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Milí Krumlováci, 
oslavy 30 let po sa-
metu jsou za námi 

a  já bych chtěl touto formou po-
děkovat celému organizačnímu 
týmu, pořadatelům, partnerům 
a dobrovolníkům, kteří se na pří-
pravě i  realizaci listopadových 
oslav svobody podíleli. Hojná ná-
vštěvnost všech koncertů, výstav, 
doprovodných akcí i  nedělního 
setkání lidí dobré vůle na náměstí 
Svornosti mě utvrdila v tom, že to 
s  tou svobodou a  demokracií ne-
myslíme v Českém Krumlově ani 
po třiceti letech vůbec špatně.

V  následujících týdnech a  mě-
sících bude pro městské zastupi-
telstvo jedním z  hlavních témat 
v  oblasti kultury budoucnost 
a  fungování rozsáhlého areálu 
klášterů v  době po  konci někte-
rých omezení plynoucích z  pod-
mínek evropské dotace. Doba 
po  udržitelnosti projektu otevírá 
celou řadu možností a  příležitos-
tí k  dalšímu pozitivnímu rozvoji 
a  zvýšení ekonomické soběstač-
nosti areálu, ale i rizik a nebezpečí 
z možné nevhodné komercionali-
zace tohoto výjimečného a  histo-
ricky cenného komplexu. 

Kláštery se během pár let pro-
vozu staly oblíbeným kulturním, 
vzdělávacím a společenským cen-
trem, druhou nejnavštěvovanější 
památkou ve  městě a  místem, 
které hojně navštěvují Krumlo-
váci. Nepřeberné množství kul-
turních akcí a  programů, které 
v  českokrumlovských klášterech 
se svými dětmi a  blízkými na-
vštěvujete, mě neustále upevňuje 
v  přesvědčení, že tento projekt 
má smysl a  pokud se nezmění 
jeho podstata a  obsah, může se-
hrát zcela zásadní roli v budou-
cím rozvoji města. 

Na závěr mi dovolte, abych vás 
pozval na  bohatý adventní pro-
gram, popřál vám klidné prožití 
Vánoc a vše dobré do nového roku 
2020. Doufám, že se s  mnohými 
z vás potkám na některé z prosin-
cových akcí a s dětmi v již tradič-
ním Andělském průvodu!

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 19. pro-
since 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

Psí Vánoce v útulku

5

Zimní údržba komunikací

7

Andělský advent v Českém Krumlově

Čtěte dále na str. 3

Mikulášská nadílka, Medvědí i Psí Vánoce, oslava konce roku, adventní trhy, betlémy, 
andělský průvod městem a kláštery, příchod Tří králů, vánoční i rockové koncerty, diva-
delní představení, komentované prohlídky, hry, pohádky a především rozzářené oči dětí 
a otevřená srdce dospělých. Po celé čtyři adventní víkendy je pro vás připraven bohatý 
kulturní program a my vás srdečně zveme k jeho návštěvě. Kompletní program najdete 
na www.ckrumlov.info/advent.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Parkování Držitelé karty mohou 
nově bodovou kartu uplatnit také 
na novém parkovišti P5 u autobusové-
ho nádraží, které je blízko u nemocni-
ce. Tady platí výhodný tarif dokonce 
do 12.00 hodin.

Pro parkování v  centru Českého 
Krumlova je především pro místní 
obyvatele nejvýhodnější variantou 
bodová parkovací karta, karta slou-
ží pro zvýhodněné parkování mimo 
špičku, tarif od  14.30 do  10.00 ho-
din je velmi příznivý, pouhé 2 Kč 
za  hodinu (ve  špičce 40 Kč/h). Při 
účasti na kulturní akci v centru měs-
ta, na které návštěvníci zpravidla strá-

ví tři hodiny, tak vyjde parkovné na   
6 korun.

Bodová karta platí pro parkoviště se 
závorovým systémem P1 ( Jelení za-
hrada), P2 (Pod Poštou), P3 (Městský 
park) a P5 (Autobusové nádraží). Bo-
dovou kartu je možné zakoupit v Info-
centru na náměstí Svornosti za 300 Kč 
s  nabitým kreditem na  parkování 
v hodnotě 200 Kč. Další dobíjení kre-
ditu se provádí přímo na  parkovišti 
v automatické pokladně.

Parkování prvních 40 minut je 
na  všech parkovištích zdarma, tj. 
neodečítá se žádný kredit. 40 minut 
zdarma platí nejen pro držitele karet, 
ale i  při běžném parkování, pokud 
řidič opustí parkoviště do  40 minut 
od vjezdu.

Bodová karta na parkování 
(nejen) pro Krumlováky
Řadu let existuje v Českém Krumlově možnost parkovat mimo špičku 
na parkovištích u centra města za mimořádně výhodou cenu. Krum-
lováci i přespolní si mohou zakoupit tzv. bodovou kartu, se kterou 
zaplatí za parkování od 14.30 do 10.00 hodin pouhé 2 Kč na hodinu. 

Foto: Lubor Mrázek
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MĚSTO I SPORT

aktuality

Na konci října se z Prahy do cen-
tra Českého Krumlova přesunula 
obrovská maska ledního medvě-
da a bublinář. Radnice na nevíta-
né hosty okamžitě zareagovala 
a upravila vyhlášku o buskingu, 
která pouliční vystupování toho-
to druhu zakazuje. Vyhlášku ná-
sledně schválilo zastupitelstvo.

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Busking upravuje v Českém Krum-
lově vyhláška, která definuje pouliční 
produkci jako umělecká, zejména 
hudební, divadelní a artistická vystou-
pení na  veřejných prostranstvích. 
Na konci října se na území města vy-
skytovali zvířecí maskoti a  bublináři, 
jejichž regulace nebyla vyhláškou 
upravena. 

„Jednalo se o důsledek právní úpravy 
vyhlášky o  buskingu v  Praze, kde byla 

tato pouliční vystoupení zakázána, 
a  řada provozovatelů se tak přesunula 
do Českého Krumlova. Kromě fotografo-
vání se s kolemjdoucími za peníze žád-
né umění neprodukují, někdy dokonce 
odměnu vymáhají. To opravdu nemá 
s pouličním uměním nic společného, pro-
to jsme trvali na  zákazu takový masek 

ve  městě,“ uvádí starosta Dalibor Car-
da. 

Obří maskoti narušují estetický 
vzhled města a bublináři znečišťují ve-
řejné prostranství, fasády budov, výlo-
hy i oděvy kolemjdoucích. Zastupitelé 
proto schválili úpravu vyhlášky, která 
tato pouliční vystoupení zakazuje. 

Do vyhlášky přibyly odstavce, které 
zakazují pouliční vystoupení v převle-
cích za zvířata či postavy z filmů, tele-
vizních pořadů nebo počítačových her 
a  v  převlecích, které svými rozměry 
zjevně přesahují proporce dospělého 
člověka.

Zakázána jsou také vystoupení, 
která nad míru přiměřenou poměrům 
ruší práva jiných osob, například hlu-
kem, pachem, znečišťováním. Za zjev-
ně nepřiměřená se považují zejména 
hlasitá vystoupení, vystoupení zahr-
nující vytváření bublin nebo výtvarná 
vystoupení s  použitím aerosolových 
rozprašovačů.

Město zakázalo v centru ledního 
medvěda, pandu i bublináře

redakce

Pára Provoz páry většinou probíhá 
za plného provozu pro veřejnost. Plat-
né vstupné do bazénu se ale ani touto 
rozšířenou službou nemění. V  přípa-
dě, že plavecký bazén není pro veřej-
nost v  provozu z  důvodu dlouhodo-
bých pronájmů sportovním klubům 
nebo plavecké škole, pára je otevřena 
za speciální cenu 40 korun. 

Parní komory, které jsou umístěny 
v dámských a pánských sprchách, byly 
nově osazeny průhlednými dveřmi 
z  kaleného skla. Vyměněny byly také 
vyvíječe páry. Původní zařízení by to-
tiž nedostačovalo požadavkům na ce-
lotýdenní provoz. „Řešení nám poskyt-

la ověřená finská firmy Harvia," doplnil 
Martin Tomka. Zařízení je v  případě 
plánované rekonstrukce plaveckého 
bazénu možné jednoduše odmonto-
vat a instalovat do nových prostor. Po-
řízení vyšlo na 200 tisíc korun.

Kromě dalších kosmetických 
úprav a  nového navigačního systému 
v  prostoru plaveckého bazénu byla 
výrazným zásahem rekonstrukce to-
alet v  dámských i  pánských šatnách. 
„Kompletně jsme renovovali kóje na  to-
aletách, protože stav původních toalet 
byl značně havarijní," vysvětluje ředi-
tel PRO-SPORTu. Zařízení toalet je, 
stejně jako v  případě vyvíječů páry, 
snadno demontovatelné a  použitelné 
v novém zařízení. "Investice tak nebude 

od počátku ztracená," doplňuje Martin 
Tomka s  tím, že pro veřejný provoz 
je podstatné, aby se návštěvníci po-
hybovali v  hygienicky způsobilých 
podmínkách a  prostředí pro ně bylo 
pohodlné. „Před rekonstrukcí toalet 
jsme dostali doporučení z  místních zá-
kladních škol, kde již rekonstrukce pro-
běhla. Tato investice je tedy komplexně 
promyšlená v návaznosti na městské pro-
středky," upřesňuje ředitel společnosti 
PRO-SPORT, jejímž zřizovatelem je 
město Český Krumlov. Rekonstrukce 
toalet v  bazénu vyšla na  zhruba 500 
tisíc korun.

Páru v plaveckém bazénu si veřejnost 
užije po celý týden kromě pondělí
Relaxaci v parní komoře plaveckého bazénu v Českém Krumlově 
si užije veřejnost v rozšířené provozní době. „S novým rozšířeným 
provozem páry jsme začali už v září, ale je třeba si uvědomit, že 
jsme v počátcích takového provozu. Zkoumáme, co je optimální pro 
návštěvníky a budeme rádi za každý poznatek, který povede ke zlep-
šení. Zatímco se dříve zájemci o páru koncentrovali ve dvou nebo 
třech termínech a pára byla přeplněná, věříme, že se nyní návštěva 
rozmělní v rámci provozní doby od úterý do neděle od 15 do 20.30 
hodin," vysvětluje Martin Tomka, ředitel společnosti PRO-SPORT ČK, 
která bazén spravuje. 

Foto: město Český Krumlov

redakce

Zastupitelstvo města schvá-
lilo koncepci ustanovení sa-
mostatné destinační společ-
nosti, jejíž vznik vychází ze 
Strategie cestovního ruchu. 

Projekt Záměrem je postave-
ní destinační společnosti na mo-
derních osvědčených princi-
pech přímé a  úzké spolupráce 
privátního a  veřejného sektoru. 
Projekt vychází z  osvědčených 
zkušeností z domova i ze zahra-
ničí, kde významné turistické 
destinace využívají právě tento 
systém vedení a  kultivace ces-
tovního ruchu. 

„Vycházíme z národní strategie 
cestovního ruchu, osvědčeného 
a  efektivního principu vedení ex-
ponovaných turistických oblastí. 
Jedná se převážně o společnou vůli 
aktérů cestovního ruchu podílet se 
na řízení a rozumném rozvoji celé 
oblasti,“ uvádí Miroslav Březi-
na, projektový manažer Český 
Krumlov Tourism. 

Společnost se zaměří na  rov-
nováhu soužití místních občanů 
s  turisty, také na  rozvoj desti-
nace ve  prospěch vícedenních 
pobytů a  rodin s  dětmi. Počítá 
s  aktivním zapojení privátního 
sektoru a  veřejného sektoru. 
Dalším přínosem je efektivní vy-
nakládání finančních prostředků 
pro společný marketing.

Společnost se stane part-
nerem pro jednání s  dalšími 
subjekty, např. Czech Tourism, 
Jihočeská centrála cestovního 
ruchu a pro přeshraniční spolu-
práci.

Nová destinační společnost 
na  sebe převezme závazek bu-
dování kvalitní a  konkurence-
schopné destinace a  její udrži-
telnost. Destinační management 
oblasti využije všech svých 
schopností a  bude v  dobré víře 
tvořit pozitivní obraz celé des-
tinace.

Vznik 
destinační 
společnosti

 1. 12.
  7. 12.
  8. 12.
14. 12.
15. 12.
21. 12.
22. 12.

23.–27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

13.45–15.45 hod.
19–21 hod.
13.45–15.45 hod.
14.30–16.30 a 19–21 hod.
13.45–15.45 hod.
13.15–15.15 a 19–21 hod.
13.45–16.45 hod.
10–12 a 14–16 hod.
14–16 a 19–21 hod.
13.45–15.45 hod.
14–16 hod.
14–16 hod.

Veřejné bruslení 
na zimním stadionu
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Pokračování ze str. 1

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Parkování Nové parkoviště u auto-
busového nádraží je v současné době 
nejvýhodnějším způsobem parkování, 
hodina vyjde na  20 Kč. „S  bodovou 
parkovací kartou zde mohou uživatelé 
parkovat za 2 Kč mimo špičku od 14.30 
až do 12.00 hodin. Zvýhodněné parko-
vání do  dvanácti hodin využijí přede-
vším návštěvníci nemocnice,“ uvádí Petr 
Troják, ředitel Českokrumlovského 
rozvojového fondu. 

Zaparkuj a jeď (P+R)
U  autobusového nádraží mohou 

obyvatelé, kteří dojíždějí zejména 
za  prací do  Českých Budějovic a  dal-
ších obcí, využít systém odstavného 
parkování P+R (park and ride, tj. za-
parkuj a  jeď) za  400 Kč za  měsíc. Své 
auto zaparkují na označeném parkovi-
šti a dále pokračují veřejnou dopravou. 

 
Zaměstnanecké 
parkovací karty

Na  parkovištích P2 a  P3 jsou 
vyhrazená místa také pro zaměst-

nance pracující v  centru města. Po-
prvé po  deseti letech od  zavedení 
zaměstnaneckých parkovacích karet 
byl upraven ceník (místo původních 
160 Kč nyní 300 Kč/měsíc, červenec 
a srpen 1000 Kč/ měsíc – dříve 900 
Kč/měsíc). V přepočtu tedy zaměst-
nanec parkuje mimo dva letní měsí-
ce za 14,3 Kč/den.

„Aktuálně také pracujeme na  vytvo-
ření nových ploch pro výhodnější parko-
vání zaměstnanců ve  větší docházkové 
vzdálenosti od  centra města,“ dodává 
Petr Troják. 

Parkování pro trvale 
bydlící v centru města
(rezidenti)

Na  P1, P2 a  P3 parkují obyvate-
lé s  trvalým pobytem za  1000 Kč 
na  rok, senioři nad 65 let jen za   
500 Kč/rok. 

Podrobné informace
www.ckrumlov.cz/parking
www.ckfond.cz
www.geoportal.ckrumlov.cz → Mapa 
pro veřejnost → vrstva Parkovací 
plochy

Parkování na autobusovém nádraží P5

Štěpánka Kučerová
oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek

Serpentina Město Český Krumlov 
do konce roku dokončí poslední etapu 
oprav opěrné kamenné zdi podél třídy 
Míru, na jejíž realizaci použilo finance 
z  rozpočtu Jihočeského kraje získa-
né v  rámci projektu Přímá podpora 
města Český Krumlov na  regionální 
rozvoj města v  souvislosti s  registrací 
v  Seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Program je určen 
na financování neinvestičních nákladů 
na  realizaci významných kulturních 
akcí města, jeho propagaci, opravu 
a údržbu jeho majetku.  Celková dota-
ce Jihočeského kraje na rok 2019 čini-
la 2,3 milionu Kč. Většina finančních 
prostředků bude použita na třetí etapu 
oprav opěrné zdi, zbylé finanční pro-
středky město využije na drobné opra-
vy a údržbu dalšího majetku.  Více info 
na www.ckrumlov.cz/projekty.

Oprava opěrné zdi

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Výsledky Do  třetího ročníku par-
ticipativního rozpočtu zaslali obyva-
telé Českého Krumlova pětapadesát 
námětů, ze kterých bylo po  posou-
zení jejich realizovatelnosti vybráno 
finálních šestnáct projektů, které po-
stoupily do hlasování. 

„Hlasování v  předešlých dvou 
letech bylo poměrně nekomfortní. 
Řada obyvatel dokonce kvůli admi-
nistrativním složitostem hlasování 
nedokončila, což byla samozřejmě 
škoda. Díky týmu, který spravuje 
web města, bylo hlasování v  letoš-
ním roce zjednodušené a uživatelsky 
komfortní, což se odrazilo na  vyšší 

účasti obyvatel,“ uvedl místostarosta 
Josef Hermann. 

Pro projekty hlasovalo celkem 
285 hlasujících, kteří rozhodli, že se 
v  příštím roce zrealizuje osm před-
ložených záměrů v  osmi městských 
částech. 

Vítězné projekty
V  Domoradicích si lidé odhla-

sovali sadové a  parkové úpravy lo-
kality Na  Lhotkách, kde si přejí vy-
tvořit místo pro setkávání sousedů. 
Obyvatelé Horní Brány rozhodli 
o  umístění dalšího prvku na  fitness 
hřiště. Navrhli prvek, který se zamě-
řuje na  zlepšení koordinace pohybu 
a posílení těla. Na  sídlišti Špičák se 
doplní hřiště o  dětskou houpačku. 

V  Nových Dobrkovicích zvítězil 
projekt na  rozšíření odpočinkového 
místa u potoka. 

V  Novém Spolí vyhrála realizace 
malého dětského hřiště. Ze tří pro-
jektů, které postoupily do  hlasová-
ní, vybrali obyvatelé Nádražního 
Předměstí umístění herních prvků 
na  sídlišti Vyšný za  domy čp. 115–
116. Obyvatelé Plešivce odhlasovali 
obnovu dětského koutku za  domem 
čp. 233–238 v ulici 5. května. Slupe-
nec měl letos v  návrhu pouze jeden 
projekt, a  tím je přemístění stávající 
plochy s  kontejnery na  tříděný od-
pad, vybudování zpevněné plochy 
a oplocení místa.

Jedinou městskou částí, kde nebyl 
předložen projekt vhodný pro realiza-
ci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak 
pro tuto oblast přesouvá do roku 2020.

Počet hlasů pro jednotlivé projek-
ty a  další informace jsou k  dispozici 
na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Třetí ročník participativního 
rozpočtu má své vítěze
Krumlováci rozhodli hlasováním o nových projektech, které budou 
v příštím roce realizovány v rámci participativního rozpočtu. Do hla-
sování se zapojilo 285 obyvatel, kteří rozdělili milion korun osmi 
projektům.
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Miroslav Máče
zastupitel bez politické příslušnosti

Názor Problematika vztahu města 
a  Českokrumlovského rozvojového 
fondu, obchodní organizace ve  vlast-
nictví města, byla opět otevřena schvá-
lením navýšení jmění této obchodní 
organizace z majetku města na jednání 
zastupitelstva 31. října 2019.

Převod pozemku ve  vlastnictví 
města do vlastnictví rozvojového fon-
du vyžaduje přijetí dotace na  realiza-
ci terminálu a  parkovacího systému 
na  autobusovém nádraží v  Českém 
Krumlově. Spornou otázku je, zdali 
město samo, prostřednictvím investič-
ního odboru městského úřadu, mělo 
realizovat tuto stavbu. Pak by dotace 
byla příjmem města a  nemuselo tak 

dojít k převodu pozemků na rozvojo-
vý fond. 

Bezplatný převod navyšující jmění 
obchodní organizace města má dvě 
stinné stránky, ztrátu příjmů plynou-
cích z  nájmu převedených pozemků 
a  možné zcizení pozemků z  majetku 
rozvojového fondu.  Město Český 
Krumlov má s fondem od srpna 2016 
uzavřenu smlouvu o  nájmu na  dobu 
35 let s  ročním nájemným 500 tis. 
Kč. Pokud pozemky budou majetkem 
fondu, pak není důvod k  plnění této 
nájemní smlouvy a  rozpočet města 
přichází každoročně po  dobu 35 let 
o  částku 500 tis. Kč, která mohla být 
použita ke  zlepšení podmínek života 
občanů v Českém Krumlově.

Druhým problémem je osud ma-
jetku rozvojového fondu. Podle § 102 

odst. 2 obecního zřízení je radě měs-
ta vyhrazeno plnit vůči rozvojovému 
fondu úkoly zakladatele a rozhodovat 
ve věcech města jako jediného společ-
níka obchodní společnosti. Pak rada 
obce, minimálně čtyři radní, může zci-
zit jakýkoli majetek fondu, aniž by za-
stupitelstvo města mohlo tento prodej 
ovlivnit.  Příkladem prodeje z majetku 
fondu radou města byl v  minulosti 
prodej chaty na  Kleti. Pokud bude 
rada města soudná a  bude respekto-
vat stanovisko koaličních zastupitelů, 
bude zcizení majetku z  rozvojového 
fondu názorem většiny koaličních 
zastupitelů. Nicméně tomu tak v  bu-
doucnu nemusí být.

Článek byl redakcí zkrácen, plná ver-
ze je zveřejněna na  www.ckrumlov.cz/
noviny.

Navýšení jmění Českokrumlovského rozvojového fondu

V posledním čísle Novin tohoto 
roku vám přinášíme medailonek 
zastupitelky Jitky Zikmundové, 
která v zastupitelstvu nahradila 
Bohumila Floriána, jenž na svůj 
zastupitelský mandát rezigno-
val. 

redakce 

Jitka Zikmundová
zastupitelka za SN–MPV, 49 let 

Vážené 
dámy, vážení 
pánové,
jako zastupi-
telka města 
Český Krum-
lov pracu-
ji s  malou 
p ř e s t áv k o u 

od roku 2006, tedy neuvěřitelných 13 
let. Český Krumlov se mění a  mění 
se k  lepšímu. S  úžasem vidím krásně 
opravené historické centrum, které 
obdivuje celý svět, jezdím z  autobu-
sového nádraží, které důstojně vítá 
celý svět, ale hlavně se potkávám 
s  aktivními a  skvělými Krumlováky 
a Krumlovačkami. Ti, kteří myslí pozi-
tivně do budoucnosti, mi říkají, že zde 
žijí rádi. Máme všichni společně ještě 
hodně práce. 

Budu se věnovat cestovnímu ruchu 
a kultuře, obojí přináší do města pro-
spěch a  čerstvé nápady. Jako zásadní 
projekt pro blízkou budoucnost vidím 
zajištění provozu a  zajímavé náplně 
a funkce komplexu Klášterů, po uply-
nutí doby udržitelnosti projektu se 
otvírají nové možnosti. Kláštery do-
savadní činností potvrdily svoji roli 
významného kulturního a  společen-
ského centra pro místní obyvatele 
v historickém centru. 

Nová, moderní čtvrť města má 
vzniknout v  areálu bývalých kasáren 
ve Vyšném. Je to příležitost vybudovat 
architektonicky unikátní, energeticky 
šetrnou a  k  životu příjemnou čtvrť, 
která splyne s okolní přírodní krajinou 
CHKO Blanský les. Příklady ze zahra-
ničí ukazují, že je to možné. Vysoké 
nároky na  kvalitu a  pečlivá a  dlouho-
dobá příprava dají vzniknout dobrému 
místu k  životu, projekt vzbudí zájem 
doma i v zahraničí a Českému Krum-
lovu přibudou obyvatelé. To je moje 
vize pro toto rozvojové území města. 

Jsem tu pro vás: 
jitkazikmundova@yahoo.cz.

Změny 
v zastupitelstvu

Josef Hermann 
místostarosta

Zastupitel Miroslav Máče ve svém pří-
spěvku píše o dvou „stinných stránkách“ 
převodu pozemků pod autobusovým 
nádražím z  města na  Českokrumlov-
ský rozvojový fond. K  té první mohu 
uvést to, že k žádné ztrátě příjmu města 
z nájemného nedojde. Město se s ČKRF 
se dohodlo na  tom, že výše nájemné-
ho zůstane v nezměněné výši 500 tisíc 
korun ročně. Pokud jde o  opakovaně 
vyjadřovanou obavu pana zastupite-
le o  další osud pozemků převedených 

do  majetku fondu, nelze ji označit 
jinaknež jako zcela zbytečnou. Už sa-
motná představa, že by radní města 
ve funkci valné hromady ČKRF prodali 
pozemky pod autobusovým nádražím, 
je zcela absurdní. A  pak rozdíl mezi 
tím, zda o  prodeji majetku rozhoduje 
rada či zastupitelstvo města je fakticky 
irelevantní. Tak jako má každá koali-
ce většinu hlasů v radě, tak má logicky 
většinu i v zastupitelstvu. A pokud do-
jde v  koalici, reprezentované zejména 
radou města, k nějaké shodě týkající se 
jakéhokoliv návrhu důležitého rozhod-
nutí, mezi které patří určitě i prodej vý-

znamného nemovitého majetku, je na-
nejvýš pravděpodobné, že takový návrh 
schválí i zastupitelstvo hlasy koaličních 
zastupitelů.

Na závěr bych chtěl reagovat na  jed-
nu otázku pana zastupitele z úvodu jeho 
příspěvku, proč rekonstrukci autobuso-
vého nádraží nerealizovalo město samo, 
ale ČKRF. Odpověď je velmi jednodu-
chá. Právě pro takového projekty má 
město ČKRF, který již mnohokrát osvěd-
čil svou profesionální zdatnost a kvalitu 
odváděné práce. Myslím, že nová podo-
ba autobusového nádraží je toho jasným 
důkazem.

Martin Střelec
zastupitel za Nezávislé a Zelené

Rada města se nedávno odhodlala 
k  odvážnému kroku. Přichystala vy-
hlášku, která měla v  Krumlově ome-
zit používání zábavní pyrotechniky 
a přinést obyvatelům více klidu. Jenže 
začaly prosakovat obavy, že vyhlášku 
prakticky nelze vymáhat a bude tudíž 
k  ničemu. Jak dohledá městský stráž-
ník, kdo odpálil odkudsi z města salvu 
rachejtlí? Takové otázky se nepodařilo 
vyřešit a vyhláška nebyla schválena.

Takže co teď? Máme pyrotechniku 
nechat plavat, protože stejně řešit ne-
jde? Nebo nějaké možnosti jsou?

Pojďme si to trochu rozebrat. Pře-
devším: obecní vyhláška o  zábavní 
pyrotechnice není výmysl. Řada obcí 
takový nástroj využívá pro omezení 
či úplný zákaz pyrotechniky na  svém 

území, patří to do jejich kompetence. 
Jsou to obce malé, střední i velké, na-
příklad Malenovice, Cheb, Šumperk, 
Liberec, Zlín, Praha. 

Respektovanost vyhlášek není sto-
procentní, v  Praze lidé sepisují petice 
za  přitvrzení podmínek. Přestože je 
zkušeností zatím málo, zdá se, že vy-
hlášky nějaké zklidnění do obcí přines-
ly a je to základ, na němž lze stavět.

Dále: od  naší krumlovské vyhlášky 
nemá smysl očekávat, že městští stráž-
níci budou honit po  sídlištích kluky 
s  petardami nebo hledat, ze kterého 
balkonu vyletěla jedna rachejtle. To 
skutečně není realistické. Ale pokud si 
někdo nakoupí bednu výrobků a bude 
je chtít půl hodiny odpalovat ze sídliště, 
to už se dohledat a postihnout dá mno-
hem snadněji. A zdaleka ne každý si to 
troufne, když bude omezení v platnosti. 
Takto by vyhláška měla dopadnout pře-

devším na větší spontánní pyrotechnic-
ké produkce, a to je pro snížení hlukové 
zátěže ve městě přece velmi zásadní.

A  nakonec to možná nejdůležitěj-
ší: nezůstávejme pouze u  vyhlášky. 
Odklon od  zábavní pyrotechniky je 
nastupující společenský trend. Čím 
dál více slýcháme od  lidí, že se bez 
ohňostrojů obejdou, protože toho ra-
chotu už mají dost oni, jejich psi a koč-
ky, ptáci a  veškerá příroda okolo nás. 
Někde už provozovatelé velkých akcí 
přecházejí z pyrotechnických produk-
cí například na  videomapping nebo 
tiché ohňostroje, chtějí být ohleduplní 
a  moderní. Pojďme na  tomhle zapra-
covat i v Krumlově.

Takže já to vidím jasně. Město nesmí 
na snahy o omezení hluku v podobě zá-
bavní pyrotechniky rezignovat a nesmí 
zůstat jen u vyhlášky. A o zábavu určitě 
nepřijdeme, nebojte.

Ad: Navýšení jmění Českokrumlovského rozvojového fondu

Dělá to BUM! A město je na to bezzubé. Anebo ne?
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na  měsíc prosinec jsme pro vás 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny, tentokrát se za-
měřením na  stolní společenské 
hry. 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 
hraní.

Biatlonmánie
S  touto společenskou hrou zaži-
jete to, co na  trati prožívají naši 
sportovci. Zápletky, dramata, 
radost i smutek. Možná se u této 
zábavy i trochu zapotíte.

Sequence
Strategická hra pro celou rodinu. 
Má jednoduchá pravidla, zvlád-
nou ji děti od 7 let, ale svým hra-
cím stylem zaujme i dospělé.

Star Wars – Destiny
Základní sada taktické hry s kost-
kami a kartami. Fanoušci Hvězd-
ných válek se v  ní setkají se zná-
mými postavami z  oblíbených 
filmů i seriálů.

Mysli a spojuj 
– Lidské tělo
Zábavná vědomostní hra pro děti 
od 8 let. Pomocí obrázkových ka-
ret si hráči procvičí názvy, členění 
a  charakteristiky částí lidského 
těla.

V kostce – Zvířecí rodiny
Desetiminutová hra na  osvěžení 
paměti a  vědomostí ze světa zví-
řat. Hodí se pro děti od 4 let, ale 
i pro jejich babičky a dědečky.

Zpátky do lavic
Kvízová hra prověří vaše znalosti 
ze základní školy. Čeká vás 1200 
otázek ze šesti vyučovacích před-
mětů. Na  konci hry obdržíte za-
sloužené vysvědčení.

www.knih-ck. cz

Město Český Krumlov
srdečně zve širokou veřejnost na

Návštěvníci se mohou těšit na vánoční 
dobroty, vyhlášený punč a grilování. 
Odpoledne zpříjemní, rozezpívá a vánočně 
naladí českokrumlovská kapela Lakomá Barka.

Partnerem Psích Vánoc je

PSÍ
VÁNOCE
20. prosince 2019
od 13.00 do 18.00 hodin

do útulku v Kaplické ulici

Celoroční 
generální partner: Generální partner: Hlavní partneři:

redakce

Novinka Nový kalendář připra-
vený Museem Fotoateliér Seidel pro 
rok 2020 se věnuje vodě stojící nebo 
proudící v  jezerech a  řekách na  Šu-
mavě. Jezera byla jedněmi z  prvních 
přírodních zajímavostí, které turisté 
navštěvovali. První snímky vznikly ješ-
tě na konci 19. století.

Kalendář začíná Velkým Javorským 
jezerem už v  dobách prvních návštěv 

fotografů s  loďkami plujícími po  je-
zeře. Postupně, s  jednotlivými měsíci 
v  roce procházíme Šumavou, stoupá-
me k jezerům, nebo stejně jako první 
obyvatelé Šumavy hledáme podél řek.

Soutěžte o  kalendář MFS! Na  ad-
resu noviny@ckrumlov.cz nám na-
pište, co zachycuje snímek v kalendá-
ři pro měsíc červen 2020? Odpovědi 
zasílejte do 15. 12. 2019, do e-mailu 
uveďte jméno a adresu. Losujeme tři 
výherce.

Šumavská jezera v kalendáři

Soutěž Milovníci Šumavy mohou 
soutěžit o  úspěšnou knihu Zmizelá 
Šumava 2 od  autorů Emila Kintzla 
a  Jana Fischera. Na  adresu noviny@
ckrumlov.cz nám napište, kolik příbě-
hů tato nová kniha přináší? Odpovědi 
zasílejte do  15. 12. 2019, do  e-mailu 
uveďte jméno a  adresu. Losujeme tři 
výherce.

redakce

Kino Luna zve na  předpremiéru 
nové pohádky Zakleté pírko, která se 
uskuteční v sobotu 28. prosince 2019 
od  16.00 a  od  18.30 hodin. Předpre-
miéry se v Českém Krumlově zúčastní 
režisér Zdeněk Troška a  herci, kteří 
ztvárnili hlavní postavy. 

Pohádka vypráví příběh chudé dív-
ky, která se vydá do  světa vysvobodit 
zakletého prince. 

Zakleté pírko je pohádka o  lásce 
a  dobrém srdci, které pomohou pře-
konat protivenství. A  o  tom, že být 
dobrý je jednou z největších hodnot, 
které v životě máme.

S  tímto kuponem získáte při 
nákupu dvou a  více libovol-
ných knih v Museu Fotoateliér 
Seidel kalendář na  rok 2020: 
Šumavská jezera a řeky na sním-
cích Fotoateliéru Seidel zdarma.

Navíc je při koupi dvou a více 
knih z  edice Seidelova Šumava 
zvýhodněná cena 500 Kč/ks 
(standardně 590 Kč).

DÁRKY K VÁNOCŮM 
VÝHODNĚ

KUPON

Vyhrajte knihu
Zmizelá Šumava 2

Předpremiéra 
pohádky Zakleté 
pírko s režisérem 
Troškou a herci
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Stejně jako v předchozích le-
tech se Střední odborná škola 
zdravotnická a Střední odborné 
učiliště Český Krumlov zúčast-
nila dvou soutěží – JIHOČESKÁ 
SESTŘIČKA a TRUHLÁŘ ROKU – 
a v obou zvítězila!!!

Pavel Postl
Střední odborná škola zdravotnická

a Střední odborné učiliště Český Krumlov

Úspěch Soutěž Jihočeská sestřička 
každoročně pořádá Jihočeská nemoc-
nice pro žáky a  studenty zdravotnic-
kých škol Jihočeského kraje. Letošní 5. 
ročník se konal 12. října v Nemocnici 
Tábor a soutěž byla rozdělena do dvou 
kategorií – první pro vysoké a  druhá 
pro střední školy. Naši žáci, rozděle-
ni do  dvou týmů, reprezentovali naši 
školu v  kategorii středních zdravot-
nických škol. Pro 14 soutěžních týmů 
bylo připraveno celkem 12 stanovišť, 
kde soutěžící řešili jak teoretické otáz-
ky, tak situace z praxe, například pře-
kotný porod s  hysterickým tatínkem, 
převaz kolostomie, odběr krve, přípra-

vu infuze, ale i třeba čtení RTG sním-
ků. Odměnou za  náročné odpoledne 
byl galavečer s  vyhlášením výsledků 
v hotelu Palcát. Na žáky naší školy če-
kalo při vyhlašování výsledků obrov-

ské překvapení. Po  dvou letech jsme 
byli opět první! Týmu ve složení Filip 
Richter – velitel, Simona Škopková, 
Nikol Trapková, Veronika Šusterová, 
blahopřejeme.

11. ročník celostátní soutěže Truh-
lář roku se tradičně uskutečnil v Čes-
kých Budějovicích v  rámci výstavy 
Vzdělání a řemeslo (7. – 9. 11. 2019). 
Celkem 18 soutěžících z 9 škol z celé 
republiky mělo ve  dvou dnech dle 
výkresové dokumentace zhotovit 
televizní skříňku se zásuvkou a  také 
zvládnout test z  teorie. Naši školu 
reprezentovali žáci 3. ročníku oboru 
truhlář Karel Mráz a  Tomáš Brejška 
a  soutěž v  kategorii družstev vyhráli, 
navíc v soutěži jednotlivců obsadil Ka-
rel Mráz druhé místo a Tomáš Brejška 
byl třetí. Žáci si vedle diplomů odvezli 
hodnotné ceny a škola za první místo 
v  soutěži družstev převzala unikátní 
učební pomůcku – školní CNC stroj 
s programovacím pracovištěm, kde se 
žáci budou učit programovat a vytvá-
řet skutečné součástky nebo výrobky. 
Tomášovi a Karlovi děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Zároveň jsme 
velmi pyšní na to, že žáci našeho učili-
ště soutěž vyhráli již potřetí za sebou. 

Úspěchy krumlovské „zdrávky“

Českokrumlovské zdravotní sestřičky získaly první místo. 
Foto: SOŠ zdravotnická a SOU Český Krumlov
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Vánoční strom
redakce

Strom Pro letošní vánoční strom 
sáhlo město do  vlastních zásob. Čtr-
náctimetrová pětadvacetiletá jedle bě-
lokorá vyrostla na plantáži vánočních 
stromků Lesů města Český Krumlov. 
„Městské lesy si letos připomněly 25 let 
od  založení společnosti, a  právě tehdy 
byla také založena plantáž vánočních 
stromků, kde byla zasazena ona překrás-
ná jedle,“ uvedl Miroslav Štoll, jednatel 
Lesů města ČK. Vánoční strom spo-
lečně rozsvítíme v  neděli 1. prosin-
ce 2019 od  16.30 hodin na  náměstí  
Svornosti. 

Lesy města Český Krumlov s.r.o. 
v areálu Služeb města Český 

Krumlov s.r.o., Domoradice 1

SO 14. 12. 13.00–16.00 hod.

NE 15. 12. 11.00–15.00 hod.

PO 16. 12. 13.00–16.00 hod.

ÚT 17. 12. 13.00–16.00 hod.

ST 18. 12. 13.00–16.00 hod.

CENÍK 
100–150 cm

  smrk   borovice   jedle
    100 Kč   200 Kč    300 Kč

151–250 cm
  smrk   borovice   jedle
    200 Kč   300 Kč    400 Kč 

Cena je uvedena s DPH 15 %. 
U dalších dřevin 

a velikostí bude stanovena 
smluvní cena. 

Ceník je platný 
od 1. 11. 2019

Prodej 
vánočních
stromků

(smrk, borovice, jedle)

Zima se přihlásila o slovo, na-
chystaná je proto každoroč-
ní zimní údržba komunikací. 
V rámci digitalizace samosprávy 
byl Operační plán zimní údrž-
by převeden z papírové podoby 
do interaktivní mapy, v níž mo-
hou uživatelé komfortně najít 
informace, které je zajímají.

redakce

Mapa V geoportálové aplikaci (geo-
portal.ckrumlov.cz ) v  Mapě pro ve-
řejnost byla přidána vrstva s  názvem 
Zimní údržba, která zobrazuje plochy 
komunikací zahrnutých do  zimní 
údržby. Barevně je rozlišena priorita 
údržby – červeně jsou ty nejdůležitěj-
ší komunikace a  chodníky, žluté jsou 
plochy ošetřené do 24 hodin. Šedé ko-
munikace nejsou udržovány městem 
(většinou Správou a  údržbou silnic 
v rámci Jihočeského kraje). Vysvětliv-
ky k barvám ploch lze zobrazit ikonou 
Legenda v horním menu.

Pro lepší přehlednost je k dispozici 
černobílá podkladová mapa města, 
pro reálnější zobrazení jde ale vybrat 

třeba i letecký snímek. V mapě lze hle-
dat podle ulic a pro větší podrobnost 
přibližovat do  zvoleného místa. Plo-
chy byly převzaty z  katastrální mapy 
a na nejviditelnějších místech ořezány 
podle průjezdu techniky. Někde ale 
můžete najít vybarvenou celou par-
celu komunikace – to ovšem nezna-
mená, že technika uklízí celou plochu 
parcely, jako například sjezdy na  po-
zemky u komunikace.

Komunikace jsou rozděleny pro 
účely zimní údržby podle stupně dů-
ležitosti, při jejich určení se přihlíží ze-

jména k intenzitě dopravy, vedení tras 
veřejné hromadné dopravy, doprav-
nímu významu komunikace, staveb-
nímu a  dopravně-technickému stavu 
komunikace.

Zimní údržbu zabezpečují Služby 
města Český Krumlov, které dle po-
třeby a  aktuální meteorologické situ-
ace také zajišťují nepřetržitou dispe-
čerskou službu na tel. č. 380 711 285 
a 773 116 611. Sjízdnost a schůdnost 
je zajišťována provozem denně včetně 
sobot, nedělí a svátků v době od 3.00 
do 22.00 hodin.

Karel Čáslava 
Schwan Cosmetics CR

Výsadba V  sobotu 9. listopadu 
vyrazila i  navzdory nepřízni počasí 
partička dobrovolníků společnosti 
Schwan Cosmetics CR na  tradiční 
podzimní výsadbu stromků. Jednalo 
se o první část výsadby, kterou se naše 
firma v  rámci své společenské zod-
povědnosti zavázala vysadit v  tomto 
hospodářském roce. Tentokrát jsme 
vysazovali sazenice Dubu zimního 
na  místě postiženém kůrovcovou ka-
lamitou v lokalitě Dubový vrch na po-
mezí Českého Krumlova a  Kájova. 
Partnerem nám při této akci byly Lesy 
města Český Krumlov.

Po  krátké instruktáži jsme se pus-
tili s vervou do práce a zhruba za dvě 

a  půl hodiny jsme měli hotovo. Dě-
kujeme všem účastníkům a  těšíme se 

na shledanou při dalším sázení strom-
ků na jaře příštího roku!

Vysadili jsme dalších tisíc stromků

Zimní údržba komunikací v mapě

Do sázení se pustili velcí i malí pomocníci.  Foto: Karel Čáslava
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