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V  těchto dnech 
vzpomínáme na 
chvíle, kdy se vý-

chodní Evropa vzepřela totalit-
ním režimům. Ve všech státech vý-
chodní Evropy vládla atmosféra, 
která všechny spojovala, lidé s od-
hodláním začali bojovat za  svá 
demokratická práva. V  okolních 
státech socialistického bloku byla 
bouřlivá atmosféra, která mnoh-
dy vedla k  hrubému násilí. Na-
štěstí si revoluce v  Českosloven-
sku, která si později vysloužila 
přídomek sametová, nevyžádala 
žádné oběti na životech. Vážím si 
proto, jak demokratické síly roku 
1989 zvládly boj za  proměny, 
které změnily naši republiku k ne-
poznání. 

Dovolte mi trochu osobních 
vzpomínek. O  letních prázdni-
nách roku 1989 jsme s  manžel-
kou dostali po  deseti letech žá-
dostí o devizový příslib propustku 
do  západního světa, naší propa-
gandou vykreslovaného jako ne-
přátelského. Projeli jsme Škodou 
120 přes přísně kontrolovanou 
hranici a  měli pocit, že děláme 
něco ne úplně správného. Kdo to 
v té době zažil, možná, že mi ro-
zumí. Vnímali jsme krásu tamější 
přírody, hor, které oba milujeme. 
Škodovku jsme na  rakouské alp-
ské cestě na Grossglockner málem 
uvařili, na  Europabrücke jsme se 
dívali jenom zespodu, na  mýtné 
jsme neměli. 

Po  návratu z  této dovolené 
za hranicemi snů, jsme již vníma-
li, že se něco v Evropě i u nás děje. 
Události na velvyslanectví tehdejší 
NSR, události v Polsku, perestroj-
ka, pád Berlínské zdi a  nakonec  
17. listopad u nás. 

Lidé na  náměstích po  celé re-
publice. Masové shromáždění 
na  Letenské pláni. Jednání teh-
dejšího vedení republiky s Občan-
ským fórem. Republika bude jiná, 
lepší. Demokratická. 

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 28. listo-
padu 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

Čistírna odpadních vod
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Participativní rozpočet

6Čtěte dále na str. 2

Věra Ondřichová
Post Bellum

Oslava Žáci krumlovských škol při 
této příležitosti zaznamenali vzpo-
mínky svých spoluobčanů na události 
turbulentního 20. století ve  městě. 
K  oslavám svobody se připojí celé 
Česko, a to rozezněním zvonů 17. lis-
topadu v symbolických 17.11 hodin. 

„17. listopadu si připomeneme nejen 
události roku 1989 a 1939, ale také ne-
samozřejmost svobody. Vážíme si toho, 
že se do oslav zapojil také Český Krum-
lov. Děkujeme městu za  podporu, díky 
které mohlo šest žákovských týmů zažít 
nevšední dobrodružství při rozhovorech 
s  lidmi se silnými životními příběhy,“ 
poznamenává Tomáš Trantina, ředitel 
Paměti národa Jihočeský kraj.

Žáci gymnázia a  tří základních 
škol v  Českém Krumlově se zapojili 
do vzdělávacího projektu Příběhy na-
šich sousedů. Utvořili šest týmů, je-
jichž úkolem bylo zaznamenat a zpra-
covat vzpomínky svých spoluobčanů. 

Nejprve museli kontaktovat pamět-
níka a  připravit strukturu rozhovoru. 
S vytipováním respondentů pomáha-
lo Museum Fotoateliér Seidel. Potom 
se žáci s pamětníkem sešli, kladli otáz-
ky, odpovědi zaznamenávali na video-
kameru nebo diktafon. 

Mezi šesti zpovídanými pamětníky 
byla Ruth Hálová, jedno z „Wintono-
vých dětí“. Žáci Základní školy T. G. 
Masaryka natáčeli s  bývalou učitel-
kou školy Marií Novákovou, později 
kronikářkou města. Ta vzpomínala 
na školu za totality. Tehdy nesla jméno 
Julia Fučíka. Marie Nováková vypra-
vovala, jak školník ukrýval sochu T. G. 
Masaryka ve školní kotelně. 

Natočené vzpomínky žáci dále 
zpracovávali. Dohledali archivní úda-
je, digitalizovali fotografie a  sepsali 
životopisy. 

Výstupy žákovských prací se bu-
dou prezentovat 15. listopadu 2019 
v  městském divadle. Slavnostní pre-
zentace bude otevřena veřejnosti a za-
čne v 16.00 hodin.  

Český Krumlov slaví 30 let svobody

30 měst České republiky v listopadu pod heslem „#Nezapomeňme“ 
slaví 30. výročí sametové revoluce. Český Krumlov je mezi nimi 
a získal titul „Město Paměti národa“. 

Čtěte dále na str. 4

Náměstí Svornosti v listopadu 1989.  Foto: Josef Prokopec
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Pokračování ze str. 1

Miroslav Máče
zastupitel bez politické příslušnosti

Názor Ve  čtvrtek 26. září 2019 
měla být na  jednání zastupitelstva 
schválením stanov založena destinač-
ní společnost DMO Český Krum-
lov z.s. Přestože všichni zastupitelé 
podporují vznik spolku, který má 
být otevřenou komunikační plat-
formou propojující všechny aktéry 
cestovního ruchu a široké veřejnosti 
na principech přímé a úzké spoluprá-
ce privátního a  veřejného sektoru, 
k založení spolku v září nedošlo. Za-
stupitelé se neshodli na předloženém 
znění stanov této společnosti. (Pozn. 
red.: Znovu byl materiál projednáván 
na říjnovém zastupitelstvu, po uzávěrce 
listopadového čísla Novin.)

Zakládajícími členy spolku je 
město Český Krumlov, Českokrum-
lovský rozvojový fond a  Sdružení 
cestovního ruchu Český Krumlov. 
Ostatními členy mají být další obce 
a subjekty s veřejně prospěšným za-
měřením, fyzické a  právnické oso-

by podnikající v  cestovním ruchu 
a  ostatní fyzické a  právnické osoby. 
Nejvyšším orgánem spolku je člen-
ská schůze, kde členové disponují 
hlasy odvislými od jejich peněžitého 
vkladu. 

Příčinou neshody je ztráta mož-
nosti řešit nepříznivý stav cestovního 
ruchu ve  městě. Schválením stanov 
v  předloženém znění by zastupitel-
stvo předalo veškeré pravomoci za-
sahovat do  řízení cestovního ruchu 
členům spolku, jehož činnost bude 
financována rozpočtem města část-
kou více než tří milionů ročně a kte-
rý mohou ovládnou ti, kteří si koupí 
nejvíce hlasů.

Nepřekonatelným problémem 
je ustanovení stanov, kde členská 
schůze spolku může měnit stanovy 
spolku a rozhodnout o zrušení spol-
ku. Pokud podle paragrafu 35 zákona 
o  obcích: „Do  samostatné působnosti 
obce patří záležitosti, které jsou v  zá-
jmu obce a občanů obce“, pak musí být 
cestovní ruch ve městě Český Krum-
lov v zájmu občanům města, kterými 

jsou i  občané podnikající v  cestov-
ním ruchu. Proto musí být změna 
stanov v rukách zastupitelů a pokud 
tomu tak nebude, pak zastupitelé 
ztrácejí nástroj, jak řešit možné pro-
blémy města způsobené cestovním 
ruchem. 

Pravomoc měnit stanovy jim 
umožňuje paragraf 84 zákona o  ob-
cích, který konstatuje, že: „Zastupi-
telstvu obce je vyhrazeno …. rozhodo-
vat o založení nebo rušení právnických 
osob, schvalovat jejich zakladatelské 
listiny, společenské smlouvy, zaklá-
dací smlouvy a  stanovy a  rozhodovat 
o  účasti v  již založených právnických 
osobách“. 

Zastupitelé nechtějí vstupovat 
do řízení cestovního ruchu, nicméně 
měli by dbát na to, aby zájmy občanů 
města a okolních obcí byly v rovno-
váze s  ekonomickými zájmy podni-
katelů. To budou moci jen možnou 
změnou stanov v situaci, kdy přínosy 
z  cestovního ruchu budou nedosta-
čující k újmě občanů způsobené ces-
tovním ruchem.

Karel Laczkó
Odbor kancelář tajemníka

Vyjádření právníka Uvedu, 
jak je to s  pravomocemi zastupitel-
stva města ve  vztahu k  právnickým 
osobám, které jsou založeny nikoliv 
výlučně městem, ale městem s  dal-
šími subjekty. Zejména ve  vztahu 
k  argumentaci, že v  zákoně o  obcích 
(128/2000 Sb.) je v  § 84, odst. 2, 
písm. e) uvedeno, že: „Zastupitelstvu 
města je vyhrazeno rozhodovat o  za-
ložení nebo rušení právnických osob, 
schvalovat jejich zakladatelské listiny, 
společenské smlouvy, zakládací smlouvy 
a stanovy a rozhodovat o účasti v již za-
ložených právnických osobách.“

V případech, kdy má orgán společ-
nosti (kterou založilo město s  jinými 
subjekty, nejedná se tedy o společnost 
zřízenou nebo založenou výlučně 
městem) rozhodnout o věcech, které 
patří podle zákona o  obcích do  vý-

lučné pravomoci zastupitelstva (např. 
změna stanov, zrušení společnosti), 
pak zástupce obce v  tomto orgánu 
obce musí disponovat předchozím 
rozhodnutím zastupitelstva o  schvá-
lení příslušné věci (změna stanov, 
zrušení společnosti apod) podle § 84 
odst. 2 písm. e), jinak by nemohl obec 
v této věci zastupovat (nemůže v orgá-
nu společnosti sám vytvářet namísto 
zastupitelstva obce právní vůli obce).

V konkrétním případě DMO z.s. je 
situace z  hlediska účasti města pod-
le zákona o  obcích takováto: DMO 
Český Krumlov z. s.  vznikne schvále-
ním stanov všemi zakládajícími členy. 
O  schválení stanov v  případě města 
rozhoduje zastupitelstvo. Po  vzniku 
zapsaného spolku určí město, kdo 
bude jeho zástupcem ve společnosti – 
v zapsaném spolku, konkrétně v jeho 
nejvyšším orgánu – členské schůzi. 
Tohoto zástupce určuje rada města, 
protože ta plní ve  vztahu ke  společ-

nostem založeným zastupitelstvem 
úkoly zakladatele (§ 102, odst. 2, 
písm. b), zákona o obcích) a nejedná 
se o  věc, která by byla ve  vyhrazené 
pravomoci zastupitelstva (zastupitel-
stvo obce má ve vyhrazené pravomoci 
pouze delegovat zástupce do obchod-
ních společností, což zapsaný spolek 
není). Pokud bude členská schůze 
rozhodovat např. o změně stanov, tak 
takto určený zástupce města bude 
hlasovat podle předchozího usnesení 
zastupitelstva města, které předem 
(před rozhodováním v  orgánu spo-
lečnosti – členské schůzi) rozhodne 
o  schválení či neschválení příslušné 
změny.

Zastupitelstvo obce má tedy pravo-
moci vůči společnostem, které založi-
lo s jinými subjekty, ve věcech uvede-
ných v § 84, odst. 2, písm. e), ale tyto 
pravomoci se uplatňují způsobem 
výše uvedeným a nikoliv tak, jak uvádí 
zastupitel Miroslav Máče.

Založení destinační společnosti 
DMO Český Krumlov

Ad: Založení destinační společnosti
DMO Český Krumlov

Setkání 
s obyvateli 
Nového Spolí
redakce

Setkání Město Český Krum-
lov zve občany Nového Spolí 
na  setkání, které se bude tý-
kat seznámení s  připravova-
nou s  územní studií veřejného 
prostranství "městské louky" 
v  Novém Spolí a  diskuze nad 
budoucím rozvojem lokality. 
Setkání se uskuteční ve  čtvrtek 
21. listopadu 2019 od 16.00 ho-
din v restauraci Kavalírka, Tichá 
56, Český Krumlov. Setkání se 
zúčastní zpracovatel studie ar-
chitekt Jiří Bíza, vedení města 
a zástupci městského úřadu.

I  u  nás ve  škole, kde jsem teh-
dy pracoval, vše běželo sametově. 
Na  více jak 20 let jsem se díky 
sametové revoluci stal součástí ve-
dení školy. Cítil jsem možnost po-
dílet se na změnách ve městě. Ne-
úspěšně i úspěšně jsem kandidoval 
do zastupitelstva města, jedno ob-
dobí jsem byl členem rady města. 

Nakonec mě moje profesní ka-
riéra přivedla na  místo starosty 
Českého Krumlova. Bylo by to 
možné bez sametové revoluce?

Vážení přátelé, vyhodnoťme 
si všichni oněch uplynulých 30 
let. Opravdu poctivě si zrekapi-
tulujme, co nám nabytá svoboda 
a  demokracie přinesla. Zkusme 
to zhodnotit objektivně. Vrátit se 
ve  vzpomínkách na  léta před ro-
kem 1989. 

Z mého pohledu je to jasné. Jen 
mě mrzí, že v současné době zno-
vu narážíme na nedůvěru.  Znovu 
v  mnoha lidech bují nejistota ze 
současného vývoje politiky. Soci-
ální sítě vzbuzují v mnoha lidech 
přesvědčení, že je vše dovoleno, 
že vyjádřit svůj názor můžeme 
i vulgárně, nechutnými urážkami, 
neověřenými obviněními atd. 

Pojďme zkusit zkulturnit naše 
projevy, nepromeškat příležitosti, 
které jsme si vydobyli. Važme si 
svobody, která však nemůže být 
bezbřehá. Važme si demokracie, 
která má vést k té nejlepší správě 
našich věcí. 
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Vojtěch Němec 
Václav Velek
zastupitelé za hnutí Krumlováci 

Názor zastupitelů Přesto, že 
jsou dnešní důchodci zdravější a aktiv-
nější než v minulosti, je mezi nimi také 
značně velká skupina takových, kteří 
vyžadují naši podporu a péči. Logicky 
stoupá poptávka po sociálních zaříze-
ních různého typu. 

V  Krumlově, stejně jako všude 
jinde, poptávka po službách domovů 
s  pečovatelskou službou, stejně jako 
po  domovech důchodců vzrůstá. 
Přestože část dnešní mladé generace 
vcelku sobecky a  krátkozrace zdů-
razňuje, že „budoucnost je jejich“, 
chceme zdůraznit, že my, „Krumlo-
váci“, na své seniory nezapomínáme. 
Chceme veřejně říci, že budeme ak-
tivně podporovat každý smysluplný 

projekt, který by dokázal navrhnout, 
vytvořit a  provozovat podobná za-
řízení, včetně např. využití peněz 
ze soukromého sektoru pro jejich 
výstavbu. Podobná zařízení úspěšně 
fungují několik let napříč naší repub-
likou. 

Jistě víte, že město mnoho let neú-
spěšně řeší využití prostoru po kasár-
nách ve Vyšném. Budeme navrhovat, 
aby město zvážilo nebo podpořilo 
výstavbu seniorských zařízení právě 
zde. Všichni víme, že staří lidé zajíma-
jí politiky hlavně před volbami. Chce-
me, abyste věděli, že v našem případě 
„nejsme jako oni“. 

Český Krumlov má za sebou prv-
ní letní sezonu, kdy funguje nový 
systém zpoplatnění zájezdových 
autobusů. Za čtyři měsíce se 
na tzv. bus stopech vybralo přes 
třináct milionů korun. 

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Turismus Do  Českého Krumlova 
přijelo za  první čtyři měsíce fungo-
vání nového systému odbavení zájez-
dových autobusů dvanáct a  půl tisíce 
autobusů, které využily pro výstup 
a nástup dva nové bus stopy na Chval-
šinské ulici. 

„První sezonu provozu bus stopů 
hodnotíme jako velice úspěšnou. Od za-
čátku června do  konce září se nám po-
dařilo vybrat od dopravců na poplatcích 
za  zastavení 13,6 mil. korun. Dobře 
zafungovaly i  zesílené kontroly městské 
policie, případné nedodržení bylo po-
kutováno,“ hodnotí fungování ředitel 
Českokrumlovského rozvojového 
fondu Petr Troják. 

Na  všech příjezdových cestách 
do Českého Krumlova byl instalován 
naváděcí systém, který dovede řidiče 
autobusu na  výstupní a  nástupní ter-
minál bus stopů a  poté na  vyhrazené 
parkoviště autobusů.

Více než 95 % autobusů přijíždí 
do  Českého Krumlova s  již zaplace-
nou rezervací výstupního/nástupního 
místa. „Na bus stopech tedy již nedochá-
zí k žádným dalším zdržením. Autobusy 
jsou automaticky odbaveny na vjezdech 

na  bus stopy pomocí obdržených QR 
kódů a  po  výstupu cestujících odjíždějí 
na jedno z vyhrazených parkovišť,“ uvá-
dí Petr Troják. Otevření druhého bus 
stopu v lokalitě Jelení zahrady přineslo 
i odlehčení počtu přechodů přes frek-
ventovanou Chvalšinskou silnici. Dvě 
třetiny autobusů zastavují právě tady, 
došlo tak ke snížení zatížení přechodu 
Chvalšinské ulice o  60 %. „Dalším sy-
nergickým efektem fungování nového sys-
tému odbavení zájezdových autobusů je 
rovnoměrnější rozprostření příjezdů au-
tobusů do celého dne, kdy první autobusy 
s  turisty přijíždějí již v osm hodin ráno 

a poslední odjíždějí z Českého Krumlova 
po 20. hodině,“ dodává Petr Troják. 

Počet míst na bus stopech je ome-
zený, a  pokud dopravce v  rezervač-
ním systému nenajde volné místo pro 
výstup/nástup, musí přijet v  méně 
frekventovanou hodinu. U  rezervací 
platí, čím dříve si dopravci místo za-
rezervují, tím lépe. Zavedení dopravci 
si rezervují top časy i  několik měsíců 
dopředu.  

Do konce roku 2019 očekává město 
celkové tržby z  poplatků za  zastavení 
autobusů až 18 milionů korun. 

Český Krumlov vybral ze zpoplatnění 
zájezdových autobusů třináct milionů redakce 

Změna Na  minulých jednáních 
zastupitelstva rezignovali na  zastu-
pitelské mandáty Bohumil Flori-
án (SN-MPV) a  Jiří Bloch (NZ). 
Na  uvolněná místa nastupují náhrad-
níci z kandidátní listiny, za SN – MPV 
se zastupitelkou stala Jitka Zikmun-
dová, za NZ Martin Střelec. V tomto 
čísle Novin přinášíme medailonek 
zastupitele Martina Střelce. 

 
Martin Střelec
zastupitel za Nezávislé a Zelené, 40 let

Milí přátelé!
Bydlím v Českém Krumlově té-
měř patnáct let a stále jej pova-
žuji za skvělé místo k životu. Je 
tu ale pořád dost práce a já jsem 
se rozhodl k ní přispívat, a to ne-
jen činností v zastupitelstvu.

Hodně mne 
zajímá životní 
prostředí – pro-
středí, v  němž 
všichni žije-
me a  které nás 
ovlivňuje. Chci, 
aby bylo zdravé 

a  příjemné. Proto se věnuji tématům 
jako veřejná prostranství, život na síd-
lištích, městská zeleň, cyklodoprava 
a  hromadná doprava apod. Za  důle-
žité ale považuji i  přímé zapojování 
občanů do rozhodování o svém okolí, 
tedy věci jako participativní rozpočet 
nebo participativní úpravy veřejného 
prostoru.

Od  jara jsem předsedou komise 
města pro životní prostředí. Aktuálně 
obnovujeme ekovýchovný grantový 
program, pro novou čtvrť ve Vyšném 
navrhujeme moderní ekologickou po-
dobu či přicházíme s náměty, jak řešit 
odpady ve městě.

Jsem vystudovaný přírodovědec 
a profesně se věnuji vlivu zemědělství 
na přírodu a krajinu. To zahrnuje osvě-
tu a poradenství pro farmáře, odborné 
studie, zapojení do  implementace 
zemědělské politiky, ale i  přednášení 
na fakultách v Českých Budějovicích.

Rád využívám sociální sítě, kde 
prostřednictvím diskusí hledám ře-
šení problémů ve  městě. Nebojím se 
ani kritických připomínek a jsem při-
praven vám, občanům, pomáhat, tak 
se mi určitě ozvěte: martin.strelec@
email.cz.

Nezapomínejme na seniory

Změny 
v zastupitelstvu

Vážení Krumlováci, všichni jednou budeme staří. Populace stárne, 
senioři se dožívají požehnaného věku. Před rokem 1989 to bylo 
v průměru 13 let po ukončení aktivního zaměstnání a dnes je to 
25 let. 

Foto: Lubor Mrázek
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Vzpomínky Koho z  pamětníků vy-
zpovídali žáci českokrumlovských 
škol?

Spravedlivá pamětnice
školství za totality: 
Marie Nováková
zpracovali žáci ZŠ TGM pod vedením 

ředitele Josefa Haláčka 

Prožila dětství v Českých Budějovi-
cích v  době druhé světové války, kde 
zažila bombardování města a  dohled 
příslušníků SS. Ve  svém vyprávění se 
Marie Nováková podělila o vzpomín-
ky na  poválečné vysídlování němec-
kých občanů z  Českého Krumlova 
a  také na  své mnohaleté profesní pů-
sobení na ZŠ J. Fučíka, nyní ZŠ TGM. 

Příběh života za totality:
Jan Študlar 
zpracovaly žačky ze ZŠ Plešivec pod 

vedením učitele Miroslava Nováka

Rodák ze Ktiše, nyní obyvatel 
Černé v  Pošumaví, vzpomínal s  žáky 
na  okupaci vojsk Varšavské smlouvy 
v roce 1968, jak lidé žili za socialismu, 

jak fungovalo družstevní hospodářství 
a co přinesla revoluce v roce 1989.

Svědek česko-německých
vztahů v Krumlově: 
Jan Pils 
zpracovali žáci ZŠ Za Nádražím, 

pod vedením učitelky Evy Zálohové

Narozen do  česko-německé rodi-
ny poznal na  vlastní kůži národnost-
ní spory ve  městě po  roce 1938. Jan 
Pils prožil část války v Domoradicích 
u protektorátních hranic, byl svědkem 

osvobození města Američany. Po  ko-
munistické totalitě dokázal zúročit své 
znalosti angličtiny jako průvodce, poz-
ději pracoval jako zubní technik.

Wintonovo dítě 
se šťastnou povahou:
Ruth Hálová  
zpracovali studenti českokrumlovského

gymnázia pod vedením učitele

Jaroslava Krále

Českokrumlovská rodačka naroze-
ná do  židovské rodiny odjela v  červ-

nu roku 1939 jedním z Wintonových 
vlaků do  Anglie. Zde se po  šesti le-
tech dozvěděla, že její nejbližší válku 
přežili. Příběh Ruth Hálové inspiruje 
neutuchající nadějí a  pevnou vůlí jít 
za svým cílem.

Osvícený pedagog: 
Tomáš Podaný 
zpracovaly žačky ze ZŠ Plešivec 

pod vedením učitele Miroslava Nováka

Bývalý kantor českokrumlovského 
gymnázia Tomáš Podaný vzpomínal, 
kterak jako malý chlapec sbíral na poli 
u Malovic letáčky, jež nad naše území 
v  balóncích přinesl přes hranice vítr 
ze západu. Jako nadšený radioamatér 
poslouchal tajně vysílání Svobodné 
Evropy, Hlasu Ameriky a BBC. Nadše-
né vzpomínky bývalých studentů jsou 
důkazem jeho pedagogických kvalit.

Příběh statečného 
a vytrvalého běžce: 
Vladislav Palkovič 
zpracovali žáci českokrumlovského 

gymnázia pod vedením učitele 

Jana Palkoviče

Rodáka ze Slovenska a  vytrvalost-
ního běžce přivedl osud v  60. letech 
minulého století do  obce Větřní. 
V roce 1969 rozmnožil letáky, v nichž 
vyzýval své spoluobčany k manifestač-
nímu pochodu na  horu Kleť. Násle-
dovala soudní jednání a výslechy StB, 
pod jejíž kontrolou byla rodina Vladi-
slava Palkoviče až do roku 1989. Po re-
voluci strávil pět let ve funkci starosty 
obce Větřní.

Jana Horváthová
oddíl Ursini Český Krumlov

Srdce Skauti ze střediska Pod Kletí 
opět zažehnou světla ve tvaru srdce při 
příležitosti uplynutí 30 let od obnovy 
demokracie a  skautingu v  České re-
publice. Hořící srdce na úbočí Křížové 
hory můžete pozorovat 17. 11. 2019 
od  18.00 do  18.20 např. z  louky pod 
Vyšenskými kopci, z  terasy kostela 
sv. Víta, z Plášťového mostu a hradeb  
5. nádvoří zámku, od hotelu Vyšehrad, 
kina Luna, ze silnice u Hornobranské-
ho rybníka nebo ze sídliště Mír. Bude-
me rádi, pokud nám pošlete fotografie 
z  výhledu na  srdce na  mail ursini@
skaut.cz.

Připněte si vlčí mák jako sym-
bol úcty k válečným veteránům. 
Podpoříte tím natáčení vzpomí-
nek pro archiv Paměť národa.

Věra Ondřichová
Post Bellum

Sbírka Do  sbírky můžete přispět 
od 1. do 14. listopadu 2019 na těchto 
místech v Českém Krumlově: městské 
divadlo, městská knihovna, Synago-
ga, Kláštery Český Krumlov, městský 
úřad, Museum Fotoateliér Seidel, 
knihkupectví Expedice, Infocentrum. 

Výtěžek sbírky bude sloužit pro 
natáčení pamětí válečných veteránů, 
příslušníků třetího odboje a  hrdinů  

20. století, jejichž příběhy často nezna-
jí ani jejich nejbližší. Chceme jim tak-
to vyjádřit úctu a zároveň nahrát jejich 
vzpomínky pro archiv Paměť národa. 
Dokud je čas. 

Váleční veteráni byli ochotní polo-
žit své životy, aby mohli jiní žít. I dnes 
jsou váleční veteráni, vojáci nasazení 
v zahraničních misích. Brání ideu svo-
bodného světa, pomáhají místním, za-
chraňují životy. Pomozte nám uchovat 
jejich příběhy. Je na nás, aby se na je-
jich příběhy nikdy nezapomnělo.

Více také na  internetových strán-
kách www.denveteranu.cz.

Příběhy našich sousedů

Hořící srdce 
na Křížové hořeVeřejná sbírka „Vzpomínky válečných

veteránů“ pro Paměť národa

Ruth Hálovou zpovídal v Museu Fotoateliéru Seidel tým z českokrumlovského 
gymnázia.  Foto: Gymnázium Český Krumlov

Marie Nováková se svými žáky před 
sochou T. G. M.          Foto: archiv ZŠ T. G. M.

Pamětník Vladislav Palkovič s mladými dokumentaristy z českokrumlovského
gymnázia.  Foto: Gymnázium Český Krumlov

Foto: Post Bellum
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Historie a současný stav
Tovární papírenská výroba se 

v  povodí Horní Vltavy intenzivně 
rozvíjela již před koncem 19. stole-
tí. Znečišťování Vltavy odpadními 
vodami z  výroby však způsobova-
lo problémy ve  využití říční vody.  
V 60. letech 20. století se proto vyu-
žilo systému čistírny odpadních vod 
(dále jen ČOV) pod Českým Krum-
lovem, obchvatného kanálu z papírny 
Větřní až k čistírně a připojení komu-
nálních kanalizací Větřní a  Českého 
Krumlova. Obchvatný kanál byl vy-
budován v  letech 1969–1974, ČOV 
v letech 1985–1992.

V 90. letech minulého století byla 
papírna zprivatizována. V  tomto ob-
dobí město Český Krumlov možnost 
převzít ČOV do  svého vlastnictví 
nevyužilo. ČOV i  obchvatný kanál 
se tak staly součástí majetku nově 
vzniklé společnosti JIP Papírny Větř-
ní. Druhou možnost převzetí čistírny, 
a to v souvislosti se změnami vlastní-
ků papírny na přelomu tisíciletí, měs-
to opět nevyžilo.

V roce 2010 se vlastníkem závodu 
ČOV stala společnost ČOV Český 
Krumlov s.r.o., která se v  roce 2016 
dostala do konkurzu. V dubnu 2018 
zveřejnil insolvenční správce soudem 
schválený úmysl prodat podstatné 
části společnosti ČOV Český Krum-
lov. Město Český Krumlov chtělo zís-
kat čistírnu do svého vlastnictví, jeli-
kož však v danou chvíli nebylo možné 
současně odkoupit i obchvatný kanál, 
rozhodlo zastupitelstvo nabídku 
na ČOV nepodávat.

Obchvatný kanál je v  současnosti 
zapsán v  majetku JIP – Papírny Vě-
třní a.s., která je od roku 2013 v kon-
kurzním řízení. Insolvenční správce 
společnosti deklaruje prodej kanálu 
současně s ČOV.

Musí město vlastnit 
čistírnu odpadních vod?

Město musí svým občanům zajistit 
odvádění a  čištění odpadních vod. 

V  mnoha případech se tak děje také 
prostřednictvím právnické osoby, 
která je v  rukou veřejného subjektu, 
v  němž má dané město určitý podíl 
na  rozhodování. Existují i  případy, 
kdy jde o  ryze soukromý subjekt. 
Toto uspořádání může pracovat 
(a v praxi i pracuje) velmi dobře, ov-
šem za  podmínky, že zmíněný sou-
kromý subjekt je stabilní a má zájem 
na dlouhodobě udržitelném fungová-
ní a na rozvoji majetku, který je k ta-
kové činnosti zapotřebí.

V  případě Českého Krumlova je 
potřebný majetek (ČOV a  obchvat-
ného kanálu) v držení dvou subjektů 
(ČOV Český Krumlov s.r.o. a JIP Pa-
pírny Větřní a.s.), které nelze považo-
vat za stabilní, neboť se nacházejí v in-
solvenci, a přinejmenším jeden z nich 
nedává do budoucna žádné záruky, že 
by se stabilním stal. JIP Větřní z toho-
to pohledu stabilní nebude, protože 
nelze nijak zaručit, že výroba, pro níž 
je dnes čištění odpadních vod klíčo-
vou službou, bude alespoň v dnešním 
rozsahu i nadále pokračovat.

Nepředvídatelnost budoucích 
vlastnických vztahů a  z  ní plynou-
cích náhlých změn nákladů na čiště-
ní odpadních vod se projevila i v mi-
nulých letech. Před dramatickými 
dopady možných změn město a jeho 
občany chránil pouze systém dlou-
hodobých smluv, který však v  příš-
tím roce skončí.

Získání ČOV a  obchvatného ka-
nálu do  majetku města je prakticky 
jedinou možností, jak trvale zajistit 
kontrolovatelnou udržitelnost majet-
kových a provozních vztahů, jež jsou 
pro naplnění potřeb města nezbyt-
nou podmínkou.

Jednou z  diskutovaných variant, 
které připadaly v úvahu, a to že by se 
vlastníkem stal současný provozova-
tel městských vodovodů a kanalizací 
(společnost ČEVAK), sice poskytuje 
dostatečné záruky stability a dlouho-
dobého zájmu, avšak vzhledem k za-
nedlouho končící provozovatelské 
smlouvě na  vodovody a  kanalizace 
by neuměla zaručit, že se v budoucnu 

nebudou o provoz kanalizace a ČOV 
dělit dva subjekty, se všemi náklado-
vými i administrativními důsledky.

Další možná řešení
Řešení, kdy by město nemuselo 

čistírnu odkupovat, existují a  byla 
velmi pečlivě zmapována na  úrovni 
technickoekonomické studie. Výstav-
ba vlastní ČOV a  nutné navazující 
kanalizace je technicky realizovatel-
ná, ale také investičně náročnější – 
odborný odhad propočetl náklady 
ve  výši cca 330 milionů korun bez 
DPH. Ekonomicky je z dlouhodobé-
ho hlediska přibližně srovnatelná.

Její uskutečnění je logicky vázáno 
na  provedení řady předchozích úko-
nů (zejména změny územního plánu) 
a doprovodných opatření řešících do-
pady výstavby kanalizace na dopravní 
situaci ve městě apod. Reálně by tudíž 
mohla začít fungovat až v  horizontu 
minimálně pěti, spíše však více let. 
Po  tuto dobu by musely prostředky 
vybrané na stočném směřovat do stá-
vajícího (neperspektivního) majetku 
a  pro budoucí (perspektivní) řešení 
by byly ztracené. Tato varianta také 
rezignuje na řešení potřeb města Vě-
třní, které čistírnu využívá.

Koupi ČOV a obchvatného kanálu 
tak vedení města považuje jako jedno 
z  technicky, provozně i  ekonomicky 
nejracionálnějších řešení.

Financování, návratnost
celkové investice

Na  základě četných jednání s  in-
solvenčními správci ČOV Český 
Krumlov s.r.o. a JIP – Papírny Větřní 
a. s. a s jejich věřiteli, po konzultacích 
možných pořizovacích cen ČOV 
a  obchvatného kanálu se zástupci 
odborné veřejnosti a  s  přihlédnutím 
k  cenám zjištěným zadaným znalec-
kým posudkem město podalo nabíd-
ku na koupi ČOV ve výši 180 milionů 
korun a  obchvatného kanálu ve  výši 
50 milionů korun. 

Znalecký posudek prokázal, že 
výše uvedené ceny jsou v  obou pří-
padech nižší než cena v čase a místě 
obvyklá, tedy jsou pro město Český 
Krumlov výhodné.

Celková pořizovací cena 230 mi-
lionů korun by byla financována 
z  dlouhodobého bankovního úvěru 
s  předpokládanou dobou splácení 
úvěru cca 15 let. Hlavním zdrojem 
pro splácení úvěru vč. úroků z něj by 
bylo nájemné za pronájem ČOV a ka-

nálu. Roční nájemné se předpokládá 
ve výši cca 20 milionů korun. Hrubá 
návratnost pořizovacích nákladů by 
byla v souladu s dobou splácení ban-
kovního úvěru, tj. cca 15 let. 

Nezbytné následné budoucí inves-
tice mohou být hrazeny způsobem, 
který ukáže vlastní provoz soubo-
ru ČOV a  jeho ekonomika. Zpráva 
z  místního šetření na  ČOV z  března 
2018 vyčíslila nutné budoucí nákla-
dy ve  střednědobém horizontu na   
30 milionů korun. Tento odhad se 
v zásadě shoduje i s další dokumenta-
cí, kterou má město k dispozici od in-
solvenčního správce ČOV. Zpráva 
z  obhlídky obchvatného kanálu ze 
srpna 2018 odhadla nutné budoucí 
náklady ve  střednědobém horizontu 
na 20 milionů korun. 

Promítnutí koupě 
do ceny stočného

Nákladové dopady do stočného lze 
definitivně upřesnit teprve po  uza-
vření koncesního řízení. Předběžně 
však lze uvést, že stávající stočné 
pokrývá nezbytné provozní náklady 
odvádění i  čištění odpadních vod, 
ale nepokrývá plnou obnovu ČOV 
ani obchvatného kanálu, v  případě 
obchvatného kanálu pravděpodobně 
ani dostatečnou údržbu a  částečnou 
obnovu. Město také odhaduje, že 
stočné ve  stávající výši by mělo tyto 
krátkodobé potřeby pokrýt.

Nájemné z nově nabytého majetku 
by mělo zajistit pokrytí investičního 
úvěru použitého na  koupi. Přibližně 
lze počítat tak, že navýšení nájem-
ného o  0,9 milionu korun znamená 
zvýšení stočného o cca 1 Kč/m3. Bylo 
by tedy nutné zvýšit stávající nájem-
né tak, že zatížení stočného stoupne 
o  cca 21 Kč/m3. Tímto navýšením, 
jakkoli se na první pohled zdá drastic-
ké, by se souhrn vodného a stočného 
v Českém Krumlově dostal přibližně 
do oblasti celostátního průměru.

Aktuálně
Rozhodnutím rady a  zastupitel-

stva města se nyní transakcí celko-
vě zabývá poradenská společnost 
Deloitte, jejímž úkolem je zhodno-
tit výhodnost celého obchodu pro 
město a posoudit potenciální rizika. 
Výstup tohoto posouzení by město 
mělo mít k dispozici během měsíce 
listopadu.

Město zvažuje koupi čistírny odpadních vod
Od přelomu roku se zastupitelstvo města intenzivně zabývá zámě-
rem odkoupení čistírny odpadních vod a obchvatného kanálu. Měs-
to si nechalo zpracovat znalecký posudek, na jehož základě podalo 
nabídky v celkové výši 230 milionů korun. Konečné schválení koupě 
je v kompetenci zastupitelstva. Redakce Novin zpracovala podkla-
dy, aby obyvatele seznámila s problematikou čistírny a se záměrem 
města. Podrobnější informace jsou dále k dispozici na webových 
stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.
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Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Rozpočet Do třetího ročníku parti-
cipativního rozpočtu, ve kterém před-
kládají sami obyvatelé města své nápa-
dy, čím vylepšit okolí svých domovů, 
přišlo padesát pět námětů v  osmi 
městských částech. Z  nich odborní 
konzultanti a zaměstnanci městského 
úřadu po  projednání s  předkladateli 
vybrali konečných šestnáct námětů, 
které postupují do hlasování. 

Pro třetí ročník město navýšilo cel-
kovou částku na  jeden milion korun, 
který si jednotlivé projekty rozdělí. 
„Začínali jsme na  půl milionu a  s  kaž-
dým dalším ročníkem přidáváme do par-
ticipativního rozpočtu více peněz. Obje-
vují se zajímavé náměty, které můžeme 
realizovat dle představ obyvatel,“ uvádí 
starosta Dalibor Carda. 

Projekty, mezi kterými mohou oby-
vatelé vybírat své favority, jsou zveřej-
něny na  webových stránkách www.
rozpocet.KrumlovSobe.cz. Zde jsou 
k  dispozici i  stručné anotace a  mapa 
s  označením míst pro případné reali-
zace projektů. V  mapě jsou uvedené 
i neúspěšné projekty s odůvodněním, 
proč do  hlasování nemohly postou-
pit. „Nejčastěji se jedná o  návrhy, které 
podstatně přesahují daný rozpočet nebo 
nejsou realizovány na  majetku města,“ 
vysvětluje koordinátorka projektu 
Radka Ondriášová. 

Jedinou městskou částí, kde nebyl 
předložen projekt vhodný pro reali-
zaci v roce 2020, je Vyšný. Alokovaná 
částka se tak pro tuto oblast přesouvá 
do příštího roku. 

V režii samotných předkladatelů je, 
aby motivovali sousedy k  hlasování 
pro jejich konkrétní projekt.

Hlasování je spuštěno elektronicky 
od 1. do 15. listopadu 2019 na www.
rozpocet.KrumlovSobe.cz. 

Rozdělení peněz pro jed-
notlivé části města

Území města bylo rozděleno 
do  devíti částí, pro které pak byla 
z 1 000 000 korun vyčleněna konkrét-
ní částka podle předem stanoveného 
klíče. Sestává z  pevné částky, k  níž je 
připočtena proměnná částka podle 
počtu obyvatel. Z  participativního 
rozpočtu bylo vyčleněno centrum 
města, území městské památkové re-

zervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě 
podporován prostřednictvím jiných 
zdrojů, např. programu regenerace 
městských památkových zón a  rezer-
vací. 

Projekty k hlasování
v jednotlivých městských
lokalitách

DOMORADICE
Kontejnerové 
stání Na Lhotkách 
Cílem projektu je vybudování mo-
derního kontejnerového stání z  lehké 
konstrukce v ulici Na Lhotkách. Kon-
strukce vymezí plochu pro kontejne-
ry a  zabrání jejich vyvracení a  omezí 
nežádoucí manipulaci s  nimi. Jedná 
se o úpravu již existujícího místa, kdy 
jsou kontejnery umístěny na  zpevně-
né ploše.

Sadové a parkové úpravy
lokality Na Lhotkách
Sadové a  parkové úpravy návsi spo-
čívají ve  vysazení několika stromů 
a keřů, které budou doplněny lavička-
mi pro vytvoření parčíku s  možností 
sousedského posezení.
Cílem projektu je zlepšení veřejného 
prostoru, který vznikl uprostřed zá-
stavby rodinných domů. Jde o  vznik 
místa pro příjemné posezení ve stínu 
stromů, místa pro setkávání sousedů 
při pořádání tradičních akcí jako jsou 
čarodějnice, zahájení prázdnin, zahá-
jení školního roku atd. 

HORNÍ BRÁNA
Fitness hřiště II. etapa
Obsahem projektu je instalace ven-
kovních kovových cvičebních prvků 
určených zejména starší generaci po-
dél hřišť na  Horní Bráně. Vzhledem 
k  finanční náročnosti je navrženo 

umístění jednoho prvku zaměřeného 
na  zlepšení koordinace pohybu, ba-
lanci a  posílení těla, konkrétně prvek 
cross trainer.

Zpomalovací retardér
v ulici Kaplická
Cílem projektu je umístění zpomalo-
vacího retardéru v  Kaplické ulici nad 
školou. Auta jedoucí do  kopce v  této 
ulici zde jezdí vyšší rychlostí. 

Sousedská slavnost
Uspořádání letní slavnosti pro obyva-
tele ulice. 

NÁDRAŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
Veřejné grilovací místo
Veřejné grilovací místo ve  stínu pod 
vzrostlými stromy za bytovými domy. 
Umístění dvou stolů pro asi osm lidí 
a kvalitního stojanového grilu. Nechy-
bí tu ani pítko s vodou, kde se dá na-
brat čerstvá voda a umýt si potraviny 
i nádobí.

Dětské hřiště na sídlišti 
Vyšný za čp. 115–116
Jedná se o pořízení a umístění houpa-
ček na řetězech vedle sebe, větší klou-
začky se schůdky a zábradlím.

Úprava veřejného 
prostranství v Železniční
ulici
Předmětem projektu je rozvoj veřej-
ného prostranství v  Železniční ulici 
o nové prvky, které aktuálně poptávají 
místní obyvatelé – další herní prvek 
na  dětském hřišti, dvě lavičky a  vý-
sadba zeleně kvůli zástinu. Obyvatelé 
ulice budou spolurozhodovat o  dvou 
zásadních krocích v  provedení úprav. 
V  první fázi projektu budou navrho-
vat, kde mají být nové prvky umís-
těny, aby to co nejlépe vyhovovalo 

jejich představám o využití veřejného 
prostranství. Ve druhé fázi pak budou 
vybírat konkrétní prvky (typ herního 
prvku, laviček, případně zeleně), a  to 
z několika navržených možností v pří-
slušné cenové hladině. 

NOVÉ DOBRKOVICE
Rozšíření odpočinkového
místa u potoka 
Rozšíření doposud nerealizovaného 
odpočinkového místa o pergolu s po-
sezením a stolem.

Upravené recyklační místo
Úprava místa na  kontejnery na  třídě-
ný odpad. Nové rozmístění, výstavba 
boční zídky, popisy kontejnerů.

NOVÉ SPOLÍ
Malé dětské hřiště
Cílem projektu je zřízení malého 
dětského hřiště, v  této první etapě je 
navrženo umístění jednoho dětského 
prvku – houpačky.

Vybavení 
sportovního hřiště
Cílem projektu je doplnění vybavení 
stávajícího sportovního hřiště, umís-
tění dvou basketbalových košů.

PLEŠIVEC
Obnovení dětského 
koutku na sídlišti 
Plešivec 
Jedná se o zřízení umístění houpačky 
na řetězech vedle sebe, větší klouzačky 
se schůdky a zábradlí.

Osvětlení u garáží
Předmětem projektu je realizace ve-
řejného osvětlení u  garáží na  Plešivci 
u ulic Zvonková a Luční.

SLUPENEC
Přemístění 
recyklačního místa
Cílem projektu je přemístění stávající 
plochy s kontejnery na tříděný odpad, 
vybudování zpevněné plochy a  oplo-
cení místa.

ŠPIČÁK
Revitalizace 
dětského hřiště
Postupná revitalizace dětského hřiště, 
konkrétně doplnění o  dětskou hou-
pačku.

Hlasujte pro projekty třetího ročníku 
participativního rozpočtu

Šestnáct z pětapadesáti návrhů, které obdržela krumlovská radnice 
v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu, pokračuje do fi-
nálního výběru. O vítězných projektech, které se budou realizovat 
příští rok, rozhodnou Krumlováci v listopadovém hlasování. 

Fitness prvky z participativního rozpočtu na Plešivci. Foto: Petra Nestávalová
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30 LET SVOBODY

Oslava 30. výročí pádu komunistického režimu
Český Krumlov

Jiří Havlík, 
Krumlov v čase 
“devadesátek”
Dobové fotografie města vystavené 
na místech svého vzniku.

čtvrtek 7. 11.

18.00 hodin
Městská knihovna v Českém 

Krumlově, oddělení pro dospělé

Listopad 1989 
v Českém Krumlově
Beseda s  Vladimírou Konvalinkovou 
a Ing. Janem Vondroušem o sametové 
revoluci v  Českém Krumlově na  zá-
kladě vzpomínek a osobních prožitků.

pátek 15. 11.

Městské divadlo 
Český Krumlov, Horní 2
Příběhy našich sousedů
10.00 hodin
prezentace pro školy
16.00 hodin
prezentace pro širokou veřejnost
Slavnostní prezentace výstupů pro-
jektu, který unikátním způsobem 
dokumentuje vzpomínky pamět-
níků důležitých dějinných událostí  
20. století natočené žáky čes-
kokrumlovských škol. Omezená ka-
pacita míst k sezení.

13.00–18.00 hodin
Městská knihovna 

v Českém Krumlově, oddělení pro děti

Jaké to bylo, když babička 
s dědečkem byli mladí?
Soutěžní hra věnovaná 60.–90. létům 
20. století (k 30. výročí 17. listopadu 
1989). Přijďte se podívat, jaké kníž-
ky se četly, s čím si děti hrály a které 
osobnosti lidé obdivovali! Zahrajte 
si s  tatínkem i  maminkou! Všechny 
účastníky čeká malá odměna.

16.00 hodin 
Kulturní centrum Prádelna

Workshop: vytváření 
transparentů

18.00 hodin
Kulturní centrum Prádelna

Něžná revoluce
Projekce dokumentárního filmu.

19.30 hodin
Kulturní centrum Prádelna

Český Krumlov – město
výtvarného umění
Vernisáž výstavy místních výtvarní-
ků navazující na stejnojmenný kata-
log z devadesátých let minulého sto-
letí. Výstava potrvá do 24. 11. 2019, 
otevřeno vždy v sobotu a neděli.

21.00 hodin
Museum Czech Underground

Bratři Karamazovi
Koncert kultovní krumlovské ka-
pely.

sobota 16. 11.

Kláštery Český Krumlov 

Chodbou do „socíku“ 
Jak se žilo v Krumlově v dobách ne-
dávno minulých? Spojovací chodba 
mezi klášterem a zámkem vás zavede 
tentokrát do  sektorovaného blaho-
-bytu. Slavnostní otevření v  10.00 
hodin. Expozice potrvá do  24. 11. 
2019, otevřeno vždy v sobotu a ne-
děli. 
Vstup zdarma, volné vstupenky nut-
no vyzvednout v  Návštěvnickém 
centru Klášterů.
Akce probíhá ve  spolupráci s  Kláš-
tery Český Krumlov, Státním hra-
dem a  zámkem Český Krumlov, 
Egon Schiele Art Centrem a  SUPŠ  
sv. Anežky České.

10.00, 12.00, 15.00 hodin
Historický pivovar Český Krumlov

Prohlídka historických
částí pivovaru
Navštivte známé i neznámé části are-
álu krumlovského pivovaru.
Provází Tibor Horváth. 
Kapacita omezena, rezervace v Info-
centru Český Krumlov.

17.00 hodin
Kláštery Český Krumlov 

(SUPŠ sv. Anežky České), 

bývalý refektář

DS VOJAN 
Libice nad Cidlinou, 
Václav Havel – VERNISÁŽ
Scénické čtení nadčasové jednoakto-
vé hry Václava Havla.
Režie, úprava, hudební dramaturgie 
a výprava: Jaromír Hruška
Vstupné: 30 Kč, nutná rezervace 
na www.ckrumlov.info/tickets

neděle 17. 11.

Expozice otevřené 
zdarma:

Egon Schiele Art Centrum
10.00–18.00 hodin

Regionální muzeum 
v Českém Krumlově
9.00–12.00
12.30–17.00 hodin

17.00 hodin
náměstí Svornosti

30 LET PO SAMETU
Setkání lidí dobré vůle k  připome-
nutí 30. výročí Sametové revoluce. 
Vystoupí Chlapi v sobě a hosté, mo-
deruje Petr Kronika. Občerstvení 
zajišťuje Sdružení cestovního ruchu 
ČK a Historický pivovar ČK.

17.11 hodin
Český Krumlov

Zvonění 17. listopadu
Sedmnáctého listopadu v  17 hodin 
a 11 minut se rozezní zvony na všech 
kostelích a kaplích jako připomínka 
30 let od  pádu komunistického re-
žimu.

18.00 hodin
Křížová hora

Hořící srdce 
na svahu Křížové hory
(do 18.20 hodin)
Českokrumlovští skauti z  oddílu 
Ursini s přáteli opět zažehnou světla 
ve tvaru srdce.

19.30 hodin
Kulturní centrum Prádelna

Ascanio Celestini
Tereza Sieglová: 
STOJÍM V ŘADĚ
…smršť apelativních monologů 
z  pera italského dramatika a  autora 
stand-upů; účinkují OLDstars pod 
režijním vedením Tomáše Staňka

Změna programu vyhrazena. 
Vstupné zdarma, výjimky uvedeny.

www.ckrumlov.cz/
30letposametu
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  měsíc listopad jsme pro vás 
opět připravili další novinky 
z fondů naší knihovny. Pevně vě-
říme, že si vyberete. A pokud vám 
tato nabídka nestačí a  chcete se 
podívat na další novinky, navštiv-
te web www.knih-ck.cz a vyberte 
si z našeho on-line katalogu. Pře-
jeme příjemné chvíle při čtení.

Šedá, Kateřina: 
UNES-CO 
aneb Divadýlko pro turisty
Sborník výtvarnice Kateřiny Šedé 
dopodrobna zachycuje celý prů-
běh projektu UNES-CO. Publi-
kace je doplněna řadou fotografií.

Šámal, Petr: Literární 
kronika první republiky
Obsáhlá publikace pro každého 
zájemce o literární historii i o dě-
jiny první republiky. Obrazová 
složka má v knize stejnou důleži-
tost jako výkladová.

Vokolek Václav:
Dominový efekt
Román, napsaný krásným jazy-
kem, se odehrává napříč časový-
mi obdobími a  přináší napínavý 
příběh s řadou kulturních odkazů.

Ventrella, Rosa: 
Příběh spořádané rodiny
Silný příběh lásky a přátelství za-
sazený do prostředí italského Bari 
v 80. letech 20. století. Překladová 
práva byla prodána do  více než 
17 zemí světa, chystá se filmová 
adaptace.

Heuvel, Eric: 
Rodinné tajemství
Vzdělávací komiksový příběh 
o  útrapách druhé světové války. 
Ke komiksu nabízí nakladatelství 
Triton zdarma ke stažení pracovní 
sešit pro studenty zabývajícími se 
tématem holocaustu.

Pénichot, Alain: Oční jóga
Kniha s  názornými fotografiemi 
nabízí sestavy cvičení prospěš-
ných k prevenci očních obtíží 
i k relaxaci unavených očí.

www.knih-ck. cz

redakce

Divadlo Městské divadlo Český 
Krumlov zve v  úterý 19. listopadu 
2019 od 19.30 hodin na komedii o pa-
řížském dobrodružství sympatického 
venkovana. V  hlavní roli se představí 
Petr Nárožný. 

Výběrčí přímých daní ze zapadlé-
ho provinčního městečka se jednoho 
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru 
a navštíví ji v Paříži.

Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá / 
Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Jan 
Šťastný / Jan Čenský aj.
Vstupné: 520 Kč / 260 Kč
www.divadlo.ckrumlov.cz 

V Paříži bych tě 
nečekala, tatínku

9. 11. 2019 
SEIDELOVSKÝ VLAK 
– PO KOLEJÍCH 
ZA HISTORICKÝMI POHLEDY 
NA VYŠEBRODSKO

Vydejte se tradičním Seidelovským 
vlakem poodhrnout oponu minulosti 
a  prostřednictvím historických foto-
grafií zažít změnu dlouhých desetiletí 
během jediného dne! Čeká nás netra-
diční výlet za technickými historický-
mi i přírodními zajímavostmi s výkla-
dem kurátora musea Petr Hudičáka. 
Uvidíme Vyšší Brod, Čertovu stěnu, 
Spirovu elektrárnu či Rožmberk a po-
rovnáme historické fotografie se sou-
časným stavem. Odjezd v  9.07 hod 
z Českých Budějovic do Vyššího Bro-
du, návrat v 16.53 hod. Vlak zastavuje 
ve Velešíně a Kaplici. Jízdné: základní: 
300 Kč, děti 6–15 let: 150 Kč, děti 
do 6 let zdarma. Jízdné zahrnuje vlak, 
autobus a  drobné občerstvení. Více 
informací, rezervace: www.cd.cz/nos-
talgie www.cd.cz/jizncechy.

 
12. 11. 2019 
PŘEDNÁŠKA: 
PRVNÍ FOTOGRAFICKÝ
ATELIÉR V LINECKÉ ULICI
A JEHO ZAŘÍZENÍ 

Kurátor muzea Petr Hudičák 
představí první fotografický ateliér 
Gottharda Zimmera, na  jehož místě 
později vyrostla secesní vila atelié-
ru Seidel. Již v  roce 1880 koupil G. 
Zimmer pozemek v Linecké ulici a vy-
budoval zde malý dřevěný zahradní 
domek s  prosklenou střechou, kde 
pořizoval první snímky místních oby-

vatel. Ani zdaleka v  té době ještě ne-
tušil, jaké slávy a věhlasu krumlovský 
fotografický ateliér za  několik desítek 
let dosáhne…

Akce proběhne v  přednáškovém 
sále MFS. Vstupné 50 Kč, snížené 
30 Kč; rezervace míst: www.seidel.cz.

25. 11. 2019, 
od 18.00 hodin
PROMÍTÁNÍ A PREZENTACE
2. DÍLU ÚSPĚŠNÉ KNIHY:
EMIL KINTZL, JAN FISCHER:
ZMIZELÁ ŠUMAVA 2

Akce bude spojená se křtem nové 
knihy o  Šumavě, ve  které opět ne-
budou chybět snímky z  Fotoateliéru 
Seidel. Na  setkání se šumavskými le-
gendami budou promítány i zcela nové 
dokumenty z  cyklu Zmizelá Šumava: 
Údolí smrti – Volarsko, České Žleby, 
Mechový potok, Tajemné prkno z Ni-
cova, Z Kašperek až na vrchol (lyžařská 
legenda E. Gattermann), Sušice 1945 
(Když byl Emil ještě kluk...) a další. 

Charismatičtí vypravěči Emil Kintzl, 
pro nějž je Šumava celoživotní láskou, 
a  Jan Fischer, zkušený režisér cyklu 

úspěšných dokumentů TV Stream.cz, 
poutavě vykreslují těžký život horalů 
a  připomínají bohatou historii tohoto 
regionu. Přijďte si poslechnout dávné 
příběhy, setkat se s osobitými Šumavá-
ky a třeba i získat knihu jako originální 
vánoční dárek zdobený autogramy au-
torů. 

POZOR – místo konání: náměstí 
Svornosti 2, Velký sál; vstupné 50 Kč; 
rezervace míst: www.seidel.cz, info@
seidel.cz nebo na tel.: +420 736 503 871.

23. – 24. 11. 2019 
a 7. – 8. 12. 2019
FOTOVÍKEND
FOTOGRAFOVÁNÍ NA PF 2020

Na oblíbená PFka s lyžemi, brusle-
mi, sáňkami apod. 

Rezervace nutná (www.seidel.cz, 
tel.: +420 736 503 871, info@seidel.cz). 
Fotografování bez prohlídky: 250 Kč / 
Fotografování s prohlídkou: za běžné 
vstupné + 150 Kč.

Se Seidelem za poznáním

Dagmar Turnhöferová
Komunitní centrum Rovnost

 
Podpora Ve  Ve  středu 27. listopa-
du od  17.00 do  19.00 hodin se bude 
v  předsálí českokrumlovského diva-
dla konat již šestá charitativní akce 
s  názvem Pomáháme čtyřnohým 
kamarádům. Tuto akci pořádá Ko-
CeRo – komunitní centrum Rovnost 
o.p.s. Protože se blíží Vánoce, můžete 
si na  prodejní výstavě výrobků, které 
zhotovily děti z NZDM AUTOŠKO-
LA a děti ze Základní školy Kaplická, 
zakoupit drobné dárečky, například 
vánoční ozdoby, ručně malované 
plátěné tašky, vonná mýdla, klíčenky, 
svíčky ze včelího vosku, nebude chy-

bět nově vydané CD Romské pohád-
ky, které nahrávají děti z doučovacího 
kroužku Větřní, a další. 

 Celé odpoledne bude zpestřeno 
kulturním programem. Zahraje rom-
ská kapela Krumlov Band, zatančí vě-
třnínský taneční soubor Somnakuni 
Čercheň, děti z  Vyšehradu zazpívají 
a  zahrají pohádku O  Sněhurce. Výtě-
žek z  prodeje výrobků bude předán 
na  akci Psí Vánoce pro potřeby čes-
kokrumlovského psího útulku. 

 Charitativní akce může alespoň 
v malé míře pomoci místnímu psímu 
útulku, ale také přispívá k  tomu, že 
děti, které se do ní zapojí, si uvědomí, 
že je důležité pomáhat a samy mohou 
také pomoci.

Pomáháme pejskům
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Jana Myslivcová
nezávislá certifikovaná lektorka Baby Signs

Kurz Poprvé v  Českém Krumlově 
otevíráme kurzy znakování pro slyšící 
děti ve věku od 6 do 30 měsíců. V kur-
zech znakování programu Baby Signs® 
se zábavnou formou naučíte znaky, 
díky kterým se s  vaším miminkem 
lépe domluvíte, a  budete si tak blíže. 
Probereme zde nejen znakování a jeho 
přínosy pro vaši rodinu, ale zároveň se 
budeme věnovat i podpoře vývoje dětí 
v oblastech kognitivních a psychomo-
torických dovedností. Kurz má 12 lek-
cí, z nichž každá je zaměřená na jedno 
téma, které děti v tomto věku zajímá.

Znakující děti mluví dříve a  lépe 
než děti, které znaky nepoužívají. Je 
to způsobeno tím, že při znakování 
je komunikace podporována dvěma 
způsoby – gestem i  slovem. Přičemž 

gesta jsou pro kojence a  batolata při-
rozeným způsobem komunikace. 
Všichni víme, že děti, které ještě ne-
mluví, na všechno kolem sebe ukazují 
a  používají různé zvuky či posunky, 
aby se dorozuměly se svým okolím. 
Znakování vám neskutečně obohatí 
soužití s vaším miminkem. Díky zna-
kové řeči pro zdravé slyšící děti budete 
svému maličkému blíž a vychutnáte si 
ohromný pocit sounáležitosti a  lásky. 
Zjednodušeně řečeno, se znakováním 
vás čeká více porozumění a méně vzte-
kání, pláče a frustrace. 

Kurzy znakování jsou vhodné pro 
děti ve věku od 6 do 20 měsíců (v den 
zápisu). Přihlášky i  bližší informace 
na www.radostzeznakovani.cz. Přihlá-
sit se můžete kdykoliv během roku.

Noviny města Český Krumlov. Periodický 
tisk územního samosprávného celku. Noviny 
jsou zdarma vydávány a distribuovány ve měs-
tě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou 
srpna. Číslo 10/2019 vyšlo 2. listopadu 2019, 
uzávěrka byla 18. října 2019. Evidenční čís-
lo MK ČR E 14614. Vydavatel město Český 

Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český 
Krumlov, IČ 245836. Příští vydání 30. listopa-
du 2019 s uzávěrkou 15. listopadu 2019.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem 
článků externích autorů. V Novinách města 
Český Krumlov nejsou uvedeny akademické 
tituly. 

Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, te-
lefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.
cz. 
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Dalibor Carda, Jana Horváthová, 
Karel Laczkó, Romana Linhartová, Miroslav 
Máče, Jana Myslivcová, Vojtěch Němec, Věra 

Ondřichová, Martin Střelec, Dagmar Turnhö-
ferová, Václav Velek. 
Foto: Gymnázium Český Krumlov, Lubor Mrá-
zek, Josef Prokopec, ZŠ T. G. Masaryka.  
© Copyright město Český Krumlov, 2019

Znakování je řečí miminek
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LESY MĚSTA  
ČESKÝ KRUMLOV

Prodej palivového dříví  
v délkách 2 a 4 m

Jehličnaté – cena od 390 Kč / PRM bez DPH 

Kontakt: 
tel. 380 711 567 

e-mail: lesymestack@cmail.cz 

www.lesymestack.cz

redakce

Rozhovor O  kůrovci jsme si po-
vídali s jednatelem Lesů města Český 
Krumlov Miroslavem Štollem. 

Jaká je aktuální situace 
v lesích v majetku města?

U společnosti bude v letošním roce 
zpracován obdobný objem kůrovcem 
napadených stromů jako v roce před-
cházejícím, tj. cca 6.000 metrů kubic-
kých. K  navyšování těžby v  letošním 
roce nedochází zejména z  důvodu 
příznivějších klimatických podmínek, 
než jaké byly v předcházejících letech. 

O jaká hlavní opatření se 
v boji s kůrovcem opíráte?

Základním předpokladem pro 
úspěšný boj s kůrovcem je včasné zpra-
cování a  asanace kůrovcového dříví. 
Díky dlouhodobé spolupráci s  míst-
ními živnostníky a  lokálními firmami 
jsme schopni tento předpoklad napl-
ňovat. Za to, že nám pomáhají, jim patří 

veliký dík. Co se asanace dřevní hmoty 
týče, používáme zejména novou tech-
nologii zakrývání skládek dříví netka-
nou textilií, kterému předchází postřik 
insekticidním přípravkem. Je to metoda 
účinná a výhodná jak z hlediska ekolo-
gického, tak z hlediska ekonomického. 

Co říkáte na názor, že příro-
da by si poradila sama?

Příroda by si samozřejmě poradi-
la, ovšem vrátili bychom se o několik 
století zpět. Byli bychom obklopeni 
neprostupnými houštinami, kam by 
se opravdu obyvatelům na procházky 
chodit nechtělo. Jsem přesvědčen, že 
naše hospodaření, kdy po  vytěžení 
lesního porostu následuje zpravidla 
do  jednoho roku zalesnění, je pro 
všechny prospěšné. Naše lesy plní 
mnoho funkcí – půdoochranná, kli-
matická, vodoochranná, krajinotvor-
ná, rekreační. Pokud bychom na naše 
léty ověřené postupy rezignovali, měl 
bych velikou obavu o  plnění právě 
výše zmíněných funkcí. Pokud bych to 

zjednodušil, všichni jsme se již ve ško-
le učili, že les zadržuje vodu – a vodu 
potřebujeme k životu všichni.

Jaká je druhová skladba na-
šich lesů a jaké dřeviny sázíte?

Na  rozloze 1.300 hektarů lesních 
porostů převažují jehličnany, největší 
zastoupení má smrk – 62 %, dále boro-
vice 18 %, jedle a modřín 2 %. Z listná-
čů je významněji zastoupen pouze buk 
– 7 %, ostatní dřeviny (javor, dub bří-
za, olše, lípa) jsou zastoupeny pouze 
mezi 1 a 2 %. Toto je druhová skladba, 
kterou jsme „zdědili“ po našich před-
cích hospodařících v  druhé polovině 
19. století a v první polovině minulé-
ho století. Ti pěstovali lesy zejména 
pro jejich produkční funkci. 

Pokud bychom mluvili o  druhové 
skladbě v  porostech, na  kterou měla 
vliv naše společnost (posledních 25 
let), tak zde máme zastoupení takzva-
ných melioračních a zpevňujících dře-
vin 46 %. To je dáno naší snahou pěs-
tovat smíšené, odolnější lesní porosty. 

Z různých médií slyšíme 
o podporách pro vlastníky 
lesů, týkají se tyto podpory 
rovněž městských lesů?

Slibované podpory by se měly týkat 
rovněž majetků měst a  obcí. Zásad-
ním problémem však je, že podpora 
je zatím pouze medializována, ale 
konkrétní kroky k  umožnění čerpání 
zatím učiněny nebyly. Neboli, hodně 
se mluví a málo činí.

Jako zásadní problém vidím ab-
solutní selhání státu, a  to ve  dvou 
rovinách. Za  prvé: stát jako největší 
vlastník lesa (vlastní více než ½ lesů 
v ČR) zatím nenašel efektivní způsob 
hospodaření. Velký subjekt svázaný 
řadou předpisů v  dnešní době nedo-
káže reagovat dostatečně pružně, ač 
se mu to díky médiím daří skrývat. 
Za druhé: co se Státní správy lesů týče, 
nevím, jestli konat nemůže, nebo ne-
chce. V  kombinaci s  kůrovcem může 
být tento stav pro všechny naše lesy 
likvidační.

Nekrmte holuby
Prosba V  poslední době se zvyšu-
je počet holubů nejen v  historickém 
centru, ale na  celém území města. 
Díky dostatku potravy a  minimu při-
rozených nepřátel se holubi ve  městě 
rychle množí. Městský úřad obdržel 
i několik stížností od obyvatel na ško-
dy způsobené holuby. Znečišťují 
veřejná prostranství a  působí škody 
na  sochách, fasádách domů i  dalším 
majetku. Město proto apeluje na  ve-
řejnost, aby holuby nekrmila. (red)

Hledá se strom
Zn. vánoční Aktuálně je nejvyšší 
čas začít plánovat vánoční výzdobu 
města. V současné době neeviduje-
me žádné nabídky na dodání vánoč-
ního stromu pro naše město, proto 
si dovolujeme oslovit majitele, kteří 
zvažují z  opodstatněných důvodů 
kácení vzrostlého symetrického jeh-
ličnanu. Pokud by jej rádi věnovali 
jako vánoční strom města Český 
Krumlov, budeme rádi za  kontakt. 
Děkujeme! (red)

Hospodaření městských lesů v době 
kůrovcové kalamity


