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Krumlovské masopustní veselí

Martin
Hák
Vážení Krumlováci, dovolte mi,
abych vás alespoň
v krátkosti seznámil s několika
aktuálními projekty, které se týkají krumlovského sportu, zejména
infrastruktury.
Jako pravidelný uživatel velké
většiny sportovišť ve městě vnímám naléhavou potřebu jejich
obnovy nebo výstavby. Je skoro
jedno, z jakého konce začneme…
Plavecký bazén – stavba
po 30 letech užívání dosluhuje
a naším úkolem je hledat nové
řešení, které uspokojí plavce, rodiny s dětmi nebo milovníky saun
a wellness. Studie proveditelnosti,
kterou máme již k dispozici, hovoří o variantě přestavby a rozšíření
(po vzoru Prachatic, Volar), nebo
nové stavby na zeleném. Obě varianty mají své výhody i zápory,
v každém případě chceme do konce roku rozhodnout, jakou cestou
se vydáme a připravit potřebné
kroky k realizaci tak náročného
projektu.
Zimní stadion – zde po roce
intenzivního jednání a hledání
přicházíme s vizí nového stadionu s celoročním provozem, který
by byl propojen s novou všesportovní halou (bývalé letní kino).
Projekt by byl realizován zřejmě
ve dvou etapách. Během jara
chceme zadat studii proveditelnosti a následně přistoupit k ostré
projektové dokumentaci. Velké
naděje vkládáme do investičního
plánu vlády a grantové podpory
nové sportovní agentury.
Do konce letošního roku bude
v provozu cyklostezka, atraktivní bude například úsek z Fialkové
do Českobratrské až na vlakové
nádraží. V přípravě je pak propojení od Petrášků do Kájova (podjezd pod hlavní silnicí do Chvalšin) a ze Špičáku na Trojici, dále
pak do Srnína (přes Jitonu) nebo
do Zlaté Koruny (přes Přísečnou
a Rájov). Od této stavby si slibujeme nejen zlepšení cyklistické infrastruktury ve městě, ale i propojení
atraktivního úseků Horní Planá
– Boletice – Kájov – Krumlov –
Zlatá Koruna.
Pokračování na str. 2

Pestrobarevný průvod masek, pouliční kejklíři a muzikanti, dobré jídlo a pití, výroba masopustních masek – tradiční masopustní
veselí zažijí obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova od soboty
22. do úterý 25. února.

redakce
Masopust Krumlovský masopust odstartuje v sobotu
22. února v Klášterech Český
Krumlov. Zde můžete po celý den
nejen ochutnávat tradiční slané
i sladké masopustní pochutiny, navštívit masopustní jarmark s prasetem a hudbou, která neodmyslitelně patřila k jarmarkům, ale dát
i průchod vlastní fantazii a tvořivosti. Přijďte si společně s vašimi
dětmi vyrobit nejrůznější maškarní
masky, ale třeba i rytmické nástroje,
a zapojte se pak do úterního masopustního průvodu!
Sobotní program pokračuje masopustním veselím v restauraci
krumlovského pivovaru. Těšit se

můžete na ochutnávku zabijačkových specialit i masopustního pivního speciálu. Masopustní dobroty si
budete moci na místě také zakoupit
a odnést si s sebou domů. Je připraveno i opékání buřtů na pivovarském dvorku. Masopustní atmosféru v pivovarské restauraci doplní
hudební produkce, která vyvrcholí
večerním koncertem Bryce Belchera
od 20.00 hod.
Bohatý masopustní program
bude letos pokračovat i v neděli
23. února, kdy českokrumlovský
dětský folklórní soubor Jitřenka připravil oblíbenou růžičkovou koledu
z regionu Doudlebska. Koleda projde od městského divadla přes náměstí Svornosti až do Klášterů.
Pokračování na str. 4

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek 27. února 2020 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Českém
Krumlově, Kaplická 439, 3. patro. Online přenos sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo.
čtěte také...
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Dále pracujeme v jihočeském
týmu na Vltavské cyklostezce
Nová Pec – Lipno – Krumlov –
ČB – Týn nad Vltavou (159 km).
Další energii a finance chceme
vložit do pokračování výstavby
odpočinkového areálu u rybníka
na Horní Bráně, oddychové louce v Novém Spolí nebo vstupům
do vody u Domu dětí a mládeže
(včetně toalet a kavárny).
Na dolním Plešivci vyroste
malé dětské hřiště. Ve fázi projektování jsou volně přístupné
multifunkční arény, které jsou
určené pro florbal, hokejbal, futsal, basket nebo nohejbal. Tato
otevřená sportoviště s umělým
povrchem postupně vyrostou
na horním Plešivci, na Chvalšinské, Horní Bráně nebo
na sídlišti Mír. Většinou se jedná
o modernizaci stávajících a již nevyhovujících hřišť.
V areálu FC Slavoj se připravuje výměna umělé trávy. Tato
víceúčelová hrací plocha bude
sloužit nejen velkému fotbalu, ale
i všem nejméně 180 nadšencům
z řad krumlovského futsalu a veřejnosti. Na Dubíku opravíme
oplocení okolo fotbalového hřiště.
Určitě si všichni klademe společnou otázku, kde na to Krumlov s rozpočtem malého okresního města vezme peníze? Ano,
jedná se o velmi ambiciózní a finančně náročný plán, ale já osobně, a doufám, že většina z nás,
si ani jinou podobu sportovního
a volnočasového vybavení našeho
města nechce připustit. Financování obnovy a výstavby sportovišť chceme realizovat za pomocí
grantů, zapojením privátních
investic (zimní stadion, všesportovní hala, bazén) a příjmů,
které nám generuje příjezdový
cestovní ruch (parkování autobusů a osobních aut, ubytovací poplatek, zábory, pronájmy
městského majetku). Důležitá
bude reálná, ucelená a koncepční
vize, na které intenzivně s kolegy
z ČKRF a PRO-SPORTu pracujeme a projektová připravenost.
Příchod privátních investic bude
znamenat i změnu provozovatelů
u některých sportovišť, příklady
z jiných měst ukazují, že je to cesta správným směrem.
Závěrem si dovoluji všem sportovním klubům v našem městě
připomenout, že do 15. února
2020 se odevzdávají žádosti
na sportovní dotace, kde letos rozdělujeme 5 300 000 korun. Peníze jsou určeny na sportující děti
a mládež do 18 let a na podporu
činnosti klubům. Více informací
naleznete na www.ckrumlov.cz/
dotace.
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Získejte dotace na opravy památek
Petr Papoušek
Odbor památkové péče

Dotace Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2020 dotační program
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (dále jen program ORP).
V Českém Krumlově program ORP
administruje Odbor památkové péče
Městského úřadu Český Krumlov.
Příspěvky státní podpory jsou
poskytovány za účelem záchrany,
zachování a zhodnocení kulturních
památek, které se nalézají mimo pa-

mátkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Dále na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou, a dále na obnovu movitých
kulturních památek v případě, že se
nejedná o restaurování (např. obnova
kolejových vozidel, strojů apod.).
Z celkové částky nákladů na obnovu je možné získat až 80 % dotace, minimální výše dotace je 50 tisíc korun.
Program ORP je určen pro vlast-

níky kulturních památek, pro fyzické
i právnické osoby. V případě zájmu
o zařazení opravy domu do programu ORP v roce 2020 je třeba, aby zájemci vyplnili formulář žádosti, který
je dostupný na webových stránkách
www.ckrumlov.cz/obcan nebo přímo
na Odboru památkové péče, kam také
vyplněné žádosti podávají nejpozději
do pátku 28. února 2020 do 11 hodin.
Nezapomeňte, že součástí podané
žádosti do Programu ORP je několik
povinných příloh, které jsou vypsány
na konci žádosti do programu.

Přechod na nový standard DVB-T2

redakce

DVB-T2 Pozemní televizní vysílání
prochází změnou na moderní vysílací
standard DVB-T2. Přechod na nový
standard televizního vysílání DVB-T2
se bude v jižních Čechách odehrávat
následovně: 13. 2. 2020 bude vypnuté
stávající DVB-T vysílání multiplexu
2, který obsahuje programy Barrandov TV, Nova, Nova Cinema, Prima
a Prima Cool, a to z vysílačů České
Budějovice – Kleť a Vimperk – Mařský vrch. 19.2. dojde k vypnutí mul-

tiplexu 3 s programy Barrandov Kino,
Barrandov Krimi, Óčko, Óčko Star,
Prima Love, Prima Zoom, Prima Max,
Prima Krimi, Seznam.cz TV, Šlágr
TV, a 19.3. bude vypnutý multiplex 1
s programy České televize, také vždy
na obou zmiňovaných vysílačích.
Pro přechod na nový standard DVB-T2 je potřeba mít televizní přijímač
nebo set-top box, který tento standard
umí přijímat, nese označení H.265
s kodekem HEVC. Ideální je, pokud
prošel testováním Českých Radiokomunikací, které jeho funkčnost pro-

věřily. Seznam přijímačů, stejně jako
všechny termíny podle krajů, najdete
na www.dvbt2overeno.cz.
Pak už stačí využít službu automatického ladění a programy v novém
standardu se divákům automaticky
načtou.
Pokud diváci bydlí v bytových domech se společnou televizní anténou,
je nutný zásah servisní firmy, která
společnou anténu na příjem DVB-T2
připraví. I tady potřebují diváci přijímač, který umí přijmout vysílání DVB-T2 s kodekem HEVC.

Chceme zlepšovat povědomí, jak
pomáhat životnímu prostředí ve městě
Martin Střelec
zastupitel za Nezávislé a Zelené
předseda Komise pro životní prostředí

Program V grantovém programu
města přibyla pro rok 2020 nová položka – priorita č. 7 „Environmentální
výchova“. Vznikla z iniciativy komise
pro životní prostředí, která pro tuto
oblast podpory připravila obsah i pravidla.
Proč vlastně? Má to širší souvislosti,
než se na první pohled jeví. Město řeší
v oblasti životního prostředí řadu věcí
a zdá se, že problémy budou spíše narůstat než ubývat. V oblasti odpadů se
blíží omezování skládkování, vytříděné plasty se téměř nedají udat. Město
pečuje o zeleň, jejíž úloha je při současných nárůstech veder a sucha stále
aktuálnější. I tolik diskutovaná čistírna
odpadních vod je bezprostředně spo-

jená s životním prostředím a s tím,
kolik spotřebujeme vody a co všechno pošleme do kanalizace. Řada věcí
zkrátka přímo souvisí s námi všemi,
kdo v Krumlově žijeme. Svým přístupem tedy můžeme významně ovlivnit
to, jak velké ony problémy budou,
včetně toho, kolik bude město muset
vynaložit energie a peněz na řešení.
Už tušíte, kam to celé směřuje?
Ekovýchova by měla zajistit především informovanost a pochopení, jak
to s životním prostředím kolem nás
vypadá a jak je propojené s našimi
každodenními životy. Není to kouzelný proutek, který přinese řešení hned
zítra, ale spíše dlouhodobá investice
do přemýšlení Krumlováků o jejich
městě.
Samotné ekovýchovné grantové
schéma je rozděleno na dvě části. Jedna je určena školám, do druhé se mo-

hou hlásit všichni ostatní. Je možné
žádat podporu na různá témata i různé typy aktivit, včetně těch, které už
dotyčný žadatel dělal dříve. Důležitá je
vazba na Český Krumlov a především
na každodenní život jednotlivce. Vše
je popsáno a vysvětleno v Programu
podpory města Český Krumlov, který
je zveřejněn na webu města. Jestliže
někdo uvažuje o projektu pro životní
prostředí a není si jist obsahem či zaměřením, může se na mě obrátit, rád
mu pomůžu vše objasnit.
Takže – čeho chceme dosáhnout je
snad zhruba jasné. Jak to bude fungovat – to chce ještě čas a kus práce, s tím
počítáme. Už nyní o některých nápadech na ekovýchovné projekty víme
a těšíme se, že za rok podáme zprávu
o tom, co zajímavého krumlovské školy a organizace udělaly pro ekologickou osvětu dětí a občanů.
www.ckrumlov.cz/obcan
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Komise Krumlov 2.0
bude navrhovat chytrá řešení
redakce
Komise V návaznosti na Digitální
strategii města, jež udává směr v zavádění moderních technologií pro
efektivní správu a rozvoj města, vznikl
na začátku nového roku na městském
úřadu nový Odbor informatiky, který
kromě správy a provozu informačních
technologií zajišťuje také implementaci konceptu chytrého města.
Pro pravidelné vyhodnocování priorit a kontrolování postupu naplňování strategie zřídila rada města také
komisi, která bude jejím poradním
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a zároveň řídícím a dohledovým orgánem právě v oblasti smart city. „Komise
Krumlov 2.0, jak ji zkráceně nazýváme,
se bude věnovat záměrům města týkajícím se využívání moderních technologií,
které povedou k řešení potřeb a problémů
obyvatel, ke zefektivnění správy města
a k podpoře ekonomického rozvoje,“ uvádí Jan Lippl z Odboru informatiky.
V komisi jsou zastoupeni jak zástupci města a městského úřadu, tak
zástupci komerční sféry, vzdělávací instituce a dalších organizací. Předsedou
komise byl jmenován místostarosta
Josef Hermann, členy komise jsou ta-

jemník městského úřadu Radim Rouče, vedoucí Odboru správy majetku
a investic Petr Pešek, vedoucí Odboru
dopravy a silničního hospodářství Jan
Sládek, ředitel Českokrumlovského
rozvojového fondu Petr Troják, jednatel Českokrumlovského rozvojového
fondu David Šindelář, manažer destinační společnosti Český Krumlov
Tourism Miroslav Březina, ředitel ZŠ
T. G. Masaryka Josef Haláček, odborníci z oboru informačních technologií
Lukáš Franta a Pavel Pešek a také Pavel
Podruh, který se zabývá koncepcemi
zdrojové soběstačnosti.

Výměna
parkovacích karet
Kdo? Zájemci o rezidentní, abonentní, nebo zaměstnanecké karty
pro parkování v zónách placeného
stání na místních komunikacích.
Kde koupím? Na Odboru dopravy a silničního hospodářství,
Městský úřad Český Krumlov.
Jak dlouho karta platí?
Parkovací karty rezidentní a abonentní je možné vydávat na kalendářní rok, nebo pololetí. V případě
vydávání karet zaměstnaneckých
i na kalendářní měsíc.
Více informaci? Najdete
na www.ckrumlov.cz/parking.

Harmonogram svozu bioodpadu pro rok 2020
Od dubna 2019 zavedlo město
Český Krumlov svoz biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu, tj. rostlinných zbytků
ze zahrad a domácností.

redakce
Svoz K odkládání odpadu slouží
popelnice o objemu 240 l a kontejnery o objemu 1 100 l. Na veřejných
prostranstvích v lokalitách se sídlištní
a bytovou zástavbou je celkem rozmístěno 50 ks kontejnerů. Popelnice
pro jednotlivé rodinné domy poskytuje městský úřad na základě žádostí
obyvatel.
Kontejnery jsou určeny pouze pro
biologický rostlinný odpad z údržby
zeleně, tj. např. listí, trávu, odpad ze
záhonů – košťály, celé rostliny či jejich

části, spadané ovoce, dřevní štěpku
z větví stromů a keřů, příp. části větví max. délky 10 cm a průměru max.
5 cm, drny se zeminou, pokojové
a jiné okrasné květiny bez květináčů,
drátů a stuh. Dalším typem odpadu
určeným do hnědých kontejnerů je
kuchyňský bioodpad rostlinného původu, např. zbytky ovoce a zeleniny,
slupky, skořápky ořechů.
Ostatní odpad, např. zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže,
vajíčka včetně skořápek, potravinářské
oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně
podestýlky, pleny, obvazy a jiné hygienické potřeby, obaly (papír, plast, sklo,
kov, nápojové kartony), oděvy, směsný komunální odpad, nebezpečné
a stavební odpady se do těchto nádob
odkládat nesmí.

Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či
jiných obalů. Nádoba obsahující jiné
druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
nebude vyvezena. Následná likvidace
obsahu nádoby je finančně výrazně
náročnější.
Svoz bioodpadu probíhá v období
od 1. 4. do 30. 11. v intervalu 1 x za 14
dní a v období od 1. 12. do 31. 3. 1 x
měsíčně.
Žádosti o přidělení nádoby na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (tj. popelnice pro jednotlivé rodinné domy) je možné podávat
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vlastě Horákové,
vlasta.horakova@ckrumlov.cz, telefon:
380 766 550.

Odpad z údržby zahrad mohou
obyvatelé nadále odkládat ve sběrném
dvoře v Kaplické ulici (pod bývalým
areálem Šumstav). Sběrný dvůr je
otevřen po, st: 14.30 - 18.00 hod., út,
pá: 8.00 - 11.30 hod., čt, ne: zavřeno,
so: 10.00 - 16.00 hod. Více informací
na www.ckrumlo.cz/odpady.

Rozpis svozu
Popelnice
19. 2., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5.,
27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11.,
11. 11., 25. 11., 9. 12.
Kontejnery
12. 2., 11. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3.
6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26.
8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18.
11., 16. 12.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

redakce

Poplatek Město zajišťuje pro své
občany kompletní systém odpadového hospodářství. Řeší zejména sběr
komunálního odpadu, jeho přepravu
na místo uložení případně dalšího
zpracování, dále potom třídění odpadů, tj. sběr separovaného odpadu, jeho
odvoz, další třídění a využití, rovněž
provoz sběrného dvoru, vývoz košů,
údržbu kontejnerových stání, likvidace černých skládek.
Pro rok 2020 jsou odhadovány
výdaje na provoz systému odpadového hospodářství na 14 393,2 tis.
www.ckrumlov.cz/obcan

Kč. Ke krytí výdajů odpadového
hospodářství města pak částečně
slouží i příjmy z poplatků za komunální odpad, kdy v roce 2019
vybralo město na tomto poplatku
celkem 7 735 tis. Kč. Je tedy zřejmé, že město dotuje provoz odpadového hospodářství z ostatních
příjmů.
Z výše uvedených důvodů zastupitelé rozhodli o zvýšení poplatku
na 696 Kč za poplatníka za celý rok,
což představuje zvýšení o 48 Kč/rok,
tedy pouhé 4 Kč/měsíc. Přitom reálná
výše poplatku kalkulovaná podle zákona činí 1 010 Kč.

Úroveň poplatku za komunální odpad
město vždy stanovovalo tak, aby se dotace města na financování celého systému
odpadového hospodářství pro občany
pohybovala okolo 40 %, v roce 2002
činil poplatek 356 Kč, poté postupně
rostl. Od roku 2013 byl poté dlouhodobě na úrovni 552 Kč a až v roce 2018 byl
vzhledem k růstu výdajů na odpadové
hospodářství zvýšen na 600 Kč, v následujícím roce na 648 Kč.
Od 1. 1. 2019 jsou osvobozeny
od úhrady poplatku za komunální
odpad děti do 3 let věku včetně kalendářního roku, ve kterém 3 let dovrší.
Odbor financí upozorňuje občany

s trvalým pobytem v České Krumlově a další poplatníky, že stejně jako
v předchozím roce mají povinnost
uhradit místní poplatek v termínu
do 31. 5. Úhradu poplatků lze provést
osobně na pokladně městského úřadu,
poštovní poukázkou i bankovním převodem. Oproti mnoha jiným městům
jsou i v letošním roce plátcům rozesílány poštovní poukázky obsahující
informace o výši plateb a identifikační
údaje k platbě.
S dotazy se občané mohou obracet
na referenty Odboru financí, bližší
informace jsou rovněž uveřejněny na
www.ckrumlov.cz/obcan.
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Masopust v Krumlově
Pokračování ze str. 1

Masopust Tradiční masopustní
průvod masek vyrazí od ZUŠ v Kostelní ulici v úterý 25. února v 16.00
hod. a projde ulicemi historického
centra města až do Klášterní zahrady
a zpět. Žáci Základní umělecké školy
Český Krumlov společně se studenty
Střední uměleckoprůmyslové školy sv.
Anežky České, muzikanty, výtvarníky
a občany města Český Krumlov se
budou na mnoha zastaveních v centru města představovat různorodým
programem a koledováním. Letošní
již čtrnáctý ročník průvodu nese název
"POHOSTINNÉ SETKÁNÍ" a je inspirován turismem a vším, co přináší
- pohostinnost i přesycenost, nadšení
i únavu, setkávání i míjení. Můžete se
těšit na řadu vystoupení vycházejících
z našich tradic, ale i na ukázky kultury exotičtější. Žáci výtvarného oboru
ZUŠ připravili 40 nových masek. Studenti a pedagogové SUPŠ sv. Anežky
České zase přichystali představení
na téma Tanec smrti. K vidění bude
i mnoho masek z předchozích ročníků.
Více k programu na www.ckrumlov.
info/masopust.
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Rodinná interaktivní prohlídka:
Nebojte se v temné komoře!

Prozkoumejte s dětmi kouzlo vzniku fotografie.

redakce
Prohlídka Chcete si zavzpomínat
na vůni vývojky a ukázat dětem, že
dříve nestačilo jen zmáčknout tlačítko na telefonu, abyste měli fotografii? Chcete prozkoumat, co všechno
krumlovský fotograf Josef Seidel
musel před sto lety udělat, než zákazníkovi předal snímek jeho rodiny,

Valentýnské fotografování

Foto: Museum Fotoateliér Seidel

drahocenných dětí či zamilovaného
páru? Přijďte dětem ukázat, že v temné komoře na ně nečíhají strašidla, ale
jen samá kouzla!
Museum Fotoateliér Seidel vás zve
na interaktivní prohlídku určenou
především pro rodiny s dětmi. Kurátor
muzea vám ukáže unikátní prosklený
fotoateliér, ve kterém se dodnes fotografuje, seznámí vás se starými pří-

stroji, vysvětlí, jak fungoval klasický
fotoaparát a ukáže vám kouzlo temné
komory. Podíváte se do temné komory, kde si můžete vyzkoušet vyrobit
fotogram, ale třeba i vyvolat vlastní
fotografii z přineseného filmu. Přijďte
dětem ukázat magii klasického chemického procesu nebo si sami zavzpomínat na staré časy.
Akce bude probíhat vždy 1x měsíčně v sobotu či v neděli. O letních
prázdninách připravujeme další termíny i ve všedních dnech – vhodné třeba
i pro prarodiče s vnoučaty.
Určeno pro děti od 6 let a starší. Program probíhá na objednávku
(bude zkombinováno více rodin),
minimální počet osob ve skupině 6,
maximální 15 osob.
Vstupné: dospělí 160 Kč, dítě 80Kč,
rodina 320Kč. Termíny: neděle 23. 2.
2020, sobota 28. 3. 2020, sobota 25. 4.
2020, sobota 23. 5. 2020, sobota 27. 6.
2020, vždy od 10.00 a od 14.00 hodin.
Rezervace míst: www.seidel.cz,
info@seidel.cz nebo na telefonním
čísle: 736 503 871.

Žena Českokrumlovska 2020

Jak nejlépe zvěčnit svou neutuchající lásku? Přece snímkem ze Seidelova fotografického závodu!

redakce
Retro-portrét Nechte si zhotovit svou podobenku, ať vás váš milý
či vaše milovaná může nositi u srdce a nořiti se do vašich očí kdykoliv
a kdekoliv. Nebo přijďte společně
a ukažte svou zamilovanost, ať je čerstvá jako růžové poupě nebo vyzrálá
jako dobré víno. Neváhejte a přijďte
si udělat valentýnský retro-portrét
do Musea Fotoateliér Seidel.

nat i ti, kdo se fotografovat nebudou:
vstupné 120 Kč plné, 80 Kč snížené,
240 Kč rodinné.
Rezervace nutná: www.seidel.cz,
tel.: 736 503 871, info@seidel.cz.

Nominace na Cenu města
redakce

Akce je určena především pro páry,
vítány jsou však i rodiny a skupinky
do 5 osob.
Fotografujeme vždy od 9 do 12
a od 13 do 15 hodin.
Fotografování bez prohlídky:
300 Kč. Fotografování s prohlídkou:
za běžné vstupné + 200 Kč.
Komentované prohlídky s průvodcem o tomto víkendu probíhají každou celou hodinu a mohou si je objed-

Ocenění Každá žena je jedinečná, některá však kromě své rodiny a práce zvládá i něco navíc. Znáte ji? Chcete ji ocenit a vyzdvihnout? Nominace zasílejte
do 29. února 2020 prostřednictvím formuláře, který najdete na webových stránkách www.sitprorodinu.cz nebo na www.moda-fd.cz. Vítězka bude vyhlášena
21. března 2020 v rámci galavečera MODA Fashion Day[s].

Foto: Museum Fotoateliér Seidel

Ocenění Do konce března můžete zasílat nominace svých favoritů
na Cenu města Český Krumlov za rok
2019. Náležitosti nominačního formuláře jsou zveřejněny na stránkách
www.ckrumlov.cz/cenamesta. Vaše
návrhy můžete zaslat přímo z webového formuláře, nebo je doručit na adresu města Český Krumlov, oddělení
Kanceláře starosty, náměstí Svornosti
1, 381 01 Český Krumlov. Nominace může být sepsána volnou formou,

musí však obsahovat tyto povinné
údaje: jméno a adresu nominovaného
kandidáta, zdůvodnění předkládaného návrhu, jméno a adresu navrhovatele.
Uznání v podobě dlažební kostky se
skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení
života jeho obyvatel především v činnosti kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní.
O udělení Ceny města Český
Krumlov bude rozhodovat zastupitelstvo města na dubnovém zasedání.
www.ckrumlov.cz/obcan

Spokojený zákazník

Dokumenty ve filmovém klubu

redakce

Martin Zeman
Filmový klub Český Krumlov

Ocenění Kino Luna návštěvníky
baví a nás moc těší, že se za příkladnou
péči a skvělé služby může pochlubit
oceněním Spokojený zákazník. Tuto
cenu organizuje Sdružení českých
spotřebitelů a uděluje ji podnikatelům, kteří na regionální úrovni poskytují výrobky nebo služby nadstandardní kvality.

Koncert Nezmarů
čtvrtek 27. 2. 2020 19.30 hodin
Městské divadlo Český Krumlov,
Horní ulice 2
tel: 702 217 526
email: vstupenky@divadlock.cz
www.divadlo.ckrumlov.cz

Vyhrajte vstupenky
galavečer
MODA Fashion day[s]
Soutěžte o vstupenky na galavečer plný krásy a módy MODA
Fashion day[s], který se koná
21. března 2020 v Zámecké jízdárně!
Na adresu noviny@ckrumlov.cz
nám do 20. února napište, kdo
moderoval loňský galavečer,
do e-mailu uveďte jméno a kontakt. Ze zaslaných správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží dvě vstupenky.
V minulém čísle v soutěži o vstupenky na reprezentační ples města
vyhrála Jana Bürgerová z Plešivce.
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Středa 26. 2., 19.30

projekce dokumentu Lety
Středa 25. 3., 19.30

projekce dokumentu V síti
Delegace tvůrců v čele se spolurežisérkou, krumlovskou rodačkou Violou Tokárovou, přijede do kina Luna
představit dokument o historii koncentračního tábora pro Romy v Letech a současné snaze o vybudování
důstojného pietního místa. S Violou
přijedou druhý režisér František Bikár
a odborná historická poradkyně těchto filmařů Renata Berkyová. Po projekci budou s diváky debatovat.

O měsíc později pak do krumlovského kina zavítá jedna z protagonistek nového dokumentu Barbory
Chalupové a Víta Klusáka V síti.
Anežka, která je sice plnoletá, ale
vypadá mladší, byla jednou ze tří
figurantek, které prostřednictvím
facebookových profilů předstíraly,
že jsou dvanáctileté dívky. Během
deseti dnů je aktivně vyhledalo
a oslovilo téměř 2500 mužů, kteří
je začali obtěžovat, posílat jim pornografické fotografie a vyžadovat
je od nich, zvát je na schůzky, a dokonce vydírat. Dokument, který diváci uvidí, a po kterém budou moci
s Anežkou diskutovat, je šokujícím
svědectvím o tom, co děti na internetu prožívají.

Neobyčejné hraní v Klášterech
Petra Vysušilová
Kláštery Český Krumlov

Hry Kláštery v únoru opět ožijí. Se
začátkem jarních prázdnin totiž znovu
odstartuje rodinné pátrání, tentokrát
s názvem Neobyčejná hra. Ta navazuje
na tradici loňské hry Za klášterní zdí
a doplňuje ji novými úkoly a zastaveními, na jaře se však kvůli nevlídnému
počasí celá přesouvá do tepla Interaktivní expozice.
V rámci nové hry se můžete stát
šlechtičnou, rytířem, vynálezcem,
švadlenou, jeptiškou, mnichem a alchymistou. Obléknete si bohatý šat

či mnišskou kutnu a prozkoumáte
tajemná sklepení a ztemnělou půdu,
vyluštíte dávný vzkaz a namícháte si
lektvar věčného mládí. V šesti zastaveních objeví mladí badatelé mnohé
taje starobylého kláštera i jeho obyvatel. Splní-li s pomocí rodičů všechny
úkoly a vyluští záludné hádanky, čeká
na ně zasloužená odměna ve formě
volné zábavy v expozici a malého dárečku.
Všichni „prázdninující“Krumlováci
si můžou zdarma založit klášterní Návštěvnickou kartu a tak získat 20% slevu na vstupném do expozic a na hry.
Těšíme se na vaši návštěvu!

novinky

Nepřehlédněte
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna

v Českém Krumlově

Na měsíc únor 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 novinky, navštivte web
www.knih-ck.cz a vyberte si z našeho on-line katalogu. Přejeme
příjemné chvíle při čtení.
Jícha, Jan: Ředitel a hydra

Humoristický román z prostředí
dnešního školství. Jazykově vytříbeným stylem autor vykresluje
prostředí, které dobře zná z vlastní učitelské praxe.
Anders, Charlie:
Město uprostřed noci

Spletitý, vzrušující a žánrovými
cenami ověnčený sci-fi román
s motivem dystopického světa.
Potěší náročnější čtenáře, kteří
touží zamýšlet se nad závažnými
tématy.
Whitton, Hana:
Sága rodu Reissových

Historický román zasazený
do českých zemí na přelomu 18.
a 19. století. Přibližuje skutečné
osobnosti a události národního
obrození a čte se jedním dechem.
Havelka, Jan: Chaty
Klubu českých
a československých turistů

V publikaci jsou popsány všechny
chaty Klubu postavené nebo pronajaté od založení KČT do roku
1928. Popis každé chaty je doplněn unikátními dobovými fotografiemi.
Kopl, Petr:
Morgavsa& Morgana

Komiksové příběhy o dvou čarodějkách pro malé čtenáře. Kniha
je sestavena z původních samostatných epizod, které vycházely
v časopisu Čtyřlístek.
Kavková, Alice: Retrohraní

Návody na hry, které mnozí jako
malí hráli, ale málokdo je předal
dalším generacím. Obsahuje též
rozhovor s dětskou psycholožkou
a logopedkou o významu her.
www.knih-ck. cz

www.ckrumlov.cz/obcan
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Farmářské produkty ke koupi i v Krumlově
Vážení občané Českého Krumlova, již po delší dobu v našem
krásném městě postrádáme
farmářské trhy, kde by si mnoho z vás rádo nakoupilo kvalitní potraviny, podpořilo tak
malé farmáře nebo si vybralo
z několika BIO produktů.

Oldřich Hluško
Bistro Luna Café, Špičák

Inzerce V dnešní době není lehké ve velkých nákupních centrech
rozpoznat kvalitu produktů, případně sehnat konkrétní výrobek, a to
zejména pravidelně. V lednu jsem
převzal a začal provozovat nákupní
skupinu Scuk.cz. Jedná se o on-line
farmářské tržiště s výdejním místem v Českém Krumlově – zatím
jen jednou týdně v Bistro Luna Café
na Špičáku. Na webových stránkách
si nejen vyberete a objednáte kvalitní
potraviny, ale máte možnost zjistit
podrobné informace o farmáři, který
konkrétní produkt vyrobil a hlavně

za jakých podmínek. Chceme tak
vytvořit prostředí, které bude nakloněné nákupu i prodeji lokálních výrobků. Proto zkracujeme jejich cestu,
neboť putují přímo od výrobce k zákazníkovi. Díky přímé objednávce

Ilustrační foto

bez dalšího prostředníka podpoříte
lokální ekonomiku, a hlavně samotné farmáře, kteří získají férovou odměnu. Chceme podporovat místní
udržitelné hospodaření. U nás si
farmáři cenu produktů nastaví podle
vlastního uvážení, navíc je s radostí
podpoříme i tím, že odvyprávíme
jejich autentické příběhy a pošleme
je dál do světa. V současné době je
na webových stránkách kolem 100
malých farmářů. U nás jsou však

trochu jiné nákupy, než na jaké jste
v dnešní době zvyklí. Takové, které
se v dnešní době nemusí na první pohled jevit komfortně. Supermarkety
praskají ve švech a online obchody
se předhánějí v rychlosti dodání. Je
to sice pohodlné, ale my to chceme
dělat jinak. Pro nás je hlavní udržitelnost a ekologie, podpora lokální ekonomiky i podpora malých a středních
zemědělců a farmářů. Proto přicházíme s myšlenkou Pomalých nákupů.
Pomalé nakupování totiž znamená
nakupovat udržitelněji, neplýtvat jídlem, rozmýšlet se nad každým nákupem. Je to pro nás povědomí o tom,
kdo potravinu vypěstoval, za jakých
podmínek a jak se k nám dostala. Pomalé nákupy jsou o setkávání lidí, je
to vykročení z běžné supermarketové
anonymity. Více informací se dozvíte
na Scuk.cz, kde si vyberete nákupní
skupinu dle vašeho místa bydliště.
Věřím, že tento způsob vám alespoň
částečně nahradí poptávku po farmářských trzích.
www.scuk.cz/ceskykrumlov

www.ckrumlov.cz/obcan
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DĚTI A MLÁDEŽ I ÚTULEK

Zajímavý program s krumlovským CPDM
Rokem 2020 vstupuje českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem
a mládeži již do třiadvacátého roku svého fungování. V novém roce
bychom chtěli nejenom navázat na projekty a aktivity, které se nám
v roce uplynulém podařily a byly úspěšné, ale také některé nové programy přidat nebo rozšířit.

Vlastimil Kopeček
Centrum pro pomoc dětem a mládeži

Program Na měsíc leden byly plány CPDM, ostatně jako tomu bývá
každým rokem, v podstatě jednoznačné: obnovit po vánočních svátcích
pravidelný provoz jednotlivých pracovišť pro veřejnost, zahájit postupné
vyhodnocování a vyúčtování grantů
a dotací, kterými byly podpořeny projekty CPDM v roce 2019, a co nejpečlivěji připravovat další vlnu projektových grantových žádostí do aktuálních
dotačních řízení pro rok 2020 tak, aby
jejich výsledky byly pro rozpočet co
nejpříznivější.
Únorem počínaje již budeme startovat sérii letošních nepravidelných
programů pro veřejnost. Kromě dvou
zájmových workshopů pro mládež
(Základy DJingu, Péče o pleť) a jed-

noho koncertu (Sirény) v nízkoprahovém klubu Bouda to bude veřejné
promítání výsledků prací dětí a mládeže z listopadového (2019) Kurzu animovaného filmu (Divadelní kavárna
Ántré, pátek 21. února 2020 od 18.00
hodin). Pak také doufáme, že se nám
podaří dobře připravit ne tak častý
prezentační program – retrospektivní
výstavu o činnosti CPDM o.p.s., která
bude veřejnosti přístupná ve třech patrech hlavní budovy Krajského úřadu
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích od středy 5. do čtvrtka 27. února
2020 (vernisáž výstavy – středa 5. února 2020, budova KÚ JČK, U zimního
stadiónu 1952/2). V Českých Budějovicích nás čeká v únoru ještě jedna
akce, kterou je aktivní účast CPDM
na doprovodném programu Dětské
neděle v multikině CineStar IGY (neděle 16. února 2020 od 13.00 hodin).

Měsíc březen pak bude ve znamení týdenního filmového festivalu
s lidskoprávní tématikou Jeden svět
(9. až 14. března 2020) a dalších dílčích programů v klubu Bouda. Rozjíždět se budou celoroční vzdělávací
programy pracoviště ICM – projekty
Multikulturní svět kolem nás a Zdravý
životní styl. Březen bude také ve znamení zahájení dvouletého slovensko–českého informačního projektu
„Mapa příležitostí pro mládež“, ve kterém bude práce krumlovského CPDM
hrát významnou roli.
V dubnu nás čeká organizování
Jihočeského krajského kola celostátní soutěže školních novina a časopisů (slavnostní vyhodnocení v pátek
24. dubna 2020, VŠ klub Kampa
Č. Budějovice), budeme se spolupodílet na prezentaci informačních
center pro mládež v České republice
na tradičním veletrhu „neziskovek“ –
NGO Marketu (Fórum Praha, středa
22. dubna 2020) a zájemce o aktivní
filmovou tvorbu pozveme (zcela nově
a věříme, že do budoucna ne mimořádně) na jarní část Kurzu animova-

Vánoční nadílka v Kamínku
Lenka Zahradníková
Azylový dům pro matky s dětmi

Nadílka S maminkami a jejich dětmi prožívají pracovnice Centra Kamínek v azylovém domě pro matky s dětmi všechny svátky během roku. Tak
i v roce 2019 připravily pro maminky
a jejich děti mikulášské a vánoční posezení. Obě akce se konaly v prostorách klubovny azylového domu.
Vánoční posezení se uskutečnilo
dne 18. 12. 2019, kdy jsme s kolegyní pro všechny připravily bohaté pohoštění v podobě chlebíčků, cukroví,
ovoce, slaného, dětského a nealkoholického šampusu. Pod rozsvíceným
stromečkem s prskavkami, kde na děti
i jejich maminky čekaly spousty dárečků, jsme si společně zazpívali koledy jako poděkování Ježíškovi a nechyběl ani přípitek s přáním hezkých
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vánočních svátků a šťastného vstupu
do nového roku. Než jsme se společně
pustili do rozbalování vánočních dárků, dostaly všechny děti malou ručně
vyrobenou chobotničku s přáním jako
dárek od dětí ze školní družiny Besednice.

Bohatá nadílka by se nemohla uskutečnit bez podpory dárců ze strany
pracovníků Odboru sociálních věcí,
zdravotnictví a školství Městského
úřadu ve Vodňanech, kteří nám již
několikátým rokem s dárečky pomáhají pod vedením vedoucího odboru
Júsufa Traore. Poděkování dále patří

paní Vágaiové, která za svoji organizaci
Letohrátky uskutečnila hromadnou
sbírku na koupi dárečků, které si přály
nejen naše děti, ale i jejich maminky.
Poděkování také patří vedoucí Odboru vnitřních věcí a sociálních služeb
Městského úřadu Větřní Kateřině
Šustrové, zřizovateli Centra Kamínek
městu Český Krumlov, spolku Českého červeného kříže a společnosti Kámen a písek, spol. s r.o., Český Krumlov, kteří poskytli nemalý finanční dar.
Díky těmto příspěvkům jsme mohly
připravit hojné pohoštění a opravdu
krásné a bohaté Vánoce pro děti a jejich maminky.
Velice si vážíme této pomoci a podpory, které se Centru Kamínek dostalo, neboť jejich zásluhou jsme mohly
i tento rok pro děti připravit nezapomenutelné Vánoce. Všem dárcům ještě jednou moc děkujeme.

ČR E 14614. Vydavatel město Český Krumlov,
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ
245836. Příští vydání 29. února 2020 s uzávěrkou 14. února 2020.
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s obsahem
článků externích autorů. V Novinách města

Český Krumlov nejsou uvedeny akademické
tituly.
Odpovědný redaktor: Petra Nestávalová, telefon 380 766 121, e-mail: noviny@ckrumlov.cz.
Grafická příprava: RUDI, a.s.
Přispěli: Martin Hák, Vlasta Horáková, Vlasti-

ného filmu (dva prodloužené víkendy
od 17. do 19. 4. a od 24. do 26. dubna
2020).
V květnu se uskuteční tradiční
týdenní výtvarný program „Sochy
a děti“ (18. až 22. května)
a benefiční nohejbalový a beach volejbalový turnaj, červen bude
ve znamení kulatého 15. ročníku
multikulturního festivalu Cihelna –
Vystupovat (Chlum u Kremže, 26.
a 27. června 2020). No a pak již půjdeme do léta, červencového týdenního
příměstského tábora a srpnových dvou
letních pobytových táborů (týdenního LT na Zátoni a čtrnáctidenního LT
Prázdniny v pohybu na Čeříně). Letní
prázdniny pak ukončíme v posledním
týdnu srpna mezinárodním projektem Přeshraniční spolupráce mládeže
za účasti týmu mládeže ze Slovinska,
Slovenska, Rakouska a České republiky. Více informací o celoročním plánu
akcí CPDM zájemci najdou na webu
www.cpdm.cz.

Děkujeme za
podporu útulku
Vlasta Horáková
Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpora Doufali jsme, že na Psí
Vánoce přijdou Krumlováci v hojném počtu, ale že vás bude tolik, jsme
ani nečekali. Darovali jste více než
50 tisíc korun na činnost útulku, téměř tunu krmiva, a hlavně díky vám
má pět chlupáčů nový domov. Upřímně vám za štědré příspěvky děkujeme!
Děkujeme dětem, rodičům a učitelům
ze ZŠ T. G. Masaryka, kteří s námi
spolupracují dlouhodobě, stejně tak
děkujeme za dlouholetou podporu
KOCERU. Na opuštěné pejsky si
vzpomněli i dobrovolní hasiči, kteří
přivezli ohromné množství granulí.
Poděkování patří také všem, kteří nás
podporují nejen na Psí Vánoce. Vaše
důvěra nám dodává energii.

mil Kopeček, Romana Linhartová, Petr Papoušek, Martin Střelec, Petra Vysušilová, Lenka
Zahradníková, Martin Zeman.
Foto: Lubor Mrázek, město Český Krumlov,
Museum Fotoateliér Seidel.
© Copyright město Český Krumlov, 2020
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Dokončené investice ve městě
redakce
Ke konci minulého roku bylo
ve městě dokončeno několik investičních akcí. Přinášíme přehled některých z nich.

Zbrusu nový chodník
na Špičáku
Podél panelového domu čp. 127–
132 na Špičáku je nově opravený
chodník, který byl dlouhodobě v neutěšeném stavebně technickém stavu. Chodník je vydlážděný betonovou zámkovou dlažbou, s obrubníky
a odvodněním. Sto metrů nového
chodníku vyšlo na cca půl milionu
korun.
Nová parkovací stání
v Zahradní ulici
U bytových domů čp. 136–138
v ulici Zahradní na Vyšehradě byla
vybudována nová parkovací stání.
Na ploše, kde se donedávna parkovalo
v trávě a blátě, vzniklo 15 míst asfaltové komunikace, dlážděný chodník
a veřejné osvětlení. Na výsledné podobě se výrazně podíleli sami místní
obyvatelé, podle jejichž námětů a přání byl projekt vypracován. Vybudování stálo 1,5 milionu korun.
Podobná úprava se plánuje na jaře
v ulici Vyšehrad u bytových domů
čp. 183–185. Zde se plánuje rozšíření parkovacích ploch, vybudování
nových bezbariérových chodníků a zpevněné kontejnerové stání.
Ve svahu nad bytovými domy v místě
vyšlapané stezky bude vytvořeno terénní schodiště.

Parní sauna
PRO-SPORT ČK
plavecký bazén
Fialková 225, Český Krumlov
pondělí
ZAVŘENO
úterý–neděle
15.00–20.30 hodin
www.pro-sportck.cz

Veřejné bruslení
PRO-SPORT ČK, zimní stadion,
Fialková 225, Český Krumlov

V prosinci byla usazena nová lávka přes Polečnici.

Opěrná zeď na třídě Míru
V rozmezí tří let za přispění Jihočeského kraje byla opravena horní část
opěrné zdi na třídě Míru, která byla
v havarijním stavu. Provedlo se zpevnění železobetonovým věncem a vyzdění nového kamenného zdiva nad
vozovkou. Znovu se osadily původní
kamenné desky a v místech, kde desky
chyběly, byly nově zhotoveny krumlovským kameníkem Václavem Študlarem. Dál byly provedeny odvodňovací drenáže, nové rozvody kabelů
veřejného osvětlení a nové sloupy veřejného osvětlení včetně LED svítidel.
Celkové výdaje na opravu opěrné zdi
byly ve výši 4,8 milionu korun, z nichž
3,5 milionu korun činila dotace Jihočeského kraje.
Parkoviště U Zelené
ratolesti
V rámci druhé etapy rekonstrukce
stávajícího parkoviště a komunikací

Foto: město Český Krumlov

U Zelené ratolesti byly nově opraveny
parkovací plochy za bytovými domy
čp. 233–238, včetně ploch pro kontejnery a zásobovací rampy. Cena za rekonstrukci činí 3,8 milionu korun.
První část cyklostezky
je dokončená
Na konci roku byla dokončena
I. etapa cyklostezky Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, od autobusové zastávky parkem okolo parkoviště v Jelení zahradě podél Chvalšinské
ulice přes Nové Dobrkovice s napojením na stávající cyklostezku. V rámci prací byly provedeny všechny
konstrukční vrstvy včetně nových
povrchů, nové lávky přes Polečnici
„U Oblouku“, dopravního značení
a kolostavů.
Dokončenou část cyklostezky lze
již používat, neboť bylo vydáno rozhodnutí o jejím předčasném užívání.

1. 2.
2. 2.
8. 2.
9. 2.

13.45–15.45 a 19.00–21.00
13.45–15.45
14.00–16.00 a 19.00–21.00
13.45–15.45

Jarní prázdniny 10.–14. 2.
9.00–11.00
(1/2 hrací plochy vyhrazena
hokeji, tj. veřejnost s hokejovým
vybavením a 1/2 plochy pro
bruslení)
14.00–16.00
celé kluziště vyhrazeno bruslení

15. 2.
16. 2.
22. 2.
23. 2.
29. 2.

14.30–16-30 a 19.00–21.00
13.45–15.45
19.00–21.00
13.45–15.45
13.45–15.45 a 19.00–21.00

Vstupné
děti do 6 let: 30 Kč,
ostatní: 40 Kč

Opěrná zeď na třídě Míru

Parkoviště U Zelené ratolesti

Možnost zapůjčení bruslí:
50 Kč / 2 hod.
Broušení bruslí: 60 Kč / nový
pár, 50 Kč / používaný pár
Během února bude
na webových stránkách
www.pro-sportck.cz
zprovozněn online kalendář,
kde bude možné sledovat
obsazenost zimního stadionu,
sportovní haly a plaveckého
bazénu.

Nový chodník na Špičáku

Parkovací plochy v Zahradní ulici
www.ckrumlov.cz/obcan

