývají také autentická
vína starých vinic nebo vína pocházející z netradičních vinařských oblastí.
To vše a mnohem více ochutnají mi-

lovníci vína během listopadu v Českém
Krumlově.
Celý festival symbolicky zahájí
6. listopadu výsadba již druhé viničky v Českém Krumlově. „V loňském
roce jsme vysadili první hlavy révy vinné
v klášterní zahradě a letos jsme pro další
viničku našli neméně atraktivní místo,
kde dodnes pobývají múzy umělců. Jedná se o malebné terasy u Zahradního
ateliéru Egona Schieleho,“ sdělil Miroslav Reitinger, jeden z pořadatelů
festivalu.
Čtěte dále na straně 2

Gotické stropy objevem roku
Redakce
OBJEV ROKU Český Krumlov se
může pyšnit cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro
futuro (Dědictví pro budoucnost),
kterou v kategorii objev roku získal
restaurátor Jakub Rafl za nález středověkých trámových stropů v ambitu

kláštera klarisek. Stropy byly objeveny zcela náhodou při opravě kláštera
loni v létě. Dendrologický průzkum
24 malovaných trámů dřevo datoval
do poloviny 14. století a jde tak o nejilustrativnější doklad archaického
způsobu zastropení klášterního ambitu trámovým stropem z doby vlády
Karla IV.

INFO Město Český Krumlov nabízí občanům jednoduchý a pohodlný
způsob získávání důležitých informací
o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozujeme
SMS InfoKanál města, který umožňuje
zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace
v krizových situacích a aktuální zprávy
např. o:
 vzniklých haváriích na inženýrských
sítích?
 povodňovém nebezpečí?
 dlouhodobých uzavírkách místních
komunikací?
 extrémních výkyvech počasí?
a další užitečné informace spojené se
životem ve vašem městě?
Zajistěte si tyto informace tím, že
se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo
3. osobně na podatelně MěÚ v Českém Krumlově. Více informací na
webu www.ckrumlov.cz/obcan.

čtěte také...
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Rozhovor s novým
ředitelem knihovny

5
Krumlovské
podzimní recitály
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Nábytek ke kontejnerům nepatří!

Zastupitelé města
REDAKCE Pro listopadové číslo
Novin položila redakce několik otázek zvoleným českokrumlovským
zastupitelům. Každý měl o sobě napsat pár slov, představit oblasti, kterým se bude jako zastupitel věnovat,
a sdělit, co je pro něj prioritní, jak
může přispět k rozvoji města a jak ho
mohou občané kontaktovat. V tomto
vydání přinášíme medailonky zastupitelů NZ a KSČM. Zastupitelé
KSČM Miroslav Máče a Petr Šandera
nevyužili možnost prezentace v tomto formátu.

Redakce

MUDr. Jan Vorel
Nezávislí a zelení
55 let

Foto: Vlasta Horáková

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství

Pracuji v Českém Krumlově od roku
1985 na chirurgickém oddělení. V zastupitelstvu pracuji již čtvrté období
– poslední období i jako člen kulturní komise. Vyjma obecných témat
(autobusové nádraží, kasárna, doprava...) společná všem zastupitelům mě
poslední dobou zaujala velice napjatá
personální situace na našem gymnáziu. Jsou odtud „odcházeni“ (někteří
odešli sami) nejkvalitnější učitelé.
Překvapilo mě, jak i pro zastupitele je
téměř nemožné na tyto skutečnosti
upozornit v „místních mediích“. Mým
cílem je přimět paní ředitelku gymnázia k jednání, a to za účasti starosty
a školních gymnazijních odborů. Zvažuji též společně s dalšími zastupiteli
o této situaci informovat na krajském
zastupitelstvu. Myslím si totiž, že to,
kdo bude učit naše potomky, je možná důležitější než cokoli jiného. Občané mne mohou kontaktovat na e-mailové adrese jan-vorel@seznam.cz.

PROBLÉM Dlouhodobě přetrvávajícím problémem našeho města je velké
množství neoprávněně odkládaného
odpadu u kontejnerů. Tímto způsobem
jsou „likvidovány“ nejrůznější druhy
velkoobjemového odpadu – nábytek,
podlahové krytiny, domácí spotřebiče,
ale i biologický a nebezpečný odpad.
Výsledkem jsou pak nevzhledné hromady odpadu na veřejných prostranstvích.
Na úklid těchto černých skládek
vynakládá město nemalé finanční prostředky – v roce 2014 to bylo téměř
240 tis. korun. V letošním roce činily

KSČM
46 let

Můj život není ničím zvláštní, takže
ani vlastně nevím, co bych o sobě
měla psát. Jsem vyučená prodavačka, ale svou profesi momentálně nevykonávám. Mám tři děti. Nejstarší
syn již pracuje, prostřední dcera
bude v letošním roce maturovat
a nejmladší dcera navštěvuje šestou třídu základní školy. Co se týká
oblasti, jaká mne zajímá, určitě je to
oblast sociální. Jistě k tomu přispívá
to, že jsem sama matkou a poslední
roky jsem se starala o svou téměř
90letou nemohoucí babičku. Takže tato oblast je mi opravdu velice
blízká. Pokud by mne chtěli občané
kontaktovat, mohou využít mou
emailovou adresu kralovakp@seznam.cz.

náklady na likvidaci zmíněného odpadu
dosud 180 tis. korun.
Upozorňujeme, že výše zmíněné
jednání je porušováním příslušných
právních předpisů a přestupcům hrozí
finanční sankce. K odhalení původců
a prokázání uvedeného jednání jsou využívány záznamové prostředky (kamerový systém, mobilní fotopasti apod.).
Žádáme spoluobčany, aby k odkládání odpadu, který nepatří do běžných
kontejnerů, využívali služeb sběrného dvora, který je pro občany města
(po prokázání se občanským průkazem) ZDARMA. Otevírací doba: pondělí, středa: 14.30 až 18.00 hodin, sobota 9.00 až 16.00 hodin.

PLÁN Digitální povodňový plán
(DPP) je jedním ze tří prvků nového
varovného systému ve městě (dalšími
dvěma jsou hlásný systém a nový hlasný bod na říčce Polečnici). Povodňový
informační systém zajišťuje v oblasti
ochrany před povodněmi operativní
krizové a provozní informace, přípravu
a plánování, aktualizaci a koordinaci,
slouží hlavně činnosti povodňové komise. DPP má tři části – věcnou, organizační a grafickou. DPP si lze prostudovat
na webových stránkách města Český
Krumlov www.ckrumlov.cz/obcan pod
odkazem Povodňový plán.

Povodňový plán

Občanům doporučujeme seznámit se
s informacemi v DPP, aby v případě tísně
věděli, jak se v něm orientovat.

Festival vína Český Krumlov®
Eliška Jaukerová
Českokrumlovský rozvojový fond
Pokračování ze strany 1

Zoja Králová

Seznamte se
s digitálním
povodňovým
plánem

DEGUSTACE Jedním z generálních
partnerů festivalu se stala společnost
Premier Wines & Spirits (PWS), která
v České republice prodává špičková vína
a destiláty z celého světa. Zahajovací
program završí galavečer právě pod
její taktovkou. „Představím prvotřídní
vína z našeho portfolia. Ta si přítomní
budou moci vychutnat v kombinaci s moderní gastronomií, která vínům padne
na míru,“ popisuje Jakub Přibyl, vyhlášený sommeliér v České republice
a head sommeliér PWS. Šestichodové
menu k vínům připraví uznávaný šéfkuchař Jan Punčochář se svým týmem
z pražské restaurace Grand Cru Restaurant & Bar.
Také v letošním roce přicválá ve středu 11. listopadu na náměstí Svornosti
svatý Martin a přiveze první víno
roku, které společně otevřeme a ochut-

náme v 11 hodin a 11 minut. Svatomartinské víno následně poputuje do vybraných místních restaurací, kde si až
do neděle 15. listopadu pochutnáte
na svatomartinské huse v různých, i netypických variacích. Tento slavnostní
den vyvrcholí Svatomartinskou veselicí za doprovodu cimbálovky v místním
hostinci DEPO.
Festival je ale i o setkávání se s milovníky a především znalci vína. „Uznávaná sommeliérka Klára Kollárová naváže
na loňský úspěšný program a speciálně
pro českokrumlovský festival si připravila
zábavně-poznávací historicko-vinařsko-kulturní degustaci s názvem UNESCO
& VÍNO II. Jedni z nejlepších sommeliérů
ČR, Ivo Dvořák a Michal Šetka, zase
provedou víny z významných světových
apelací,“ prozradil Václav Pecha, jeden
z organizátorů festivalu. Program Víno
& Gastronomie & Kultura prochází
celým festivalem a přináší další festivalovou nabídku restaurací a kulturních programů. Mimo jiné se během degustací

dozvíte, jak prospěšné může být kvalitní
víno pro zdraví, nebo vás Ivo Dvořák
uvede do světa degustace vína.
Zlatým hřebem festivalu bude Zámecká slavnost vína v sobotu 21. listopadu. Veřejností oblíbená degustační
a prodejní přehlídka vín představí přibližně 25 vinařství a nabídne řízené
degustace. Například již zmíněná Premier Wines & Spirits nabídne degustace
vín ze všech koutů světa od Chile přes
Argentinu až po Francii a vybraná vína
bude možné koupit i za zvýhodněnou
festivalovou cenu. „Snažíme se každý rok
prezentovat kvalitní tuzemské i zahraniční
vinaře. Někteří vinaři se na festival rádi
vracejí, ale můžeme se těšit i na nováčky.
Návštěvníkům přehlídky chceme nabídnout pestrý výběr. Mohou na přehlídce
ochutnat vína z různých oblastí, vína vyráběná různými technologiemi, mladá i archivní vína apod.,“ přiblížil Pavel Fučík,
jeden z organizátorů festivalu.
Více informací na webových stránkách: www.festivalvinack.cz.
www.ckrumlov.cz/obcan
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SPOLEČNOST

Pád železné opony připomínají
pamětní desky nově i v češtině

Jelenka ožila
novou zelení

Petra Nestávalová

a kontroly veřejných zakázek

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje

oddělení kanceláře starosty

OŽIVENÍ Jelení zahrada prochází
v posledních letech výraznými změnami. V předminulém roce zde byla
dokončena realizace projektu, jehož
smyslem bylo zpřístupnit a oživit dlouhodobě opomíjenou a zanedbávanou
pravobřežní část zahrady, která byla až
do ničivých povodní v roce 2002 tvořena oplocenými plochami zahrádkářské
kolonie. Byl zde vybudován vycházkový
okruh, území bylo vybaveno lavičkami,
odpadkovými koši, veřejným osvětlením a herními prvky včetně hřiště pro
pétanque. Na tento projekt jsme v letošním roce navázali kompletní regenerací
zeleně v území. V rámci projektu, jehož
realizace byla podpořena z Evropské
unie a státního rozpočtu, došlo k odstranění neperspektivních dřevin, ošetření 48 kusů dřevin perspektivních, výsadbě téměř 2 050 kusů dřevin nových
a regeneraci travnatých ploch, které byly
významně poničeny v rámci ničivých
povodní v roce 2013. Celkové výdaje
projektu dosáhly necelých 1,814 milionů korun, z čehož dotace tvořila něco
málo přes 1,269 milionů. Více se o projektu dočtete na oficiálních stránkách
města www.ckrumlov.cz, v záložce Projekty města.

Tento podzim uplyne 26 let
od pádu železné opony. Jako připomínku na dobu a pád železné
opony a s ní spojené politické
události vystavěl spolek Mahnmal Eiserner Vorhang v roce
1999 na česko-rakouské hranici
v Guglwaldu u obce Schönegg
památník, ke kterému letos českokrumlovští gymnazisté v rámci projektu Život v demokracii
připojili i český překlad.

S nápadem přeložit německé texty přišla
studentka gymnázia Hana Eilmsteinerová, která také vystoupila na slavnostním
aktu odhalení desek, jenž se uskutečnil
6. října 2015 za přítomnosti hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera,
studentů z Čech i Rakouska a dalších
oficiálních hostů. „Přeložení desek do českého jazyka je pro nás velkou ctí, jelikož si
tím mladí lidé uvědomí význam pádu železné opony a jaké mají ohromné štěstí, že
dnes mohou cestovat a studovat v zahraničí.
Doufáme také, že dnešek je začátkem něčeho nového, a to nových projektů, pracovních
příležitostí v zahraničí a přátelství s rakouskými školami,“ uvedla gymnazistka.
Za koordinací celého projektu stála
českokrumlovská radní Jitka Zikmundová: „Je to pokračování zemské výstavy
z roku 2013, která byla velmi úspěšná.
Tenkrát jsme si řekli, něco jsme spolu udělali, něco jsme spolu zažili a tím to skončilo? Ne, příležitostí byl rok 2014, kdy jsme

FOTO: Lubor Mrázek, KoCeRo o.p.s.

si všichni připomínali pád železné opony.“
Ideou bylo zapojit mladé lidi, neboť kdo
jiný by měl být součástí tohoto projektu
než mladá generace. „Říkali jsme si, že by
bylo zajímavé slyšet zážitky těch, kteří žili

na rakouské straně hranice. Součástí projektu Život v demokracii byla i návštěva
Guglwaldu a spontánně nás napadlo, že tu
něco chybí – český překlad,“ uvedla Jitka
Zikmundová.

Projekt Revitalizace Jelení zahrady,
Český Krumlov - sadové úpravy je
spolufinancován Evropskou unií a Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Pomáháme čtyřnohým kamarádům
Dagmar Turnhöferová
KoCeRo o.p.s.

CHARITA Komunitní centrum Rovnost vás zve na Druhou charitativní akci,
která se bude konat v sobotu 14. listopadu 2015 v předsálí Městského divadla Český Krumlov. Akce bude probíhat od 14.00 do 16.30 hodin. Touto
charitativní akcí chceme pomoci českokrumlovskému psímu útulku, protože nám není lhostejný často smutný
osud čtyřnohých kamarádů. Tito chlupáči jsou odkázáni na pomoc druhých,
a proto chceme s dětmi, které navštěvují naše aktivity, přispět k tomu, aby
www.ckrumlov.cz/obcan

o zvířátka v útulku bylo dobře postaráno. První charitativní akci jsme pořádali před rokem a velmi nás potěšilo, že
se nám podařilo pro psí útulek získat
3 218 korun.
Na Druhé charitativní akci budou
děti z nízkoprahového klubu AUTOŠKOLA a ZŠ Kaplická prezentovat
svou činnost. Můžete se těšit na taneční vystoupení dětských romských souborů, zahrají a zazpívají Tomáš Balog
st. a Tomáš Balog ml. Bude připravena
prodejní výstava uměleckých výtvorů
dětí (obrazy, fotografie, vánoční ozdoby,
CD s pohádkami). Hostem programu
bude hudební skupina Lakomá Barka.
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novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Redakce
Dovolujeme si vám představit novou rubriku, v níž vám chceme přestavovat aktuální knižní přírůstky
v českokrumlovské městské knihovně. Nepůjde však jen o bestsellery,
nabízené knihy možná pokaždé
osloví jinou skupinu našich čtenářů.
Představíme vám tituly z různých
žánrů pro oddych i poučení, určené
dětem i dospělým. Nezapomeneme
ani na literaturu z našeho regionu.
Věříme, že tato malá upoutávka
bude dobrým vodítkem při dalším
výběru. Přejeme příjemné čtení!
Menšík, Radovan: Vedlejší pokoje
Vítězná kniha 20. ročníku Literární
ceny Knižního klubu. Román ze
současnosti je mozaikou čtyř příběhů dočasných obyvatel venkovského
penzionu.
Čechova, Dora: Padaná letní jablka
Povídkový soubor české spisovatelky s ruskými kořeny. Tematicky
různorodé příběhy zachycují křehké
vztahy mezi ženami a muži.
Lindgrenová, Minna:
Babičky – Mrtvý kuchař
První díl humorné detektivní trilogie odehrávající se v domově seniorů. Zábavný a napínavý příběh o stáří a přátelství.
Šimánek, Jan.:
Putování Doudlebskem
Kniha přibližuje národopisnou oblast Doudlebska – vedle medailonů
písmáků se dočteme o lidové kultuře, o všedním i svátečním životě
na jihočeském venkově v minulosti.
Šimánek, Leoš:
Cesty za dobrodružstvím
Ve svém dalším cestopisu líčí autor
zážitky z dvouletého putování Severní a Jižní Amerikou a dále pak plavbu
Tichým oceánem až na Západní Novou Guineu, která trvala celý další
rok.

Poděkování města
Český Krumlov
Za dvacetiletou práci v Městské
knihovně v Českém Krumlově bychom chtěli poděkovat ředitelce Karle
Votřelové, která zde působila do září
tohoto roku. Krumlovská knihovna si
získala mezi občany mnoho příznivců
nejen díky službám, které poskytuje,
ale i vstřícným přístupem ke čtenářům,
jenž se svým týmem vybudovala Karla
Votřelová. Paní ředitelce přejeme do
penze jen to nejlepší a hodně času na
dosud nepřečtené knihy, na které se
podle svých slov velice těší.

KULTURA I PROJEKT
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Rád se obklopuji knihami
Rozhovor s novým ředitelem knihovny Martinem Nechvíle
Redakce
Na jih Čech jste přišel z Liberce,
co vás vedlo k tomu, že jste práci na krajském úřadě vyměnil
za ředitelské křeslo v knihovně
v Českém Krumlově?

Začnu poněkud ze široka. Již od mládí jsem se zajímal o historii a zejména
mě lákala archeologie a poznávání minulosti lidstva. Svůj sen jsem si splnil
a archeologii jsem vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Po studiích jsem dva roky působil v oboru na libereckém pracovišti Národního
památkového ústavu. Mé další profesní
kroky směrovaly do veřejné správy,
konkrétně na Krajský úřad Libereckého
kraje, kde jsem sedm let pracoval nejprve jako vedoucí oddělení památkové
péče a posledních pět let jako vedoucí
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Práce v kulturní sféře
mě velmi bavila, kromě péče o kulturní
dědictví jsem se zajímal jako pilný čtenář i o knihovnictví. K odchodu z úřadu
mě vedly rodinné důvody, a sice přítelkyně, má stávající manželka, která sice
není rozená Jihočeška, ale řadu let zde
žije. Rozhodl jsem se tedy k závažnému
životnímu kroku oženit se, přestěhovat
a změnit práci. Do jižních Čech jsme
jezdili řadu let do školy v přírodě, mám
to tu moc rád, a tak pro mě rozhodování
nebylo příliš těžké. A proč do knihovny?
Chtěl jsem zůstat činný v oblasti kultury a zejména se učit novým věcem.
A ve chvíli zveřejnění výběrového řízení na pozici ředitele Městské knihovny
v Českém Krumlově jsem neváhal a přihlásil se. Potěšilo mě, že jsem dostal důvěru. Věřím, že ji nezklamu.

V práci máte kolem sebe čistě
ženský pracovní kolektiv, jak
se s tím sžíváte?

Ano, to je pravda. Mám tu čest působit v kolektivu dvanácti žen. Na svém
předchozím působišti v Liberci jsem
měl shodou okolností kolem sebe stejně
početný dámský kolektiv. Ženský pohled na svět je pro mě velmi inspirativní
a já se na oplátku snažím zprostředkovat
názorový svět mužů. Věřím, že to bude
pro obě strany přínosný a obohacující
dialog.

i webové stránky www.knih-ck.cz a další rozvoj čeká i náš facebookový profil.
Investice vyžaduje i historický objekt
prelatury v Horní ulici, kde knihovna
sídlí, abychom mohli čtenáře vítat v příjemném a kultivovaném prostředí. Mým
cílem je, aby se naši čtenáři do knihovny
těšili a my jim mohli nabídnout nejen
atraktivní a kvalitní knižní tituly, ale
i řadu pěkných kulturních zážitků. Pevně věřím, že nás v tomto úsilí podpoří
i náš zřizovatel.
Jste vášnivým čtenářem?
Jaká je vaše oblíbená
literatura, kniha?

Jaké jsou vaše plány
s českokrumlovskou
knihovnou? Vaše vize,
budete chtít něco měnit?

Českokrumlovská knihovna je příjemným, bezpečným a přátelským
místem nejen pro čtenáře, ale i pro návštěvníky našich kulturních akcí. A toto
bych velmi rád rozvíjel. Radikální změny v nejbližší době nechystám, důležité
kroky či úpravy chci činit až po komplexním seznámení s chodem instituce.
Dílčí změny však již nyní provádíme,
a to především ve zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti a akcích
v knihovně. Novou tvář si jistě zaslouží

Ano, přiznávám, čtení je mým velkým
koníčkem. Vždy jsem se velmi rád obklopoval knihami. Má to však i své stinné stránky, zejména při stěhování. Toto
riziko musí každý knihomol nést. Co se
týká žánru, tak je mi nejbližší literatura
faktu, zejména historie či regionální
vlastivěda. Rád se začtu i do životopisů
významných osobností. V neposlední
řadě mi na nočním stolku leží i knížky
s tematikou sebepoznání a vnitřního
rozvoje člověka. A co právě čtu? Jsem
zhruba v polovině půvabné a inspirativní knížky od Zdeňka Mahlera s názvem
„Ano, Masaryk“. Vřele doporučuji!
Líbí se vám v jižních Čechách?

Jižní Čechy jsou pojem. Kolegové
v předchozím zaměstnání mi záviděli,
když se dozvěděli, že budu pracovat
v Českém Krumlově. Jelikož pocházím
z Jizerských hor, tak i zde na jihu rád
vyhledávám kopce. Fascinuje mě opuštěnost Novohradských hor či překrásný
západ slunce nad Kletí. Ano, moc se mi
tu líbí.

Ukončení projektu na podporu ochrany dětí
Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly
veřejných zakázek

ZDÁRNÉ UKONČENÍ Město Český Krumlov získalo začátkem letošního
roku finanční podporu z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši necelých 1,7 miliónů korun
na realizaci grantového projektu „Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov“.
Projekt byl zaměřen na podporu
procesu standardizace orgánu sociálně-

-právní ochrany dětí obce s rozšířenou
působností Český Krumlov, tedy konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí pod Odborem školství, sportu
a mládeže Městského úřadu v Českém
Krumlově.
V rámci realizace projektu byla
od začátku února 2014 do konce srpna
letošního roku financována dvě nově
vytvořená pracovní místa sociálních
pracovníků. Získané finanční prostřed-

ky byly dále použity na pořízení vybavení a zařízení jejich společné kanceláře
a bylo z nich financováno zpracování
takzvaných standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Cílem standardizace je vytvoření efektivního a transparentního systému práce
s ohroženými dětmi a rodinami, sjednocení přístupů, terminologie a metod
práce, a to jak v činnosti orgánů sociálně-právní ochrany, tak poskytovatelů všech
typů služeb. Více se o projektu dočtete
na stránkách města www.ckrumlov.cz,
v záložce Projekty města.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Krumlovské podzimní recitály 2015

pozvánka

5 KONCERTŮ. 4 PĚVKYNĚ ZA DOPROVODU UMĚLCŮ Z 5 ZEMÍ SVĚTA.

Městská knihovna
 5. 11. od 16 hodin

Redakce

pobočka Mír

KULTURA Krumlovské podzimní
recitály představí v letošním V. ročníku
v Českém Krumlově kromě jiných interpretů hned tři operní divy světového
formátu. Krom operních árií v doprovodu kytary, klavíru nebo smyčcového
kvarteta se však můžete těšit i na tvorbu
alternativnějšího žánru. Hudba rozezní
prostory českokrumlovské židovské synagogy nebo renesanční sál Vlašsského
Dvora v Dlouhé ulici každý sobotní
večer od 19.00 hodin od 31. října do
28. listopadu.
Festival letos zahájí svůj program recitálem v podání dua mezzosopranistky
Chaazi Levíček, na klavír ji bude doprovázet manžel Jiří Levíček. O druhé
listopadové sobotě budou mít posluchači možnost poslechnout si smyčcové
kvarteto Zeiher Quartett, který doprovodí sopranistku Anke Hájkovou – Enders. Renesanční sál Vlašského Dvora
v Dlouhé ulici přivítá Duo Teres, které
tvoří Lucia Kopsová – housle a Tomáš

„Podzimní tvoření“

– budeme vyrábět krásné
ježečky a dekorace z přírodnin.
Rezervace na čísle 380 726 119.
 18. 11. od 18 hodin
oddělení pro dospělé

Přednáška Jany Bělohlavové „Irisdiagnostika“,

což je diagnostická metoda
zjišťující příčiny zdravotních
problémů z oční duhovky.
 23.–28. 11. od 13 do
Duo Teres

Honěk – kytara. Alternativnější žánr
v rámci Krumlovských podzimních
recitálů bude zastoupen v podání Ivy
Bittové a Čikori quartem. Závěrečný večer bude patřit světoznámé sopranistce
Gabriele Beňačkové, kterou na kytaru
doprovodí neméně známý a slavný kytarový virtuóz Lubomír Brabec.
Předprodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti.

18 hodin (po–pá),
od 10 do 15 hodin (so)
Městská galerie

„Předvánoční jarmark“

– prodej originálních výrobků
od regionálních výrobců.
 25. 11. od 18 hodin
oddělení pro dospělé

Iva Bittová

Více informací naleznete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/podzimnirecitaly2015.

Koncert „Mezi knihami“

– populární českokrumlovské
skupiny „Lakomá Barka“.
 27. 11. od 16.30
do 18 hodin
oddělení pro děti

Slavnosti pětilisté
růže v číslech
Redakce
ÚSPĚCH Letošní Slavnosti pětilisté
růže doprovázel déšť, atmosféru však
nepokazil, a tak jsme opět zaznamenali vysokou účast. Krumlov navštívilo
23 252 lidí, což sice bylo o 2 180 lidí
méně než v loňském roce, ale o 661 osob
víc, než je průměrná návštěvnost za
10 let. Od roku 1990 do roku 2015 navštívilo Slavnosti pětilisté růže celkem
419.002 návštěvníků!

„Jak si splnit sen?“

– zahajovací podvečer nového
pestrého cyklu určený dětem
i jejich rodičům, ve kterém se
budeme setkávat se zajímavými lidmi. Tentokrát to bude
českokrumlovský ilustrátor
Jindřich Čapek a budeme si
povídat nejen o malování obrázků do knih, ale také si zkusíme
sami něco vytvořit. Rezervace
na telefonním čísle 380 716 385
nebo na e-mailu:
jelinkova@knih-ck.cz.
 28. 11. od 10 do 15 hodin
Městská galerie

„Den pro dětskou knihu“

– prodej zlevněných knih pro děti.

Fotografická
soutěž o 500 €!
FOTO: Lubor Mrázek

Plánovaná ztráta v rozpočtu letošního
ročníku činila 300 tis. korun. Finanční
výsledek akce po vyúčtování všech příjmů a nákladů přinesl ztrátu o 22 tis. korun nižší. Město tuto částku převede
do rezervní výdajové položky, která
je účelově vázána a slouží na pokrytí
případných ztrát akce v následujících
letech.
www.ckrumlov.cz/obcan

Do 15. listopadu 2015 můžete zasílat své příspěvky do fotografické
soutěže „Colours of heritage“. Úkolem je zachytit pohled na město
zapsané na Seznamu světového
dědictví UNESCO, zdůraznit škálu
jeho barev a nalákat k jeho návštěvě
jak jeho občany, tak zahraniční i tuzemské návštěvníky. Soutěž je určena pouze pro amatérské fotografy.
Více informací na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.
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Setkání partnerských měst v Hauzenbergu
Zuzana Křápková
oddělení kancelář starosty města

PARTNERSTVÍ Každoroční setkání
čtyř partnerských měst se letos uskutečnilo v přátelském městě v Horním
Bavorsku v Hauzenbergu, na které padla
hostitelská karta. I město Český Krumlov sestavilo reprezentativní 32člennou
delegaci, která se do Bavor koncem září
vypravila.
Tým města byl rozdělen do několika
skupin: vedení města reprezentovalo
na dřevařské konferenci, kde jednatel
Lesů města ČK, Miroslav Štoll, představil městské lesy. Sportovní barvy města
letos hájili fotbalisté z řad zaměstnanců
městského úřadu a městské policie.
Fotbalisté se s vervou snažili získat pu-

Vyhrajte vstupné
SOUTĚŽ Čtenáři Novin města Český Krumlov mohou soutěžit celkem
o 4 vstupenky do 4 muzeí s kartou
Český Krumlov Card. S kartou můžete
zdarma navštívit Hradní muzeum a věž,
Regionální muzeum v Českém Krumlově, Museum Fotoateliér Seidel či Egon
Schiele Art Centrum. Platnost karet je
do prosince 2015, podrobnosti na www.
ckrumlov.cz/card.

Foto: Petra Nestávalová

tovní pohár vítězů a českokrumlovskému týmu se to skoro podařilo, kdyby
jejich šance nezhatil ošemetný úraz
bavorského protihráče. Ostatní hráči
proto solidárně souhlasili s přerušením

turnaje a pohár tedy zůstal v Hauzenbergu.
Za obětavé dobrovolníky se do Hauzenbergu vypravily dobrovolnice z Červeného kříže, které si s dalšími kolegy

z partnerských měst vyměňovaly zkušenosti se zdravotnickými programy, dobrovolným dárcovstvím krve a věnovaly
se i aktuálnímu tématu pomoci a vzdělávání uprchlíků.
Věkový průměr pak prudce sráželi
nejen studenti, kteří se účastnili uměleckého semináře, ale také hudební skupina Element, která výpravu doprovázela.
Českokrumlovští studenti měli prostor
tvořit a využívat místních materiálů společně s umělci, kteří přijeli do Hauzenbergu již o týden dříve a pracovali zde
s místními studenty.
Z letošního setkání si opět všichni
účastníci odvezli nové zkušenosti a poznatky a už nyní se těší na plánování dalšího setkání, tentokrát ve městě Slovenj
Gradec!

Čekají na nového
páníčka
Redakce
ÚTULEK Do psího útulku jsme přijali nové přírůstky, pro které hledáme
domov...

Soutěžní otázka:
V jakém roce Josef Váchal
(1884–1969) vydal své zásadní dílo
Šumava umírající a romantická?
a) 1911 b) 1931 c) 1951
Správné odpovědi zasílejte na adresu
noviny@mu.ckrumlov.cz do 20. listopadu 2015. Do e-mailu prosím uveďte vaše
jméno, adresu a telefonní kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí budou vylosováni 2 výherci, každý obdrží 2 karty.

Český Krumlov Card do soutěže věnovala vyjmenovaná muzea. Děkujeme.

Bára: je maličký psík vhodný do bytu.
Baruška působí ustrašeně a z jejích reakcí usuzujeme, že původní majitel byl
vůči ní i hrubý (při každém prudším
pohybu se krčí k zemi), je však hodná
a mazlivá. Barča je ideálním psíkem pro
osamělého člověka, kterému bude oddanou a věrnou společnicí.
Don: je cca 10letý kříženec malého
vzrůstu. Doník je vitální, temperamentní a hodný pejsek, který pobíhal po silnici u Mirkovic. Pro Dona hledáme nový
domov (ideálně rodinný dům se zahrádkou), který bude věrně hlídat.
Útulek najdete v Kaplické ulici –
v nové budově na konci města naproti
odbočce na Přídolí.
www.ckrumlov.cz/obcan

2015 listopad

POHRÁTKY jsou na světě
Vlastimil Kopeček
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

KNIHA Na počátku října 2015 spatřila světlo světa kniha originálních pohádkových příběhů, která se jmenuje
Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka.
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné
a pestré planety Země. Průvodcem vám
bude kouzelný pavouček Vincek, jehož
velkým snem je objevovat a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je
však přeci jen všechny spojuje – hrátky
se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání
zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska
ke všemu a všem. Za každou pohádkou
najdete pavučinku nápadů, sadu inspirativních aktivit k příběhu.
Kniha je určena dětem od 3 let a jejich dospělým průvodcům. Je určena
pro rodiny i dětské kolektivy. Je vhodnou pomůckou k multikulturní, jazykové a environmentální výchově.
Cílem knihy je přivést ke spolupráci
malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem,
příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí
vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro
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jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí,
stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur.
Dát prostor rozvoji dílčích učebních
dovedností a environmentální výchově.
Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech
i dospělých hravost, porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.
Křest knihy se uskuteční 5. listopadu
2015 od 17.00 hodin v „Modrém domečku“ v Řevnicích u Prahy. Kmotrou knihy
bude paní Ruth Hálová, jedna z dětí,
které zachránil sir Nicolas Winton. Paní
Ruth je opravdu tím pravým pavoučkem
Vinckem, který objevil svět a pak se navrátil do své vlasti rozdávat své zkušenosti. Pohrátky pokřtí s paní Ruth i celý
tým Pohrátkářů a jejich dětí, kteří se
všichni společně na vzniku knihy podíleli
od prvního slova až po její vydání a tisk.
Naší organizaci, Centru pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov,
je velkou ctí, že jsme se mohli spolupodílet na cestě této krásné knížky k dětem
a rodičům. Další informace o knize najdete na webové stránce knihy www.pohratky.cz (odtud můžete přeskočit také
na Facebook knihy).
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Výtvarný podzim v Boudě
Ladislav Michalík
CPDM, o.p.s. Český Krumlov

UMĚNÍ Od pondělí 12. do pátku
16. října 2015 se v českokrumlovském
NZDM Bouda uskutečnil dvanáctý
ročník úspěšného výtvarného projektu
s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“.
Denně si příchozí děti a mládež měly
možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně
řemeslné techniky, s nimiž se ve škole
či doma většinou nesetkají. Účastníci
(příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec)
měli na samotnou činnost vyhrazeny
dvě hodiny. Během tohoto času se děti
vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde
na ně čekal zajímavý výtvarný program.
Prvním stanovištěm bylo vypalování
různých motivů prostřednictvím pájek
do připravených plátků nejenom lipového dřeva. Druhým stanovištěm bylo
Noviny města Český Krumlov. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou srpna. Číslo 10/2015
vyšlo 31. října 2015, uzávěrka byla 12. října 2015.
Evidenční číslo MK ČR E 14614. Vydavatel město
Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český
Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 28. listopadu 2015
s uzávěrkou 11. listopadu 2015.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem článků
externích autorů. V Novinách města Český Krumlov
nejsou uvedeny akademické tituly.
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drhání, u této techniky si děti pod odborným dohledem zdokonalovaly jemnou motoriku a prostorovou orientaci.
Dalším zajímavým stanovištěm byla
výroba papírových masek, kde se úžasně
projevila kreativita dětí. A poslední nabízenou technikou byl dřevoryt, kde si
děti měly možnost „sáhnout“ na řezbářskou práci a následný tisk. Odměnou
pro každého byl tisk výsledné řezby.
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo
přibližně 300 aktivních příchozích z řad
dětí a mládeže a přibližně 15 pedagogů.
Tento projekt má svoji zaběhlou tradici
a je o něj každý rok veliký zájem nejen
ze stran dětí a mládeže, ale i ze strany
pedagogických pracovníků. Všechny
výrobky, které si zde účastníci vyrobili,
si mohli odnést s sebou domů. Uskutečnění akce bylo umožněno díky podpoře
města Český Krumlov a MŠMT ČR.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon
380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Graﬁcká příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Vlasta Horáková, Eliška Jaukerová, Karel
Kašák, Vlastimil Kopeček, Zoja Králová, Zuzana Křápková, Štěpánka Kučerová, Ladislav Michalík, Jan Vorel, Dagmar Turnhöferová, Jitka Zikmundová
Foto: archiv HC Slavoj ČK, archiv Kocero o.p.s., Vlasta
Horáková, Zdeněk Indra, Lubor Mrázek, Petra Nestávalová
© Copyright město Český Krumlov, 2015

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
hledá pracovníky na pozice

PRODAVAËKA,
ĚEZNÍK
PracovištÚ úsek masa COOP supermarket,
Tovární 164, Ëeský Krumlov.
Nástup: ihned
Otevírací doba: pondÚlí - nedÚle 7 - 19
Požadujeme: výuÌní list, spolehlivost, komunikativnost

Další informace podá: Miroslav Smíšek,
tel.: 606 758 931.
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80 let historie krumlovského hokeje
Lední hokej – nejrychlejší sportovní hra dvacátého a jednadvacátého
století patří k chloubám československého a českého sportu.

Karel Kašák
HC Slavoj Český Krumlov

HOKEJ Hokejové nadšení proniklo
brzy i do našeho města, kde po první
světové válce byla většina obyvatel německé národnosti. Přesto se již v roce
1935 našlo několik nadšenců, kteří pod
hlavičkou Sokola založili první české
družstvo ledního hokeje v Českém
Krumlově a vybudovali v místech dnešního zimního stadionu první české hokejové hřiště. Hřiště bylo bez osvětlení
s nízkými asi 20 cm vysokými mantinely. Mezi první české hokejové nadšence
a hráče patřili bratři Buchtelové, Ludvík
Stropek, Antonín Podruh a vynikající
brankař Karel Přibyl a další. Družstvo se
však nezúčastňovalo mistrovských soutěží. Neexistovalo žádné družstvo žáků
ani dorostenců.
Po osvobození z německé okupace
v roce 1945 byla obnovena činnost
hokejového oddílu v rámci TJ Sokol
Č. Krumlov. Hlavními iniciátory obnovení činnosti hokejového oddílu byli
Ing. Zoch (reprezentant ČSR ve volejbale), Václav Puffer a Ludvík Štěpánek.
Hrálo a trénovalo se na hřišti vybudovaném na rybníce Ledový. Mantinely byly
nízké a osvětlení hřiště tvořilo pouze
několik lamp, které sloužily pro veřejné bruslení, ale pro hokejové zápasy
bylo osvětlení nedostatečné. Ze hřiště
se nejprve shrabal ručně hrably sníh
k mantinelům a následně lopatami vyházel mimo hřiště. K povrchové úpravě
ledové plochy se používaly velké saně
se sudem s vodou a hadrem zavěšeným
na zádi. Na hadr se ze sudu vypouštěla
voda, která se rovnoměrně roztírala
po ledě a vytvářela konečnou „glazuru“. Pod tíhou vyházeného sněhu (při
zápasech pod hloučky diváků) led často
praskal. Aby se tomu zabránilo, prosekával se kolem hřiště pás ledu, takže hřiště
bylo jakousi velkou ledovou krou.
V prvních letech nemělo hokejové
družstvo potřebné vybavení pro hráče.
Jako dresy sloužila trička oddílu volejbalu, chrániče holení byly často jen provizorní a hrálo se v civilních kalhotách
a rukavicích. Situace ve vybavení se postupně zlepšovala. Brankař L. Štěpánek
si sám vyrobil drátěnou ochranu obličeje, kterou možná používal jako první
brankař v republice. Hokejky tehdy byly
s lepenou čepelí nebo tzv. „samorostlé“

od hornoplánského truhláře Brejchy neboli „brejchovky“.
První oficiální zápas byl sehrán se
Sokolem Kremže, který v předcházejících letech, v době okupace vykazoval
dobrou výkonnost. Výsledek 3:8 byl
pro naše nezkušené družstvo přijatelný.
Od roku 1948 se družstvo zúčastňovalo
pravidelné soutěže okresního přeboru
dospělých. Bylo posíleno několika hráči
z Křemže, kde oddíl zanechal své činnosti. (J. Tůma)

Splněný sen
českokrumlovských
hokejistů
Snaha o vybudování umělé ledové plochy v Českém Krumlově spadá
do období kolem roku 1960. Tehdy
se nabízelo řešení spojit vybudování

chází v roce 1973 pochopení městských
a okresních orgánů a zimní stadion se
začíná rodit. Nebyla to lehká práce pro
nikoho. Vypracování projektové dokumentace, získání finančních prostředků,
zařazení do programu akce „Z“, získání
dostatečného počtu brigádnických hodin od sportovců i občanů a od podniků
pomoc propůjčením vhodné stavební
mechanizace. Značný kus náročné práce
v tomto směru, ale i při samotné realizaci stavby, odvedl vedoucí stavebního
odboru MěNV M. Podhola.
Vlastní výstavba stadionu započala v roce 1974 přípravou základů,
položením základní betonové plochy
vyzdívkou ochozů a rekonstrukcí
osvětlení. Základní betonová plocha
prodělávala zatěžkávací zkoušku již
v sezoně 1974–1975 při zajišťování
přírodního ledu. Vlivem nepříznivého zimního počasí se však nedařilo
přírodní led zajistit. Nesehrál se zde

Jedno z prvních poválečných dorosteneckých družstev
Foto: archiv HC Slavoj

zimního stadionu s právě probíhající
rekonstrukcí a modernizací místního
pivovaru, kde bylo v té době instalováno
nové chladicí zařízení. Jeho kapacita by
se dala v chladnějším období pozdního
podzimu a v zimě využít pro výrobu
umělého ledu. Této myšlenky se ujala
skupina hokejových nadšenců v čele
s veteránem krumlovského hokeje
V. Pufferem a zabývala se možností
vybudovat umělou ledovou plochu
v blízkosti pivovaru, a sice na bývalé
Říhově zahradě (dnešní parkoviště Pod
poštou). Bohužel zůstalo pouze u myšlenky a tužeb. Chyběla projektová dokumentace i zájem příslušných orgánů.
Elán a nadšení hokejistů však neusnul. Počátkem roku 1970 a během
dalších let obnovuje hokejový oddíl své
úsilí o možnost vybudování zimního stadionu v Č. Krumlově. Tento podnět na-

ani jediný mistrovský zápas. O to větší
chuť byla poprat se s časem a během
roku 1975 zajistit provoz stadionu
s umělým ledem, což se na poslední
chvíli podařilo. Zde je třeba vyzdvihnout obětavou práci Karla Fišera, který opustil své zaměstnání a pracoval
na výstavbě zimáku bez ohledu na čas
jako mistr stavař (duševně i fyzicky).
Velkou obětavost při dobrovolné brigádnické práci na stavbě prokazovali
i mnozí další členové hokejového oddílu a z nich především Miroslav Mráz,
který ještě při zahájení prvního zápasu
na umělém ledě opravoval a dodělával
některé detaily stavby.
Na jaře 1999 byla zahájena stavba zastřešení zimního stadionu. Byla dokončena na podzim téhož roku. Slavnostní
zahájení provozu ZS pod střechou se
konalo dne 28. října 1999.

Zkáza po povodních
Velmi citelně zasáhly klub povodně
v roce 2002. V roce, kdy zahajovalo
družstvo mužů první sezonu ve II. lize,
byly v srpnu kompletně zničeny kabiny
a kanceláře klubu. Kvůli devastující povodni, kdy voda dosahovala cca 1 m nad
úroveň ledové plochy stadionu, bylo
nutné kabiny zdemolovat a postavit narychlo provizorní řešení. Na tuto stavbu
poskytli někteří krumlovští podnikatelé
stavební buňky, které byly smontovány,
a vzniklo tak alespoň jednoduché zázemí, ligová sezona mohla začít. Na rozdíl
od ligové účasti, která vydržela pouhý rok, provizorní zázemí sloužilo až
do roku 2014.
V roce 2014 klub obdržel dotaci
z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, o kterou žádal již
podruhé. Nové vedení města, včetně
zastupitelů, a zároveň i klubu našlo společnou řeč, a město 30% povinným podílem na dotaci pomohlo HC Slavoji při
jejím získání. V srpnu roku 2014 tedy začala výstavba dlouho očekávaných kabin
a zázemí klubu, která skončila úspěšnou
kolaudací v březnu roku 2015. Nové kabiny, samozřejmě vedle kvalitnějšího trenérského přístupu, určitě přispějí k rozšíření zájmu o mládežnický hokej a sport
jako takový. V současném 21. století,
století mobilů, internetu a tabletů, sloužily původní kabiny spíše jako strašák
než jako místo, kam by rodiče chtěli přivést sportovat své děti. A o úloze sportu
v dnešní době netřeba polemizovat.
Dne 7. listopadu 2015 proběhne
na zimním stadionu v Českém Krumlově oficiální otevření nové budovy šaten
a zároveň oslavíme 80 let krumlovského
hokeje. Během slavnostního dne bude
probíhat na zimním stadionu turnaj
krajských výběrů z jižních, středních
Čech a kraje Vysočina za účasti zástupců ČSLH. Hráčům, trenérům a funkcionářům, kteří se dlouhodobě mimořádně
podíleli a podílejí na rozvoji ledního
hokeje nejen v Českém Krumlově, budou předána za účasti zástupců Českého svazu ledního hokeje, České unie
sportu, města Český Krumlov a klubu
HC Slavoj Český Krumlov čestná uznání.
V textu byly použity pasáže z připravované publikace k 80. výročí hokeje v Českém Krumlově sepsané Josefem
Tůmou.
Text je krácen, celé znění najdete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/noviny
www.ckrumlov.cz/obcan

