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Stojíme na  prahu 
prázdninových mě- 
síců, je za  námi 

první polovina kalendářního roku 
a to je příležitost, abychom se za ní 
krátce ohlédli. Byla ve znamení do-
končení poměrně významných in-
vestic do městské infrastruktury. 

Po  téměř třech desítkách let se 
konečně podařilo splnit slib daný 
obyvatelům městské části Nové 
Dobrkovice a  dokončit komplexní 
obnovu inženýrských sítí v  podobě 
vybudování chybějící kanalizace, 
rekonstrukce vodovodní sítě, veřej-
ného osvětlení a komunikací. Celko-
vě přišla obnova této části města na  
35 milionů korun.

Velikým dluhem, který se povedlo 
letos splatit, je nově zrekonstruo-
vané autobusové nádraží. Celkové 
náklady na  rekonstrukci činily 82 
milionů korun, z čehož zhruba po-
lovina je financována z  dotačních 
prostředků Evropské unie. Čekání 
na nový autobusák bylo dlouhé, ale 
díky skvělé práci rozvojového fondu 
stojí konečný výsledek za  to. V  re-
žii stejného investora se podařilo 
vybudovat a  před letní turistickou 
sezonou zprovoznit výstupní a  ná-
stupní terminál zájezdových auto-
busů (zatím jen provizorní), který 
již v prvním měsíci provozu přinesl 
kýžené efekty v podobě zregulování 
jejich dopravy, snížení počtu auto-
busů přijíždějících jen „na  hodinu“ 
a zvýšené příjmy města z cestovního 
ruchu. 

Neméně významnou městskou 
investicí, která se chýlí ke  svému 
konci, je rekonstrukce inženýrských 
sítí v  lokalitě Plešiveckého náměstí, 
která díky zcela novým povrchům 
komunikací přispěla k  výraznému 
zvelebení části Starého Plešivce. 

Dokončena je i obnova obvodové-
ho pláště budovy městského úřadu 
v  Kaplické ulici, jež velmi prospěla 
vzhledu tohoto objektu a která při-
nese díky jeho zateplení i významné 
energetické úspory. 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 29. srp-
na 2019 od  16.00 hodin v  zasedací 
místnosti Městského úřadu v  Českém 
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. On-
line přenos sledujte na webových strán-
kách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.

Jednání 
zastupitelstva

Výhodné vstupné na Ztracený svět
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Letní hrátky u Seidelů

7
Čtěte dále na str. 3

Dopravní terminál je nabitý 
moderními technologiemi, 
bezpečnější i ekologicky řešený
Miroslav Reitinger
Českokrumlovský rozvojový fond

Terminál Ke  konci května došlo 
k  faktickému dokončení projektu 
„Přestupní terminál Český Krumlov“, 
jehož investorem a  provozovatelem 
je Českokrumlovský rozvojový fond, 
spol. s  r. o. Realizace je podpořena 
přidělením dotace z  Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu ve  výši 42,5 mil Kč, což pokrývá 
více než polovinu celkových výdajů 
na  vlastní realizaci díla, které činí 82 
mil. Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy 
na  úhradu dodávek stavebních prací 
jednak hlavní stavby autobusových 
stání v krytých perónech, jednak nava-
zujícího parkoviště osobních automo-
bilů, související přístupové komuni-
kace a na úhradu dodávek moderních 
technologií informačního systému 
pro dopravce a  cestující a  technolo-
gie řízení a  obsluhy vjezdů a  výjezdů 

na plochy autobusového nádraží a plo-
chy parkoviště. 

Výsledkem jsou nově vybudovaná 
krytá nástupiště v celkovém počtu 15 
stání a  parkoviště s  celkovou kapaci-
tou 117 stání osobních automobilů 
a 32 stání pro kola a jednostopá vozi-
dla. K dispozici je i možnost dobíjení 
elektromobilů, instalované ve  spolu-
práci s firmou E.ON. Všechny plochy 
jsou vybaveny novým ekologickým 
veřejným osvětlením, jsou pod dohle-
dem kamerového systému a  uživate-
lům areálu je k  dispozici veřejně pří-
stupná síť wifi. Projekt výrazně přispěl 
k  vyšší bezpečnosti pohybu chodců 
nejen ve  vlastním areálu nádraží, ale 
i  na  přístupových cestách. Směrem 
k areálu byly provedeny zásadní úpra-
vy na  přechodech pro pěší směrem 
k  nemocnici, které jsou zrealizovány 
podle nejnovějších trendů bezpečnos-
ti pohybu pěších.

Letní kino v klášterních zahradách

Po úspěšném červnovém promítání filmu Cesta do pravěku zvou Kláštery k dalšímu trávení letních večerů ve společnosti českých 
filmových klasik nebo inspirativních dokumentů. Program klášterního letního kina naleznete na str. 5. 

Čtěte dále na str. 2

Foto: Kláštery Český Krumlov
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slovo místostarosty Zastupitelé se představují
RADNICE Na stránkách Novin přinášíme poslední díl seriálu s medailonky členů nově zvoleného čes-
kokrumlovského zastupitelstva. Nabídku prezentace v Novinách nevyužili zastupitelé Jindřich Florián 
a Petr Šandera. 

Miroslav Máče
zastupitel 

bez politické 

příslušnosti, 62 let

Narodil jsem se v  Českém Krumlo-
vě v  roce 1956. Do  Krumlova se má 
rodina přestěhovala ze Zlaté Koruny 
v  roce 1850. Do  komunální politiky 
jsem vstoupil v  roce 1994 a  zůstal 
jsem v ní do dnešních dní, vyjma ob-
dobí, kdy jsem byl poslancem Parla-
mentu ČR za ČSSD.

V mladších věku jsem byl pracovi-
tější než nyní. V  roce 1986 jsem zís-
kal titul kandidáta technických věd 

a v roce 1998 doktora ekonomických 
věd. Místo podnikání jsem se věnoval 
vědě, výzkumu a  učení na  vysokých 
školách. Napsal jsem osm odborných 
knih z oblasti účetnictví a finančního 
řízení. V  zastupitelstvu Krumlova 
jsem vždy bohužel byl opozičním za-
stupitelem. V  době, kdy jsem dovedl 
ČSSD k  volebnímu vítězství v  zastu-
pitelstvu, jsem byl z ČSSD vyloučen. 
Jako opoziční zastupitel, který musí 
jen kritizovat a hledat vše špatné, jsem 
byl vždy nepřijatelný pro vládnoucí 
strany v  českokrumlovském zastupi-
telstvu, vyjma KSČM. Za  ta dlouhá 
léta jsem zabránil prodeji autobuso-

vého nádraží, prodeji služeb města 
a  prodeji zimního stadionu. Vždy 
jsem bojoval proti nápadům privati-
zovat to, co slouží veřejnosti. Snahy 
privatizovat městský majetek jsou 
za námi, nicméně dnes jde o skrytou 
privatizaci, která spočívá v  převodu 
městského majetku na  Českokrum-
lovský rozvojový fond. Své odborné 
znalosti prakticky nemohu v zastupi-
telstvu uplatnit, protože jsem nepři-
způsobivý opoziční zastupitel, který 
se může na  zastupitelstvu vypovídat, 
ale nemůže nic prosadit. 

Občané mne mohou kontaktovat 
na miroslav.mace@seznam.cz.

Barbora Šiftová
zastupitelka 

za ANO 2011, 52 let

Vyrůstala jsem 
na  malé vesnici kousek od  Českých 
Budějovic, ve  které se narodil můj 
tatínek. Byla to krásná léta, spojená 
s  úžasnými rodiči a  vysokou školou, 
kde můj otec učil statistiku a  já tam 
trávila část svého dětství. Po  matu-
ritě jsem se rozhodla změnit život 
a okouzlená Šumavou jsem se provda-
la do Nové Pece. Tam mě, jako velmi 
mladou, těsně po  revoluci, Občanské 
fórum jmenovalo do  funkce tajemní-
ka MNV, díky které jsem mohla být 

u  stříhání železné opony, zakládání 
Euroregionu a  dalších významných 
událostí té doby. Po  vážné nemoci 
jsem pak místo politiky zvolila čes-
kokrumlovský zámek, a  to bylo zá-
sadní rozhodnutí mého života. Každý, 
kdo prožil devadesátá léta minulého 
století v Krumlově, ví, že to byla doba, 
kdy nadšení a entuziazmus vládl měs-
tem a spousta věcí se dělala zadarmo, 
pro radost, a ne pro dotace.

Dnes je vše jinak. Pozice zastupitel-
ky mi umožnila malý náhled do toho, 
jaký je dnešní Krumlov. My všichni 
zastupitelé, zvolení v  posledních vol-
bách, stojíme před mnoho let odklá-
danými problémy, na  jejichž řešení 

nejsou v  městském rozpočtu peníze, 
a  obávám se, že ČKRF je ze svého 
rozpočtu financovat nehodlá – oprava 
sportovních zařízení, rozvoj bytové 
výstavby, řešení dopravní obslužnos-
ti města, ale hlavně – kontroverzní 
nákup čistírny odpadních vod, jenž 
v současné verzi představuje neúměr-
né zadlužení města a velké komplika-
ce v rozvoji města v letech budoucích. 
Hlas opozičního zastupitele je vlastně 
jen takovým „šepotem“ v  politickém 
křiku vládnoucích stran, ale je velmi 
důležité, aby byl. Protože i šepot je pro 
dobrého posluchače zřetelně slyšet. 
Občané mne mohou kontaktovat na   
sdruženipovltavi@seznam.cz.

Poděkování patří všem, kteří se 
na těchto pro město tolik důležitých 
investicích podíleli. 

Realizací výše uvedených investic, 
jejichž finanční vyjádření představu-
je částku kolem 179 milionů korun, 
jsme ukrojili nemalý díl z  hlavních 
investičních priorit Programového 
prohlášení rady města pro toto vo-
lební období (k  dispozici na  www.
ckrumlov.cz/rada). 

Řadu dalších projektově připra-
vujeme. V nejbližších dnech by mělo 
být vydáno stavební povolení na re-
konstrukci náměstíčka na  sídlišti 
Za Nádražím, které umožní vyhlá-
sit výběrové řízení na dodavatele sta-
vebních prací a  neprodleně po  jeho 
výběru zahájit vlastní práce. 

V  letních měsících také započne 
druhá etapa rekonstrukce parko-
vacích ploch na  plešiveckém síd-
lišti (za  samoobsluhou Jednoty). 
Významně se podařilo pokročit 
v  tvorbě návrhu nového územního 
plánu města, stejně tak v  přípravě 
území pro novou výstavbu ve  Vyš-
ném a  v  areálu bývalých kasáren. 
Máme za  sebou i  předprojektovou 
přípravu komplexní revitalizace 
areálu hřbitova, která bude předsta-
vena zastupitelům a veřejnosti v nej-
bližších týdnech.

Na závěr mého úvodníku mi do-
volte popřát vám všem krásné léto 
a vydařenou dovolenou, při které se 
vám podaří zapomenout na  práci 
a  starosti všedních dnů a  načerpat 
nových sil na těle i na duchu.

Jan Vorel
zastupitel 

za Nezávislé 

a Zelené, 58 let

V  Krumlově žiji od  roku 1985, kdy 
jsem začal pracovat v  místní nemoc-
nici na  chirurgickém oddělení. Zde 
pracuji i  nadále a  doufám, že to tam 
i dopracuji...do důchodu. V zastupitel-
stvu jsem již tuším 5.volební období. 

Musím přiznat, že mne to velice těší 
a je to pro mě vyznamenání býti nyní 
součástí koalice, kde jsou lidé, kterých 
si velmi vážím. Je za nimi vidět mnoho 
kvalitní práce, jak politické, tak pro-
fesní. Je radost pracovat s  lidmi, kteří 
upřednostňují racionalitu před popu-
lismem.

Jsem členem kulturní komise, kde 
se mimo jiné snažím (zatím již 10 let 
marně) o spravedlivější rozdělení do-

tací města na kulturu. Trochu mi totiž 
vadí, že dva subjekty v Českém Krum-
lově odčerpají bezmála polovičku 
financí určenou pro celou českokrum-
lovskou kulturní scénu.

Jinak se na  mne mohou občané 
obracet s čímkoliv, čemu budu aspoň 
trochu rozumět a budu jim tedy moci 
být nápomocen. 

Občané mne mohou kontaktovat 
na e-mailu jan-vorel@seznam.cz.

Petr Papoušek
Odbor památkové péče

Dotace Odbor památkové péče při-
pravuje v  rámci administrace Progra-
mu regenerace každoroční aktualizaci 
programu formou průzkumu zájmu 
o  přidělení příspěvku na  rok 2020. 
Příspěvky státní podpory jsou posky-

továny za účelem záchrany, zachování 
a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu 
objektů zapsaných jako nemovitá 
kulturní památka a  ležících na  území 
městské památkové rezervace Čes-
ký Krumlov nebo na  území městské 
památkové zóny Český Krumlov-
-Plešivec. V případě zájmu o zařazení 

opravy domu do programu regenerace 
2020 vyplní vlastníci objektu formu-
lář, který je k  dispozici na  webových 
stránkách města www.ckrumlov.cz/
dotace, nebo si jej mohou vyzvednout 
osobně na  Odboru památkové péče. 
Vyplněné tiskopisy je nutné odevzdat 
nejpozději do  pátku 30. srpna 2019 
do 11 hodin.

Dotace na opravy památek 

redakce

Prodej Zastupitelstvo města 
na  květnovém jednání schválilo 
oznámení záměru prodeje tří po-
zemků pro individuální bytovou 
výstavbu (rodinný dům) v  katas-
trálním území Vyšný, a to formou 
výběrového řízení. Podmínky vý-
běrového řízení a další informace 
naleznete na  www.ckrumlov.cz, 
Odbor správy majetku.  Nabídky 
lze podat do 2. září 2019 do 10.00 
hodin.

Pokračování ze str. 1

Prodej pozemků 
ve Vyšném
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redakce

Zastupitelstvo schválilo v květ-
nu změnu vyhlášky o době noč-
ního klidu, jejíž úprava platí 
nově od začátku června do kon-
ce září. 

Úprava Již od  minulého roku byla 
v  platnosti zkrácená doba nočního 
klidu v  období od  15. června do  15. 
září, kdy byl začátek klidu posunut 
z 22. hodiny na 24. hodinu každý pá-
tek, sobotu a  den předcházející dnu 
pracovního klidu. Tento mimořádný 
režim nočního klidu platí i ve dnech, 
kdy se koná jarní slavnost Kouzelný 
Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, 
Mezinárodní hudební festival Český 
Krumlov a Svatováclavské slavnosti.  

Nová úprava vyhlášky rozšiřuje 
období od  1. června do  30. září. 
„Od pořadatelů kulturních akcí jsme za-
znamenali řadu žádostí o posunutí doby 
nočního klidu z důvodu konání koncertů 
a jiných představení, která utvářejí spo-
lečenský život ve  městě. Protože obecně 
závazná vyhláška neumožňuje povolení 
výjimek, museli jsme návrh na  změnu 
vyhlášky zaslat k  posouzení Minister-
stvu vnitra. Ministerstvo pak konstato-
valo, že návrh není v  rozporu se záko-
nem,“ uvádí starosta Dalibor Carda. 

Termín od počátku června souvisí 
nejen s rozšířením možností pořádání 
koncertů, ale i s provozem Otáčivého 
hlediště, které začíná v tomto období 
s veřejnými zkouškami svých předsta-
vení. Na  konec září se zase koncent-
ruje většina akcí k 28. září, tj. ke Dni 
české státnosti. 

Úprava doby nočního klidu se vzta-
huje na celé území města.

redakce

Zákaz Od konce června je doprav-
ním značením omezena průjezdnost 
ulice U Trojice. V horním konci této 
ulice je zákaz odbočení a vjezd všem 
vozidlům přijíždějícím po  silnici 
I/39. Důvodem opatření je zklidně-
ní dopravy v  této převážně obytné 
lokalitě a  zamezení vjezdu řidičům 
rychlíkům, kteří si touto ulicí při 
zahuštěné dopravní situaci urych-
lovali cestu ke  kruhovému objezdu 
U Trojice. 

Miroslav Reitinger
Českokrumlovský rozvojový fond

Pokračování ze str. 1

Terminál Přestupní terminál slou-
ží především pro obsluhu autobu-
sových linek zajišťujících regionální 
dopravní obslužnost a  pravidelných 
linek dálkové dopravy. Tito uživatelé 
placených dopravních služeb za  uží-
vání areálu hradí poplatky z  jednot-
livých vjezdů, což projektu zajišťuje 
zdravou ekonomiku a  udržitelnost 
na  dobré úrovni poskytovaných slu-
žeb provozovatelem terminálu. Za-
stávky však mohou být využívány 
pro řadu příležitostí, kdy krumlovské 
organizace potřebují zajistit odjezdy 
a příjezdy z bezpečného komfortního 
místa pro své občasné hromadné pře-
pravy osob. 

Pro zvýšení kvality celého areálu 
byly realizovány i drobné úpravy bu-
dovy autobusového nádraží, kde ješ-
tě bude během letošního roku znovu 
obnoven provoz bistra a  prodeje 
tiskovin, rovněž zde bude do  letní 

sezóny instalována automatická 
úschovna zavazadel. K  finální ko-
laudaci díla by mělo dojít na základě 
vyhodnocení zkušeností a předlože-
ní provozních měření do  konce ro- 
ku 2019.

Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí 

a zemědělství

Odpady Česká republika patří v rám-
ci Evropské unie dlouhodobě na před-
ní příčky v třídění odpadu. Pro většinu 
z nás je třídění běžnou součástí života. 
Bohužel je však stále dost i těch, kteří 
třídění do  svého životního standardu 
zatím nezařadili. Právě ty bychom rádi 
oslovili. 

Tříděním odpadů se šetří primární 
zdroje surovin, energie a  životní pro-
středí. Tyto skutečnosti zná každý, 
a  přesto pro někoho nejsou natolik 
zásadní, aby své chování změnili. Sna-
žíme se vyjít uživatelům vstříc tím, že 
rozšiřujeme síť separačních kontejne-
rů tak, aby byla dostupnější. Jsme si 
vědomi, že stanoviště nádob nepatří 
mezi esteticky hodnotná místa, zabí-
rají značnou část veřejného prostoru 
a jsou s nimi spojeny i další negativní 
vjemy (zápach, hluk). Z tohoto důvo-
du město začalo např. budovat pod-
zemní kontejnerová stání, která výše 
uvedená negativa eliminují. 

V dubnu letošního roku byl systém 
sběru odpadu rozšířen o  sběr biolo-
gicky rozložitelného odpadu. Dosud 
byla možnost odkládání tohoto dru-
hu odpadu pouze ve  sběrném dvo-
ře (možnost odevzdávat bioodpad 
do  sběrného dvora i  nadále zůstává). 
Pro vylepšení uživatelského kom-
fortu bylo v  rámci města umístěno 

50 ks hnědých kontejnerů v  zástavbě 
sídlištního typu a  pro rodinné domy 
jsou nádoby přidělovány na  základě 
žádosti. V  případě zájmu o  popelnici 
kontaktujte Odbor životního prostře-
dí a  zemědělství, tel. 380  766  550, 
příp. pište na  e-mail: vlasta.horako-
va@mu.ckrumlov.cz. Termíny svozu 
bioodpadu jsou k  dispozici na  webu 
města www.ckrumlov.cz. 

Vězte, že pokud jsou odpady již 
v  prvopočátku správně roztříděny, je 
tím zajištěna další možnost jejich vy-
užití a recyklace. 

Mimo již zmíněné kontejnery ne-
smíme zapomenout na  kontejnery 
na  textil a  elektrozařízení, které mů-
žeme vidět téměř ve všech městských 
částech.

Podrobné informace týkající se 
nakládání s  odpady ve  městě Čes-
ký Krumlov naleznete na  webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/odpady. 
Informace a  radu vám poskytne rov-
něž Odbor životního prostředí a  ze-
mědělství, telefon 380 766 557.

Pro odpady, které nepatří do  kon-
tejnerů (např. starý nábytek, vyslouži-
lá elektrozařízení, nebezpečné odpady 
apod.), slouží sběrný dvůr v Kaplické 
ulici v Českém Krumlově (pod býva-
lým areálem společnosti Šumstav a.s.), 
který je otevřen v pondělí, úterý, stře-
du a  pátek od  14.30 do  18.00 hodin 
a v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin.

Stanoviště nádob na textil
Sídliště Plešivec před čp. 372, 381, 

369, Nové Spolí (před čp. 118), ulice 
Po  Vodě (u  mostu u  DDM), Polská 
ul., třída Míru u čp. 137 (naproti ho-
telu Vyšehrad), Vyšehrad u  čp. 167, 
sídliště Za Nádražím u čp. 216 (u tra-
fostanice), Vyšný čp. 48, Urbinská 
čp. 141 a 185, Lipová u čp. 160, Nové 
Dobrkovice před čp. 70 (bývalá samo-
obsluha).

Stanoviště nádob na elektro
Sídliště Plešivec (zastávka MHD), 

Nové Spolí (hřiště u  kempu), ulice 
Po Vodě (u mostu u DDM), Vyšehrad 
(naproti hotelu Vyšehrad), sídliště 
Mír u čp. 185

Stanoviště umístění nádob
na tuky a kovy
Sídliště Plešivec II (u horní Jedno-

ty), Nové Spolí (před čp. 118 - pouze 
kovy), Kaplická (u  městského úřa-
du), Za Nádražím (u Jednoty), Vyšný 
(u čp. 48) a Vyšný (odbočka ke Správě 
CHKO Blanský les – pouze kovy), síd-
liště Mír u čp. 182, Špičák (parkoviště 
u Luny – pouze kovy)

Rozmístění kontejnerů na  území 
města ukazuje také přehledně mapa 
na  Geoportálu města: geoportal.
ckrumlov.cz → Mapa pro veřejnost → 
Vrstvy→ Odpady. V  mapě se zobra-
zí ikony reprezentující nádoby pro 
všechny typy odpadů.

Odpadový systém města

Zrekonstruovaný dopravní terminál Úprava doby 
nočního klidu

Zklidnění dopravy 
v ulici U Trojice

Foto: Českokrumlovský rozvojový fond
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Petra Nestávalová
oddělení Kancelář starosty

Ocenění Celkem přišlo na  radnici 
deset nominací, ze kterých zastupitelé 
vybrali konečnou čtveřici. „Letošní lau-
reáty můžeme pomyslně rozdělit na dvě 
skupinky. V jedné jsou osobnosti, které se 
prosadily literární tvorbou a  v  kultuře, 
a druhý tábor zahrnuje osobnosti, které 
vynikly přístupem ke vzdělávání a práci 
s dětmi,“ uvedl starosta Dalibor Carda. 

Cenu města tak v  polovině června 
v  Synagoze převzala Helena Brau-

nová, jejíž výčet aktivit vztahujících 
se k městu je nebývale rozsáhlý. Díky 
hlubokým znalostem historie České-
ho Krumlova dělala průvodkyni, pořá-
dala přednášky a besedy. Shromáždila 
také obsáhlou sbírku pověstí a  pohá-
dek ze Šumavy a  Krumlova, kterou 
postupně zpracovala a vydala v něko-
lika knihách. V současné době pracuje 
na další knize s historickým tématem.

Další oceněnou dámou se stala 
dlouholetá ředitelka Mateřské školy 
Tavírna Jiřina Kučerová. Svou od-
bornou erudici a  organizační schop-

nosti uplatňuje s  pochopením pro 
individualitu dětí i  rodičů. Díky své 
empatii vytvořila z  mateřské školy 
místo přátelského setkávání dětí, ro-
dičů a  učitelů. V  letošním roce končí 
svou profesní dráhu, Cena města je tak 
důstojným poděkováním za její celoži-
votní úsilí, jež do školky vložila. 

PRORADOST, otevřené nefor-
mální seskupení hrajících neherců 
získalo cenu za působení na krumlov-
ské scéně, kdy více než dvacet let baví 
Krumlováky svým hravým a netradič-
ním pojetím klasických děl. Uskupení 
má široký záběr na  kulturním poli, 
letos například v rámci Slavností pěti-
listé růže opět připravilo výzdobu zá-
mecké věže obřími plátny s  figurami, 
zobrazujícími čtyři živly. 

In memoriam byla cena udělena 
Ladislavu Michalíkovi za  nezištnou 
permanentní pomoc stovkám až ti-
sícům dětí nejen z  Českého Krum-
lova. V  rámci Centra pro pomoc dě-
tem a  mládeži přispěl svými nápady 
ke  zkvalitňování volného času dětí, 
pořádal letní tábory pro děti z vylou-
čených lokalit. Svými aktivitami po-
mohl mnoha mladistvým v nelehkých 
podmínkách nalézt správnou cestu. 
Byl také zakladatelem festivalu Cihel-
na – Vystupovat. 

Slavnostní večer předávání Cen 
města byl také tradičně věnován pra-
covníkům v  pomáhajících profesích 
na  Českokrumlovsku, kterým tak 
město vyjádřilo poděkování za  jejich 
obětavou a  neúnavnou práci a  péči 
o potřebné.

Tomáš Hais
Mezinárodní hudební festival 

Český Krumlov

Festival Český Krumlov bude 
od  19. července do  10. srpna po  os-
madvacáté hostit prestižní Mezinárod-
ní hudební festival, který si Krumlová-
ci mohou užít za zvýhodněné vstupné. 
Při zakoupení jedné vstupenky na vy-
brané koncerty dostanete druhou 
vstupenku zdarma! Pořadatelé festiva-
lu letos rozšířili tuto speciální nabídku 
i na zájemce z okolních obcí v okruhu 
12 km. Mapa s okruhem spádové ob-
lasti je k  dispozici na  obvyklých pro-
dejních místech.

Slevu 20 % na  vstupné získají i  čte-
náři Městské knihovny v  Českém 
Krumlově, když při nákupu vstupe-
nek předloží průkazku knihovny, po-
kud by chtěli nakupovat na  internetu, 
v knihovně dostanou speciální slevový 
kód.

Žáci a učitelé ZUŠ Český Krumlov 
si mohou intenzivní zážitek z koncer-
tů dopřát za  výjimečně příznivých 
podmínek – cena vstupenky pro žáka 
je 50 Kč, pro učitele 100 Kč! Rezervaci 
a prodej vstupenek zajišťuje p. Srpová 
na  srpova@auviex.cz nebo je možné 
vstupenky získat v pokladně před kon-
certem. Zaměstnanci ZUŠ předloží 
doklad o  zaměstnání, žáci se prokáží 

žlutou průkazkou žáka. Krumlováky 
i návštěvníky města potěší festival ne-
jen jedinečnými hudebními zážitky, 
ale také atraktivním doprovodným 
programem. Výjimečná příležitost 

k osobnímu setkání s výtečnými hu-
debníky a  zajímavými osobnostmi 
ze souboru The Naghash Ensemble 
of Armenia, který patří mezi respek-
tovaná jména mezinárodní hudební 
scény, se zájemcům nabízí 1. srpna 
od  18.00 v  krásném Gotickém sále 
Prelatury.

V Pivovarské zahradě se i letos ote-
vře oblíbené Letní kino Kooperativy 
s  projekcemi pozoruhodných filmů. 
26. července, 2. a 9. srpna večer bude 
vstup zdarma!

Předprodej vstupenek: v  Info-
centru krumlovské radnice a  od   
19. července i  v  kanceláři firmy 
Auviex, Latrán 37.

redakce

Sleva Jihočeské divadlo nabízí 
obyvatelům Českého Krumlova 25% 
slevu na  představení Ztracený svět 
na  Otáčivém hledišti. Podmínkou je 
předložení průkazu s  trvalým bydliš-
těm v  Českém Krumlově. Jednotlivé 
termíny, ceny a informace o představe-
ní jsou k dispozici na webových strán-
kách  www.otacivehlediste.cz. 

Zvýhodněné vstupenky je možné 
koupit v  Infocentru na  náměstí Svor-
nosti. 

Výhodné vstupné na Mezinárodní hudební festival

Cenu města Český Krumlov převzali
od starosty města čtyři laureáti

Každoroční ocenění mimořádných osobností a organizací, které se 
zasloužily o dobré jméno Českého Krumlova, má pro letošek své 
držitele. Cenu města Český Krumlov za rok 2018 obdržela spiso-
vatelka Helena Braunová, ředitelka mateřské školy Jiřina Kučerová 
a uskupení amatérských herců PRORADOST. In memoriam byla cena 
udělena Ladislavu Michalíkovi, který působil v Centru pro pomoc dě-
tem a mládeži. 

Soutěžte o  vstupenku, se kte-
rou se dostanete do  pěti muzeí 
v  Českém Krumlově! Na  adresu 
noviny@mu.ckrumlov.cz nám 
napište, kde všude lze ČK Card 
uplatnit? Odpovědi zasílejte 
do 15. 7. 2019, do e-mailu uveďte 
jméno a adresu. Losujeme pět vý-
herců, každý získá dvě karty.

Soutěžte o ČK Card

Na Ztracený svět
se slevou

Cenu  města  Český  Krumlov  převzala  krumlovská  patriotka  a  spisovatelka  Helena  
Braunová.                           Foto: Lubor Mrázek

Foto: Jihočeské divadlo
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 
v Českém Krumlově

Na letní měsíce červenec a srpen 
jsme pro vás opět připravili další 
novinky z  fondů naší knihovny. 
Pevně věříme, že si vyberete. 
A pokud vám tato nabídka nestačí 
a chcete se podívat na další novin-
ky, navštivte web www.knih-ck.cz 
a vyberte si z našeho on-line kata-
logu. Přejeme příjemné chvíle při 
čtení.

Pažoutová, Naďa: 
Vilma běží o život
Dobrodružný příběh o  holčič-
ce, která se při běžeckém závodě 
v Africe ztratí v džungli a spřátelí 
se s  místními domorodci. Pub-
likace vyšla jako vítězný ruko-
pis literární soutěže Albatrosu 
na téma: „Když nemůžeš, přidej“.

Dubská, Kateřina: 
Z kopce do kopce
V  příjemném a  vtipném vyprá-
vění autorka nechává čtenáře na-
hlédnout do svého života, kdy se 
rozhodla odejít z města na venkov 
a žít v souladu s krajinou, kterou si 
zamilovala.

Lee Min Jin: Pačinko
Strhující rodinná sága odehrá-
vající se na  pozadí dramatických 
událostí 20. století, které změnily 
tvář Koreje a  Japonska. Román 
získal řadu ocenění, chystá se též 
natáčení seriálu.

Vacková, Monika – 
Vacek, Jiří: Nový Zéland 
sakra na těžko
Cestopisné vyprávění z  cyklistic-
ké výpravy manželů Vackových 
se dvěma malými dětmi. Zážitky 
z  trasy dlouhé 4010 km jsou lí-
čeny s nadhledem a doprovází je 
řada fotografií.

Praxl, Paul: Hora tří zemí
Monografie přibližuje oblast 
horského hřebene Třístoličníku 
a Plechého v kontextu kulturních 
dějin tří zemí, které se na pomezí 
tohoto koutu Šumavy střetávají. 
Text přeložil českokrumlovský 
rodák Helmut Wagner.

www.knih-ck. cz

Martin Nechvíle
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Výročí Rok 2019 přinesl Městské 
knihovně v  Českém Krumlově vý-
znamné kulaté 140. výročí od  jejího 
založení. Psal se 6. prosinec 1879 
a  účastníci ustavující schůze české 
stolní společnosti Křen se usnesli, 
že společnými silami začnou budo-
vat sbírku českých knih a  časopisů. 
Ve většinově německém městě to byl 
důležitý kulturní počin. O  dva roky 
později byla založena Česká čtenářská 
beseda se spolkovou knihovnou a čin-
nost se začala výrazně rozvíjet. V roce 
1921 získala knihovna statut veřejné 
knihovny se sídlem v budově dnešní-
ho hotelu Růže. V  letech 1939–1945 
byl knižní fond převezen do  Veřejné 
městské knihovny Dr.  Zátky v  Čes-
kých Budějovicích a  po  válce vrácen 
zpět do Krumlova. Knihovna se ještě 
několikrát přestěhovala, než pevně za-
kotvila v roce 1991 v Prelatuře v Hor-
ní ulici, kde sídlí dodnes. Díky nadšení 
a  vytrvalosti našich předchůdců tedy 
máme na co navazovat.

Pro letošní rok jsme připravili 
výroční logo a  optimistické motto 
knihovny „Atraktivní v každém věku“. 
Pro naše čtenáře jsme nechali vyrobit 
i  výroční plátěné tašky. Tento výji-
mečný rok plánujeme připomenout 
i  řadou akcí, které se budou soustře-
dit v  jeho druhé polovině. Zaměřeny 
budou nejen na připomenutí historic-

kých zajímavostí, ale zejména na  po-
hled do  budoucna na  další rozvoj 
knihovny jako příjemného a  bezpeč-
ného místa setkání s kulturou, vzdělá-
ním a přáteli.

Výročí jsme si jako kolektiv pracov-
níků knihovny připomněli společným 
focením v Museu Fotoateliéru Seidel. 
Dokonce se podařilo zorganizovat 
i  společné focení čtyř posledních ře-
ditelů naší knihovny. A tak se sešli tři 
dámy a jeden muž s časovým interva-
lem ředitelské funkce 1958–2019.  

Jsem rád, že se daří areál Prela-
tury stále více otvírat pro kulturní 
a  vzdělávací akce. Za  poslední rok, 
kdy máme ve  správě sály Prelatury, 
se v nich konalo kolem 140 akcí s ná-
vštěvností přes 6 tisíc lidí. A to nejsou 
započítány akce přímo v  knihovně. 
Jsme rádi, že ročně navštíví areál 
Prelatury kolem 40 tisíc návštěvníků 
nejen za  účelem půjčení knih či ná-
vštěvy pěkné výstavy, ale stále více 
za  zajímavými kulturními a  vzdělá-
vacími akcemi. Letos jsme například 
zahájili vzdělávání seniorů v  rámci 
Virtuální univerzity 3. věku s  téma-
ty „české dějiny a  jejich souvislosti“ 
a  „potraviny a  spotřebitel“. Na  pod-
zim přidáme nové téma „genealogie – 
hledáme své předky“. A další zajímavé 
akce připravujeme.

Věřím, že postupnými kroky se po-
daří projekčně připravit i plánovanou 
celkovou rekonstrukci Prelatury a dal-
ší výročí již oslavíme v novém.

Petra Haviarová
Kláštery Český Krumlov

 
Kino Po dobu letních prázdnin vás 
ve  spolupráci s  českokrumlovským 
Filmovým klubem, SUPŠ sv. Anežky 
České a  Mezinárodním hudebním 
festivalem Český Krumlov srdečně 
zveme do  klášterního letního kina! 
Těšit se můžete na  klenoty české 
kinematografie i  dokumentární fil-
my. V kině rádi uvítáme velké i malé 
diváky. Pozor, deky a  teplé oblečení 
s sebou! Pitný režim a dobroty zajiš-

ťuje Adéla Fenclová z kavárny U spo-
kojené matky. V  případě absolutní 
nepřízně počasí se akce přesune 
do  refektáře bývalého kláštera mi-
noritů. Začátek je vždy ve 21.30 ho- 
din. Vstup zdarma, některá pro-
mítání jsou zpoplatněna částkou  
50 korun. 
Více na www.klasteryck.cz.

 
Pá 5. 7. Camino na kolečkách
Čt 11. 7. Hoří, má panenko
Čt 18. 7. Adéla ještě 
nevečeřela

Út 23. 7. Papež František: 
Muž, který drží slovo
Čt 25. 7. Kulový blesk
Út 30. 7. Jeden svět 
Český Krumlov: 
Rebelská střední v Berlíně
Út 6. 8. Jeden svět 
Český Krumlov: 
Na sever od slunce
Čt 8. 8. Limonádový Joe
Út 13. 8. Jeden svět 
Český Krumlov: Piráti ze Salé
Čt 15. 8. Vrchní, prchni!
Čt 22. 8. Světáci

Do klášterního letního kina 
na českou klasiku i dokumenty

Knihovna slaví 140. výročí

Tým pracovníků knihovny.   Foto: MFS

Čtyři  poslední  ředitelé  knihovny  pohro-
madě.                                         Foto: MFS
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VÝROČÍ I INZERCE I SOUTĚŽ

Martin Neudörfl
Schwarzenberská granátnická garda

V letošním roce si připomene-
me významné jubileum 300 let 
od příchodu knížat ze Schwar-
zenbergu na Krumlov. 

Historie V  prosincovém vydání 
novin jsme v rámci článku věnované-
ho 100. výročí zániku Krumlovské-
ho vévodství vzpomenuli okolností, 
za  kterých došlo v  roce 1719 ke  spo-
jení našeho někdejšího vévodství 
s  dalšími jihočeskými panstvími pod 
vládou jediného muže, knížete Adama 
Františka ze Schwarzenbergu. Čes-
ký Krumlov se následně stal, jakožto 
sídlo vévodů krumlovských z  rodu 
knížat ze Schwarzenbergu, hlavním 
městem nejucelenější soustavy pan-
ství ve střední Evropě, jíž se bez nad-
sázky přezdívalo Jihočeské království, 
a  vstoupil do  nové éry stability, mo-
dernizace a rozvoje. 

Knížecí rod o  sídelní město své 
a pánů z Růže, jejichž jsou Schwarzen-
berkové přímými potomky, náležitě 
pečoval, a to jak na poli hospodářském 

a  kulturním, tak i  sociálním. Díky až 
učebnicové formě vlády osvícených 
budovatelů a  reformátorů Josefa II. 
Dobrého a  Jana Adolfa II. nebyly se 
zrušením poddanství v  roce 1848 
původní vazby jako jinde v  Čechách 
mezi šlechtou a  obyvatelstvem zpře-
trhány, ale naopak dále úspěšně roz-
víjeny a upevňovány starými i novými 
formami. 

Krumlovští vévodové tak své měs-
to a  jeho lid, byť vůči němu pozbyli 
povinností coby ochránců, nepřestali 
podporovat, ať už finančně, morálně 
či materiálně. Jen díky ochranné ruce 
Schwarzenberků mohla krumlovská 
česko-jazyčná menšina i přes neustálé 
útoky protičeské radnice rozvíjet čes-
ký kulturní život v našem městě i v té 
nejvypjatější atmosféře národnost-
ních třenic v závěru 19. století. 

Není proto překvapením, že i po zá-
niku vévodství v  roce 1918 Český 
Krumlov při významných událostech 
a slavnostech hrdě doplňoval své jmé-
no o přívlastek „vévodský“, vedle stát-
ních vlajek vlály knížecí modro-bílé 
prapory a oficiální státní návštěvy byly 
vítány vévodskými granátníky. Asi nej-

známější demonstrací pevnosti tohoto 
unikátního vztahu obyvatel Českého 
Krumlova a  rodu Schwarzenberků se 
v době první republiky staly velkolepé 
oslavy 70. narozenin knížete Jana II. 
v roce 1930, kdy k úžasu celé republi-
ky připravili Krumlovští, svorně a bez 
ohledu na národnost či postavení, své-
mu vévodovi jako výraz díků a náklon-
nosti jedny z největších lidových oslav 
svého druhu v  moderních dějinách 
nejen našeho města, ale celé země. 

Staleté soužití obyvatel našeho 
města s  jeho panujícím rodem, kte-
rý sám prezident Tomáš G. Masaryk 
označil v  roce 1934 pro jeho zásluhy 
o  českou státnost a  českou kulturu 
za přední představitele pravé české ná-
rodní šlechty spolu s Lobkowiczi, bylo 

ovšem násilně ukončeno nástupem 
dvou totalit. Veškerý majetek posled-
ního „pána na Krumlově“, JUDr. Adol-
fa Schwarzenberga, Ph.D., byl nejprve 
v roce 1940 zabaven nacisty pro jeho 
antifašistické postoje a podruhé v roce 
1947 bezdůvodně a  bez náhrady na-
ším vlastním státem vyvlastněn záko-
nem tzv. Lex Schwarzenberg, který 
spolu s  protižidovskými nařízeními 
(1939) a  zákazem nesocialistických 
stran (1945) představuje největší po-
skvrny našeho práva do  nástupu ko-
munismu. 

Přestože mnohé škody na  našem 
kulturním a  hospodářském dědictví 
způsobené nacismem a komunismem 
byly nesmírné a  nezvratné, úporné 
snahy komunistů, abychom zcela za-
pomněli na  skvělou společnou minu-
lost našeho města a schwarzenberské-
ho rodu, však, naštěstí, úspěšné nebyly 
– v následujících dvou letech si proto 
počínaje červencem 2019 budeme 
moci naši společnou historii a dědictví 
náležitě a hrdě připomenout prostřed-
nictvím série přednášek a  kulturních 
podniků v rámci „Schwarzenberského 
roku v Českém Krumlově“.

Zámecká kovárna

50,00 mm

Na I. nádvoří krumlovského zámku stojí kovárna ze 17. století, 
kde náš kovářský mistr oživuje černé řemeslo. 

V malém muzeu si také můžete prohlédnout 
ukázky tradiční kovářské práce.
Otevřeno od úterý do neděle 
od 10.00 do 18.00 hodin.

www.zameckakovarna.com

Staňte se i vy na chvíli kovářem 
a vykovejte si nůž, 
křesadlo nebo hřebík! 

Soutěžte o rodinné vstupenky do zámecké kovárny! 

Vyhrajte vstupenky 
do zámecké kovárny

Na adresu noviny@mu.ckrumlov.cz nám napište, 
z jakého roku pochází původní objekt zámecké kovárny? 

Odpovědi zasílejte do 15. 7. 2019, do e-mailu uveďte jméno a adresu. 
Pokud se na vás usměje štěstí při losování, můžete vyrazit se svými 

ratolestmi za nevšedními zážitky. 
Soutěžíme o dvacet rodinných vstupenek.

Od září 2019 otevíráme pro děti od 3 let 
školičku ZeMě Ráj v Chlumci u Velešína

skolicka.zemeraj@gmail.comŠkolička ZeMě Ráj

8. července 2019 jste srdečně zváni na den otevřených dveří. 

731 774 886

300 let od příchodu knížat ze Schwarzenbergu

Kníže  Adam  František,  první  vévoda 
krumlovský z rodu Schwarzenberků. 

Zdroj: Wikimedia
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VSTUP ZDARMA

Seniorské
HRÁTKY
2019

... na co ještě čekáte? Užívejte si...

Jihočeský kraj  
a město Český Krumlov  
vás zvou na

28. 8. 2019 od 15.00
Minoritský klášter
Latrán 50, Český Krumlov

seniorske_hratky_91,5x128,5.indd   1 18.06.19   21:09

Ambulance poskytuje standardní spektrum ambulantní 
ortopedické péče včetně ambulantních operačních výkonů, 

UZ vyšetření novorozeneckých kyčlí.
Doporučení obvodního lékaře k vyšetření není nutné.

Lukáš Malý
Brewery Český Krumlov s.r.o. 

Ocenění Krumlovské pivo získává 
čím dál tím více na  oblibě a  věhlasu. 
Potvrzením jeho kvality je i nejnověj-
ší ocenění, kdy Krumlov 11% světlý 
ležák získal zlatou medaili na prestižní 
degustační soutěži Pivo České repub-
liky 2019. Na medailové pozice dosáhl 
i  Krumlov 12 světlý ležák Premium, 
který se umístil na 3. místě v kategorii 
kvasnicové a nefiltrované pivo. 

Novinkou letošního léta, která také 
stojí za  ochutnání, je lehký, svrchně 
kvašený Summer jantarový ALE pří-
jemného řízu s  citrusovým aroma 
a  chmelovými pryskyřicemi speciál-
ních chmelů. Neváhejte a vychutnejte 
si naše pivo v  mnoha krumlovských 
restauracích a hospůdkách.

Eva Vaněčková
Českokrumlovský rozvojový fond

Festival Vína z oblasti Champagne, 
řeky Loiry, slunné Itálie, vína od řeky 
Rýn a  další lahůdky slibuje program 
letošního již osmého ročníku Festiva-
lu vína Český Krumlov. Od 18. října až 
do  23. listopadu se všichni milovníci 
dobrého vína mohou těšit na  zajíma-
vé degustační večery ve  společnosti 
známých či méně známých vinař-

ských osobností, ochutnávku Svato-
martinského vína a v neposlední řadě 
jedinečnou přehlídku toho nejlepší-
ho na  Zámecké slavnosti vína, která 
letos proběhne v  sobotu 23. listopa-
du. Předprodej vstupenek na  letošní 
ročník Festivalu vína Český Krumlov 
bude zahájen v  polovině července. 
Vše důležité najdete na  webových 
stránkách www.festivalvinack.cz či 
na www.facebook.com/festivalvinack. 

Ortopedická ambulance 
MUDr. Petr Sejk

Poliklinika Český Krumlov

Kontakt: 380 711 289, 606 334 175 

Festival vína již poosmé

Pivo Krumlov
na stupních vítězů

Zdena Mrázková
Museum Fotoateliér Seidel

 
Hrátky Po celé léto nabízíme u Sei-
delů fotografování na  „krumlovské 
plovárně“. Měšťanská plovárna bývala 
na Vltavě v parku nedaleko Fotoateli-
éru Seidel. 

Přijďte se vyfotografovat v  dobo-
vých plaveckých či námořnických 
oděvech, s kruhem, pádlem či bidlem! 
A žádný strach - plavky od Seidelů slu-
ší každému! Kostýmy a rekvizity k za-
půjčení na místě, ceny mírné, personál 
vlídný, zážitek nezapomenutelný.

Ve všední dny bude probíhat foto-
grafování na  plovárně vždy zpravidla 
ve  čtvrtek a  v  pátek, po  dohodě jsou 
možné i  další termíny. Fotovíkendy, 

kdy je celodenní fotografování za 50% 
ceny: červenec: 21.–22. 7. 2019, 
srpen: 24.–25. 8. 2019. Rezervace 
na  www.seidel.cz, tel.: 736  503  871, 
info@seidel.cz

Projekt Letní hrátky u vody i na hři-
šti je podpořen z  grantu Jihočeského 
kraje: Podpora muzeí a galerií na rok 
2019.

Letní hrátky u vody i na hřišti 
ve fotoateliéru Seidel

Foto: MFS

Foto: MFS
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Martin Tomka
PRO-SPORT ČK

 
Investice Od  12. srpna do  1. září 
2019 bude probíhat technická odstáv-
ka plaveckého bazénu. Během této 
doby se budou rekonstruovat dámské 
i  pánské sociální zařízení, rozvody 
vody, odtokové trubky z  bazénové 
vany, vymění se regulační a směšovací 
ventily a  zprovozní nefunkční vzdu-
chotechnika. 

V neposlední řadě musíme také vy-
řešit provizorní řešení parních komor 
jakožto jediného wellness, kterým 
disponujeme. Povodněmi v roce 2002 
jsme přišli o  originální vyvíječ páry 
a z nedostatku financí jsme byli nuce-
ni sehnat levnější alternativu na dobu 
nezbytně nutnou, než bude na  koupi 
nového zařízení. Z  nemocnice jsme 
koupili vyřazený stroj na  dezinfekci 
nástrojů, který za vynaložení velikého 
pracovního i  finančního úsilí slouží 
u nás dodnes. Tyto nejnutnější opravy 
vyjdou na cca 1 400 000 korun.

Martin Tomka
PRO-SPORT ČK

Přípravy na  realizaci projektů 
z  druhého ročníku participativního 
rozpočtu jsou v  plném proudu. Pře-
vážná část loňských vítězných návrhů 
se týká úprav dětských hřišť a  spor-
tovišť, které budeme realizovat spolu 
s dalšími investicemi.  

Během následujících měsíců tedy 
přibude na Špičáku moderní dvojhou-
pačka, lavička a odpadkový koš za cel-
kem 92 000 korun. 

Za  nádražím v  Železniční ulici se 
odstraní stávající pískoviště se sklu-
zavkou, které v současné době překáží 
rozvoji parkovacích míst a  na  místo 
toho o kousek vedle vznikne nové pís-
koviště s  lavičkami, odpadním košem 
a  s  jednou multifunkční věžičkou se 

skluzavkou, kam se dá vylézt po zakři-
veném žebříku, svislém žebříku nebo 
po hasičské tyči. Vše za 186 000 korun.

U rybníka na Horní Bráně a v rám-
ci I. etapy fitness okruhu, který bude 
mít v konečné podobě sedm zastavení 
s různými fitness stroji, se letos posta-
ví multifunkční sestava k  procvičení 
celého těla s  několika hrazdami, kru-
hy, bradly a vertikální tyčí za 265 000 
korun. 

Na  sídlišti Plešivec v  místě, kde se 
v  loňském roce postavil streetwor-
koutový prvek, se letos naváže první 
etapou fitness hřiště, které v cílové po-
době bude obsahovat dvanáct fitness 
zastavení pro procvičení celého těla. 
Do  konce prázdnin se postaví naklo-
něná lavice pro cvičení zad a  břicha, 
tři po  sobě jdoucí překážky, které je 
možno aktivně přecházet či přeska-

kovat nebo podlézat, třetím prvkem 
budou dvě tyče na svislých podpěrách 
v různých výškách pro cvičení kliků či 
přeskoků. Celkem bude tato investice 
za 184 000 korun. 

Ve  Vyšném se zrekonstruuje staré 
hřiště na míčové hry. Udělají se terén-
ní úpravy pro zachování herního pů-
dorysu, nově se hřiště oplotí ze třech 
stran se zapuštěnými brankami na ma-
lou kopanou, zabudují se nové sloup-
ky pro nohejbal a volejbal a nainstaluje 
se síť. Vše za 138 000 korun.

V Novém Spolí u řeky se letos z dů-
vodu probíhající studie zájmového 
území pouze vyčistí asfaltové sportov-
ní hřiště, postaví se streetball a sloup-
ky na nohejbal i se sítí a hřiště se nově 
nalajnuje. Investice ve  výši 50  000 
korun. 

redakce

Kampaň Český Krumlov se letos 
poprvé zapojil do celostátní kampaně 
Do  práce na  kole. V  České republice 
se již jednalo o 9. ročník výzvy, které 
se pro letošní rok zúčastnilo celkem 
19  576 účastníků z  2  737 firem a  in-
stitucí.

Zdolávat nelehký krumlovský terén 
na  bicyklu, nebo pěšky se vrhlo 30 
průkopníků z  pěti firem. V  průběhu 
května všichni krumlovští účastníci 
ujeli celkem 6  554 km a  nachodili, 
nebo uběhli 797 km. Došlo tak k úspo-
ře nejen emisí CO2 v počtu 948 306 g, 
ale účastníci také ušetřili 17 000 korun 
za 515 litrů nespotřebovaného paliva.

Začátkem června proběhlo vyhod-
nocení celé akce. V  kategorii týmo-
vé pravidelnosti se na  prvním místě 
umístil tým Krumlovskej pracák 
s  průměrem jízd 93,9 %. Nejlepším 
cyklistou v  Českém Krumlově a  22. 
v celorepublikovém pořadí se stal To-
máš Krbec z městského úřadu s úcty-
hodným počtem 2 535 km. Nejlepším 
běžcem byl Pavel Špachman z  firmy 
Linde s  263 km. Všem účastníkům 
děkujeme!

Jan Čermák
Centrum pro pomoc dětem 

a mládeži

Datum: sobota 13. července 2019
Čas: 8.00 – 16.00 hodin
Místo: hřiště u Hornobránského 
rybníka
Kapacita: 2 x 4–12 dvoučlenných 
týmů
Zápisné: 100 Kč/osoba 
+ dobrovolné příspěvky

Turnaj Po  úspěšném loňském  
1. ročníku nohejbalového turnaje 
vyhlašujeme i  2. ročník a  pro lepší 
využití obou dostupných hřišť přidá-

váme také beachvolejbalový turnaj 
smíšených dvojic, a  to v novém, lépe 
dostupném termínu pro všechny 
sportovní nadšence, kteří chtějí svým 
pohybem přispět na  dobrou věc. 
Turnaj je totiž opět benefiční a  celý 
výtěžek poputuje na konto Dětského 

domova v  Horní Plané. Ti nejúspěš-
nější si to opět rozdají o  zajímavé 
ceny a  připraven bude i  doprovodný 
hudební program, ukázky zdravého 
občerstvení a na rybníce také proběh-
ne ukázka vodní záchrany Českého 
červeného kříže. Proto jsou kromě 
soutěžících srdečně zváni i návštěvní-
ci z řad rodin s dětmi a dalších spor-
tovních fandů.

Kapacita účastníků je pro oba tur-
naje stanovena na  minimálně čtyři, 
maximálně pak dvanáct dvojic v  kaž-
dém z obou sportů. Přihlásit se může-
te na e-mailu icm@icmck.cz, telefonu 
739  363  374 a  také přes Facebook 
ICM Český Krumlov.

Martin Tomka
PRO-SPORT ČK

Revitalizace Také v  letošní let-
ní sezóně pokračujeme s  revitalizací 
areálu u  Hornobránského rybníka. 
Během začátku prázdnin necháme 
uprostřed rybníka ukotvit plovoucí 
molo s žebříky, o rozloze 5 x 5 metrů, 
které bude plavcům sloužit jako ostrů-
vek pro skákání nebo relaxaci. 

Vodní molo se skládá z  bloků, je-
jichž nosnost je 325 kg na jeden metr 

čtvereční, celková nosnost mola je 
tak osm tun. Materiál, z  něhož jsou 
základní díly vyrobeny, je antiko-
rozní, antioxidační, šetrný k životními 
prostředí, vodním rostlinám i  živo-
čichům. Je zcela recyklovatelný. Délka 
životnosti plovoucího mola je 15 až 20 
let. Na zimní sezónu se z rybníka od-
straní a  uskladní. Molo jsme pořídili 
za 164 tisíc korun. 

Druhou novinkou, která potěší ze-
jména nejmenší návštěvníky, je vzdu-
chová trampolína. Atraktivní herní 

prvek je ale magnetem pro všechny 
věkové skupiny. Ze skákání jsou nad-
šení děti i dospělí. 

Trampolína je konstruovaná s  ma-
ximálním ohledem na  bezpečnost 
a  splňuje nejpřísnější evropské bez-
pečnostní normy. Polštáře jsou nízko 
nad zemí a  nemají žádné ostré rohy, 
nebo boční hrany, ze kterých by hro-
zil pád. Z  důvodu bezpečnosti se 
na trampolínu nesmí v botách. 

U pláže bude trampolína o rozloze 
9,5 x 6 metrů za 168 tisíc korun. 

Investice do oprav 
na plaveckém bazénu

Účastníci Do práce 
na kole ušetřili 
tunu emisí

Nové molo a trampolína u rybníka

Realizace projektů na sportovištích  
v participativním rozpočtu 2018/2019

Benefiční turnaj nejen v nohejbalu
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