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Vážení 
spoluobčané,
první říjnový ví-

kend letos patří opět volbám, 
tentokrát do  krajského zastupi-
telstva. Kraj a jeho politika se zdá 
řadě občanů hodně vzdálená, nic-
méně v  mnohém ovlivňuje život 
nás všech. 

Jihočeský kraj udělal v  posled-
ních letech hodně práce na rekon-
strukcích silnic druhé a třetí třídy 
a neméně zásadní je i vliv krajské 
reprezentace na  výstavbu dálnice 
na hranice s Rakouskem, kde vy-
víjí snahy o její urychlení. 

Oblastí, které spravuje kraj, 
je však celá řada, od  školství, až 
po  provoz nemocnic. Je třeba vy-
zdvihnout, že jihočeské nemocnice 
včetně té naší krumlovské dosa-
hují v celostátním měřítku výraz-
ných úspěchů.  

V  poslední době jsme úlohu 
kraje silně vnímali v jeho roli orgá-
nu krizového řízení, kdy s  městy 
a  obcemi spolupracuje na  zvlád-
nutí epidemie koronaviru. 

V  tuto chvíli tedy můžeme 
všichni vyjádřit svůj postoj k sou-
časné politické reprezentaci a  je 
na nás, jestli jsme spokojení a za-
chováme svoji tradiční volbu, nebo 
vyjádříme nespokojenost a  bu-
deme hledat ve  volebních lístcích 
nové tváře. 

Myslím si však, že nemůžeme 
zlámat hůl a ke krajským volbám 
nejít. Potkal jsem ve své pozici sta-
rosty města řadu politiků a staros-
tů, kteří věnují mnoho času a úsilí 
své práci. Mnoho z nich kandiduje 
i ve volbách do kraje a zaslouží si 
vaši podporu a účast ve volbách. 

Proto vás chci požádat, abyste 
obětovali tu trochu času a šli k vol-
bám. Ať bude vaše volba jakáko-
liv, je nutné, abyste svůj názor 
vyjádřili. Není dobrá vizitka ob-
čana svobodného státu nepodílet 
se na  věcech veřejných ani tímto 
způsobem. Při své volbě zkuste 
najít ve volebních lístcích lidi, kte-
ří mají zkušenosti a vůli pohnout 
naši krásnou zemi dopředu. Záro-
veň při své volbě myslete na další 
generace obyvatel našeho města 
a celé vlasti.

čtěte také...

Jednání se koná ve  čtvrtek 29. říj-
na 2020 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
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Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje

Ve dnech 2. a 3. října 2020 budou na území České republiky probíhat 
volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. V Českém Krumlově 
se bude volit pouze do krajských zastupitelstev. Oprávněným voli-
čem je každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního vymezení kraje. Do zastupitelstva kraje nemo-
hou hlasovat cizinci.

Nový infokanál Mobilní Rozhlas    

Stanislava Štefková
Odbor vnitřních věcí

Volby V případě, že se občan v době 
konání voleb nebude zdržovat v  mís-
tě svého trvalého bydliště, může po-
žádat o  vydání voličského průkazu 
(pro písemné žádosti uplynul termín  
25. 9. 2020, pro žádosti podané osob-
ně na  městském úřadu platí termín  
30. 9. 2020 do  16 hodin). Voličský 
průkaz opravňuje k hlasování v kte-
rémkoliv volebním okrsku, ale pou-
ze na území Jihočeského kraje!

V  Jihočeském kraji je celkem 624 
obcí, kde budou probíhat volby, je za-
registrováno 20 politických stran, hnutí 
a koalic s celkem 919 kandidáty. Jihoče-
ši budou volit 55 členů zastupitelstva.

Volby budou probíhat v pátek od 14 
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 ho-
din. Každý volič po  příchodu do  vo-
lební místnosti musí prokázat svou 
totožnost a  státní občanství platným 
občanským průkazem nebo platným 

cestovním pasem. V souvislosti s opat-
řeními k výskytu covid-19 budou vo-
lební místnosti vybaveny dezinfekcí 
pro voliče i  okrskové komise. Ve  vo-
lební místnosti musí mít dle nařízení 
Ministerstva zdravotnictví všichni 
přítomní roušky, to platí pro komise 
i  samotné voliče. Po příchodu do vo-
lební místnosti musí být dodržovány 
odstupy od  členů komise i  ostatních 
voličů. Volič položí průkaz totožnos-
ti na  plochu stolu před člena komise 
a odstoupí (cca 2 metry), na moment 
sejme roušku z obličeje, aby mohla být 
ověřena jeho totožnost. Poté obdrží 
úřední obálku a  odebere se do  pro-
storu pro úpravu hlasovacích lístků. 
Zde vloží do obálky hlasovací lístek té 
strany, které dává svůj hlas a zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše 4 
kandidátů vyznačí, kterému kandidá-
tovi dává přednost. Voliči, který se ne-
odebere do prostoru pro úpravu hlasů, 
nebude umožněno hlasovat.

Pokračování na str. 2

Foto: Jaroslav Horák
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www.ckrumlov.cz/obcan

Stanislava Štefková
Odbor vnitřních věcí

Pokračování ze str. 1

Volby Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvo-
dů úřad a  ve  dnech voleb okrskovou 
volební komisi, aby mohl hlasovat 
do  přenosné volební schránky. Toto 
neplatí pro voliče v  izolaci nebo 
v  karanténě v  souvislosti s  co-
vid-19! Pro ty platí 3 zvláštní způ-
soby hlasování, které byly schváleny 
v rámci zákona 350/2020.

1. Hlasování u  volebního stano-
viště-drive in. V  každém okrese 

bude zřízeno jedno volební stanoviště, 
v  Jihočeském kraji jich bude celkem 
7, budou umístěna v  objektu Správy 
a  údržby silnic. Toto stanoviště bude 

přizpůsobeno pro průjezd vozidel 
a  bude zde možné hlasovat výlučně 
z  motorového vozidla. Takto bude 
možné hlasovat ve středu 30. 9. 2020 
od 7 do 15 hodin. 

2. Hlasování při pobytovém zaří-
zení. V případech, kdy budou po-

bytová zařízení sociálních služeb uza-
vřena, předá Krajská hygienická stanice 
seznam takto uzavřených zařízení Kraj-
skému úřadu a  ten do  těchto zařízení 
vyšle speciální komisi. Tento způsob 
hlasování bude probíhat ve  čtvrtek 
1. 10. 2020 od 7 do 22 hodin a v pá-
tek 2. 10. 2020 od 7 do 18 hodin.

3.Hlasování do zvláštní přenosné 
volební schránky. Občan v izola-

ci nebo v karanténě s covid-19, který 
nebude moci využít způsob hlasování 
u volebního stanoviště-drive in, může 

telefonicky požádat Krajský úřad, aby 
k němu přijela speciální komise. Musí 
tak učinit nejpozději do  čtvrtka  
1. 10. 2020 do 20 hodin. Tímto způ-
sobem bude možné hlasovat v pátek 
2. 10. 2020 od 7 do 22 hodin a v so-
botu 3. 10. 2020 od 7 do 14 hodin.

Nejpozději 3 dny před volbami ob-
drží každý volič do své schránky v mís-
tě trvalého bydliště hlasovací lístky 
a k nim informační leták o zvláštních 
způsobech hlasování. Pokud voliči 
nebudou lístky doručeny, obdrží je 
ve volební místnosti.

Další informace k  volbám do  kraj-
ských zastupitelstev jsou uvedeny 
na  www.ckrumlov.cz/volby. Případné 
dotazy můžete směřovat na  Odbor 
vnitřních věcí – evidence obyvatel, 
tel.: 380 766 203. 

Možnosti, jak volit v karanténě 
v souvislosti s COVID-19

Projekt  má  i  v  tomto  školním 
roce  připraveny  další  zajímavé 
akce a aktivity vedoucí k rozvoji 
kvalitního vzdělávání dětí a žáků 
do 15 let, kompetencí pedagogů 
a  podporující  partnerství  zain-
teresovaných  aktérů  v  oblasti 
školství a vzdělávání.

Štěpánka Kučerová
Oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Projekt Pro vysoký zájem budou 
i  nadále na  vybraných základních 
školách pokračovat programy primár-
ní prevence. I  v  tomto školním roce 
plánujeme realizovat řadu workshopů 
a  jiných vzdělávacích akcí pro odbor-
nou, ale i  laickou veřejnost na témata 

rovných příležitostí ve  vzdělávání, 
čtenářské a matematické gramotnosti 
a polytechniky. V říjnu startují na vy-
braných základních školách čtenářské 
dílny pro žáky, zaměřené na  rozvoj 
čtenářství a podporu zájmu o literatu-
ru. V  říjnu také v  Českém Krumlově 
proběhne již čtvrtý ročník úspěšné 
akce Burza škol, jednodenní prezen-
tace středních škol a  odborných uči-
lišť primárně z Jihočeského kraje. Pro 
zapojené subjekty, mateřské i základní 
školy, organizace zájmového a  nefor-
málního vzdělávání a jejich zřizovatele 
vytvoříme řadu možností k  setkávání 

se a sdílení zkušeností, názorů, problé-
mů a potřeb, ale také nápadů a návrhů 
možné budoucí spolupráce. Všechny 
programy jsou cílovým skupinám 
v rámci projektu nabízeny bezplatně. 

Nedílnou součástí projektu je 
pravidelný monitoring, aktualizace 
a  hodnocení Místního akčního plá-
nu rozvoje vzdělávání, který je ve své 
podstatě strategií rozvoje vzdělávání 
na Českokrumlovsku do roku 2023. 

„Místní akční plán hledá nové cesty, 
jak vytvářet funkční vzdělávací systém 
napříč formálním a neformálním vzdělá-
váním na lokální úrovni. Jedná se o zcela 

jiný typ ovlivňování kvality vzdělávání, 
který má však velký kultivační potenciál. 
Je to šance ke  zlepšení a  změně, nikoliv 
pouhý nástroj k dalšímu čerpání finanč-
ních prostředků,“ sdělila hlavní mana-
žerka projektu Mirka Machová.

Všichni ti, kterým záleží na rozvoji 
školství a  vzdělávání, se i  nadále mo-
hou do  projektu aktivně zapojit, a  to 
například v rámci fungujících pracov-
ních skupin. Nepřetržitě přijímáme 
náměty na  realizaci zajímavých akcí 
či aktivit. Pro bližší informace kontak-
tujte manažerku projektu Ing.  Mirku 
Machovou, tel.: 777 899 099 / email: 
machova@masbln.cz.

Projekt MAP II – ORP Český 
Krumlov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0008622, je spolufinancován 
Evropskou unií.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II

Štěpánka Kučerová
Oddělení rozvoje a kontroly 

veřejných zakázek

Podpora Město Český Krumlov 
v letošním roce obdrželo neinvestiční 
dotaci ve  výši 2,3 mil. Kč z  rozpočtu 
Jihočeského kraje v  rámci programu 
Přímá podpora města Český Krumlov 
na  regionální rozvoj města v  souvis-

losti s  registrací v  Seznamu světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. 
Finanční prostředky byly využity 
na  spolufinancování nákladů na  sta-

vební práce související s  dodávkou 
a  montáží při výměně novodobých 
oken a  balkonových dveří a  opravou 
původních oken ve  starší části objek-
tu Mateřské školy, Český Krumlov, 
Plešivec I/279 a na výměnu šindelové 
střešní krytiny na  lávce Rechle v No-
vém Spolí. 

Více informací o projektu naleznete 
na www.ckrumlov.cz/projekty. 

Jihočeský kraj podpořil opravy památek 

Zdeněk Moravec
správce GIS

Mapa Krajský úřad vyhlásil 
v  našem správním území nová 
záplavová území toku Polečnice, 
a  to včetně aktivní zóny zápla-
vového území. Aktuální zákres 
najdete v  mapě GIS objektů 
na  geoportal.ckrumlov.cz. Jed-
notlivé úrovně záplavy (Q5 = 
pětiletá povodeň, Q500 = pěti-
setletá povodeň) se dají zapínat 
a vypínat v nabídce vrstev (v pří-
padě problémů s  vykreslováním 
zkuste hodně oddálit a  přiblížit 
mapu). Ve stejném menu je mož-
né vybrat i různou podkladovou 
mapu nebo přidat například ka-
tastrální mapu. Nová vymezení 
se týkají obcí Český Krumlov, 
Kájov, Hořice na Šumavě, Polná 
na Šumavě.

Záplavová 
území Polečnice 
přehledně v mapě

EVROPSKÁ UNIE
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Český Krumlov chce pro obyva-
tele i návštěvníky více zpřístup-
nit řeku Vltavu. Na jaře příštího 
roku nechá město proto vybudo-
vat  vstupy  do  vody  pod  terasa-
mi Na  Střelnici  u  domku  Egona 
Schieleho. Náklady na dva vstu-
py dosáhnou 1,3 milionu korun, 
na polovinu částky získalo město 
dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj.  

Petra Nestávalová
oddělení kancelář starosty

Investice Vytvořit příjemné místo 
k  odpočinku v  klidné části tzv. jižní-
ho meandru řeky Vltavy má v  plánu 
město Český Krumlov. Architekt 
města Ondřej Busta zpracoval návrh 
na vytvoření relaxační zóny v prostoru 
bývalé střelnice před zrekonstruova-
nými opěrnými zdmi u domku Egona 
Schieleho nedaleko Domu dětí a mlá-
deže. „Tato část města má své neoddisku-
tovatelné kouzlo a zpřístupněním říčních 
břehů využijeme jejího potenciálu. Při-
blížíme se řece v intravilánu města, kou-
pání a  relax u  řeky tak bude na  dosah 

od centra,“ říká architekt Ondřej Busta. 
Základem je vybudování vstupů 

do  řeky, jejichž projektovou doku-
mentaci zpracoval architekt Jan Dvo-
řák. Projekt se týká dvou vstupů vzdá-
lených od  sebe cca 55 metrů. Každý 
vstup do vody tvoří sestava čtyř beto-
nových dílů volně osazených do  pří-
rodního břehu řeky. Jednotlivé díly 
jsou od sebe odsunuté a prostory mezi 
nimi zatravněné. Desky z bílého beto-
nu s hladkou strukturou svojí vysokou 
estetickou hodnotou odpovídají ar-
chitektuře a  možnostem stavebnictví 
21. století. 

Hlavním osazovacím prvkem je 
železobetonová schodnice skrytá pod 

terénem. „Právě tento monolit zabudo-
vaný v  zemi je vůbec nejzásadnější pro 
vybudování vstupů u břehu Vltavy, kde 
několikrát během roku dochází k  pod-
statným změnám průtoku i  výše hla-
diny,“ vysvětluje místostarosta Josef 
Hermann. „Dle vyjádření Povodí Vlta-
vy se vstupy nesmí stát překážkou v toku 
a  nesmí dojít k  jejich uvolnění do  řeky 
v případě, že by vlivem vodní eroze došlo 
k odhalení konstrukce v terénu.“

Cena za  vstupy dosahuje 1,3 mili-
onu, polovinu částky pokryje dotace 
z  programu Podpora cestovního ru-
chu v  regionech 2020, který vypsalo 
na konci minulého roku Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. Právě cena 

za vybudování vstupů se stala předmě-
tem diskuzí na  jednání zastupitelstva 
města. „V  zásadě byli všichni zastupi-
telé pro realizaci projektu, někteří však 
projevili výhrady k vysokým nákladům. 
Vizualizace totiž ukazuje jen desky 
na  povrchu trávníků, což může být 
značně zavádějící. Projektant zvažoval 
řadu variant, z důvodů bezpečnosti jsou 
ale nejvhodnějším řešením tyto stabilní 
a  odolné konstrukce zabudované pod 
zemí,“ dodává místostarosta. 

V  současné době jsou v  místě 
nainstalovaná provizorní dřevěná 
mola, která mohou v budoucnu pev-
né vstupy do vody doplňovat. Mola 
jsou mobilní, mohou tak být uko-
tvena na  dalších místech. „Chceme 
využít pobytovou loučku a  oživit tak 
krásnou lokalitu, kde budou rády trá-
vit volný čas rodiny s dětmi. V domku 
Egona Schieleho by měla vzniknout 
kavárna, u  řeky by mohla být i  půj-
čovna sportovního a herního vybavení, 
v  blízkosti jsou také toalety,“ uzavírá 
místostarosta.

Podrobnější specifikace stavebně-
-technického řešení vstupů je k dispo-
zici na www.ckrumlov.cz/obcan. 

Jan Vozábal
Kateřina Slavíková
Kláštery Český Krumlov

Prosperita Zvýšenou návštěvnost 
jak ze strany českých, tak i zahranič-
ních (evropských) turistů bylo možné 
sledovat již od prosince 2019. Úspěš-
ný rozjezd roku 2020, kdy první dva 
měsíce přinesly zvýšení návštěvnosti 
i tržeb (návštěvnost o 30 % a tržby  
o 50 % oproti srovnatelnému období 
let 2018 a 2019), byl sice ze dne na 
den ukončen epidemií COVID-19, 
avšak v okamžiku znovuotevření oka-
mžitě pokračoval dál. Již v červnu, 
i přes skutečnost, že zcela odpadly 
školní programy a nekonaly se Slav-
nosti pětilisté růže, jsme zaznamenali 
vyšší návštěvnost všech expozičních 
okruhů, zejména pak Interaktivní ex-

pozice. Dokladem toho bylo, že i za 
změněných podmínek se celkové trž-
by i návštěvnost zvýšily o 20 % oproti 
srovnatelnému období 2018 a 2019. 
Tento trend následoval i v červenci 
a srpnu, kdy se návštěvnost zvýšila  
o 52 % a tržby o 100 %. Do celkových 
tržeb významným podílem přispělo  
i oddychové centrum. Zvýšení počtu 
návštěvníků Klášterů se zde též pozi-
tivně projevilo v tržbách oddychové-
ho centra, kde v meziročním srovnání 
byl nárůst tržeb o 160 procent oproti 
srovnatelnému období roku 2019.  
V celkových tržbách za období 01-08 
jsou nyní Kláštery o 10 % výše nad 
tržbami srovnatelného období roku 
2019, a to i navzdory 0,8 milionovému 
výpadku tržeb v období uzavírky.

V letošních prázdninových měsí-
cích navštívilo expozice a programy 

Klášterů přes 19 tisíc návštěvníků. 
Největší nárůst návštěvnosti oproti 
posledním třem letům zaznamenala 
Interaktivní expozice a programy s ní 
spojené, kde návštěvnost byla o 100 
% vyšší než v loňském roce. Expozič-
ní okruhy nabízející umění krumlov-
ských klášterů pak zaznamenaly 10 % 
nárůst návštěvnosti oproti loňskému 
roku.

V období prázdnin Kláštery vedle 
běžné denní nabídky expozic zreali-
zovaly 30 vlastních programů (Letní 
kino, Tajemná stezka, programy pro 
děti), rozšířily nabídku o specializova-
né denní i noční komentované prohlíd-
ky (celkem 40 prohlídek), realizovaly  
3 turnusy příměstského tábora, podí-
lely se na realizaci 22. ročníku Festiva-
lu staré hudby, na zajištění 5 koncertů 
ve spolupráci s městem a Jihočeskou 

filharmonií, spolupracovaly na zajiš-
tění akcí v areálu Klášterů, podílely se 
ve spolupráci s Pražským hudebním 
institutem na realizaci 3. ročníku Mis-
trovských pěveckých a interpretačních 
kurzů a 3. ročníku Sympozia vinutých 
perel. Poskytly své prostory pro letoš-
ní ročník Festivalu komorní hudby, 
realizovaly pronájmy prostor pro jiné 
pořadatele kulturních akcí.

Sledovaný nárůst návštěvnosti  
i tržeb byl určitým způsobem ná-
vratem k „normálnosti“ a k tomu, že 
Český Krumlov se posledních třech 
asijských letech, stal opět oblíbeným 
výletním městem pro české, ale i ev-
ropské návštěvníky, a lidé opět do 
Krumlova jezdí za zážitky a užívají 
si krásy a malebnosti našeho města,  
o čemž svědčí i zápisy v naší návštěvní 
knize. 

Kláštery zažily nejúspěšnější léto

Město vybuduje dva vstupy do Vltavy

Vizualizace vstupů do řeky u domku Egona Schieleho

Projekt vstupů 
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Jiří Muk
CPDM o.p.s.

Akce NZDM Bouda a  Informační 
centrum pro mládež, to jsou dvě pro-
jektová pracoviště krumlovského Cent-
ra pro pomoc dětem a mládeži (CPDM 
o.p.s.), která na  letošní podzim připra-
vují řadu neformálně vzdělávacích akti-
vit pro děti, mládež i širokou veřejnost.

Výtvarný podzim v Boudě 
Začátkem října (5. – 9. 10.) se 

NZDM Bouda každoročně mění ve vý-
tvarnou dílnu – i  letos budou čekat 
na školní kolektivy i volně příchozí za-
jímavé rukodělné a řemeslné činnosti. 

Promítání filmu Lety 
a beseda s režisérkou

Ve čtvrtek 15. října od 17.30 hod. 
vás srdečně zveme do Boudy na pro-
jekci dokumentárního snímku Lety, 
který se zabývá kauzou kolem památ-
níku romského koncentračního tábo-
ra. Po  filmu bude následovat diskuse 
s tvůrkyní filmu Violou Tokárovou.

Médiakemp 
Médiakemp, to je pobytový pro-

jekt určený středoškolákům, které 
zajímá, jak se vytváří mediální obsah 
od žurnalistiky přes televizní vysílání, 
filmovou animaci po práci v interne-
tovém rádiu. To vše si budou moci 
účastníci (22. – 25. 10. v  Zátoni 
u  Větřní) pod vedením odborných 
lektorů sami vyzkoušet a  užít si 
u toho spoustu zábavy. 

Více informací na webových strán-
kách www.cpdm.cz.

Výstava Židovské 
vzdělávání a školství

5. října otevíráme výstavu Židov-
ské vzdělávání a školství, která bude 
volně přístupná v prostorách Městské-
ho úřadu Český Krumlov, Kaplická 
ulice 439, a to až do pátku 30. 10. 

Premiéra promítání 
dětských prací z Kurzu 
animovaného filmu v Boudě

V  pátek 6. listopadu od  18.00 
hod. se v  divadelní kavárně Ántré 

v  Českém Krumlově uskuteční slav-
nostní projekce animovaných dět-
ských děl, která vznikla na jarním Kur-
zu animovaného filmu v Boudě. 

Beseda se Stanislavem Motlem 
I  tento podzim se můžete těšit 

na  setkání s novinářem a publicis-
tou Stanislavem Motlem. Projek-
ce spojená s  besedou o  vybraném 
tématu z  naší historie se uskuteční  
19. 11. v českokrumlovské Městské 
knihovně.

Kurz animovaného filmu 
v Boudě

Další ročník Kurzu animova-
ného filmu pořádáme od  20. do   
22. listopadu 2020 (pátek až ne-
děle) a dále 27. 11. - 29. 11. 2020 
vždy od  10 do  18 hodin v  prosto-
rách NZDM Bouda. 

Vzhledem k  časově technické ná-
ročnosti a  kapacitě kurzu je nutné, 
aby se zájemci (ve věku od 10 do 100 
let) předem závazně přihlásili na  tel.: 
734 443 923.

Naším cílem je, aby děti sport bavil. 
Naučí se u nás základů gymnastiky, míčových her,

         zdokonalí si koordinaci pohybů.
         Přípravka je vhodná pro děti již od 4 let. 

         Cvičíme každé úterý od 16 - 17 hod. v tělocvičně       
         Gymnázia Český Krumlov.

         Začínáme 8. 9. 2020.

Máme také tréninky karate pro začátečníky od 6 let i pro
dospělé.

SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVKA DĚTÍ -

TYGŘÍCI

Buy tickets at www.reallygreatsite.com 

probíhá pod patronátem spolku 
Shotokan karate klub Český Krumlov

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Mail: skkceskykrumlov@gmail.com
Tel.:  725 046 245; 724 596 294
Facebook: @skkckrumlov
www.ckkarate.cz

BURZA
ŠKOL
2020 
prezentace
středních škol, 
odborných
učilišť a firem 

TVŮJ ŽIVOT         TVÁ VOLBA

20.10.
9:00-15:00
Sportovní hala 
Chvalšinská ulice
Český Krumlov
VSTUP ZDARMA

Podzim s Centrem pro pomoc dětem a mládeži

Foto: CPDM
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novinky

Nepřehlédněte 
v knihovně!
Romana Linhartová
Městská knihovna 

v Českém Krumlově

Na měsíc říjen jsme pro vás opět 
připravili další novinky z  fondů 
naší knihovny, tentokrát se zamě-
řením na  regionální tituly. Pevně 
věříme, že si vyberete. A  pokud 
vám tato nabídka nestačí a chcete 
se podívat na  další novinky, na-
vštivte web www.knih-ck.cz a vy-
berte si z našeho on-line katalogu. 
Přejeme příjemné chvíle při čtení.

Dobrylovský, Jiří: 
Tvůrce českých moří 
– o díle Jakuba Krčína 
z Jelčan a Sedlčan
Historický román, který staví 
na skutečných faktech. Jakub Kr-
čín, purkrabí Českého Krumlova 
a  později regent rožmberského 
panství, v  něm vystupuje jako 
vypravěč, který popisuje svou ži-
votní pouť.

Oudová, Lucie: 
Dary Pošumaví
Kniha o  méně známých místech 
Šumavy spojená s  dobrodruž-
stvím jedné rodiny se dvěma 
dětmi. Je plná nejen příběhů, ale 
i pracovních postupů na výrobky 
z darů přírody, receptů a návodů 
na lesní hry. 

Fibich, Ondřej: 
Šumavský pohádkář
Autor se nechal inspirovat pro-
středím, ve kterém žije, a na mo-
tivy lidových vyprávění z českého 
i  německého prostředí sepsal 50 
pohádek pro malé školáky. Podle 
této knihy chystá Český rozhlas 
nahrávku.

Kamitzová, Eva: 
Šumava s dětmi
Tipy na 52 výletů po Šumavě, Li-
pensku a Bavorském lese. Průvod-
ce obsahuje užitečné informace 
o  délce tras, náročnosti či sjízd-
nosti pro kočárky, ale i  praktické 
rady, jak využít čas při nepřízni 
počasí.

Leibl, Franz: 
Národní park Bavorský les
Publikace vydaná k 50. výročí exi-
stence NP Bavorský les. Popisuje 
typické fenomény tohoto území 
a je provázena řadou fotografií.

www.knih-ck. cz

redakce

Novinka Na  knihkupeckých 
a knihovnických pultech lze nalézt no-
vou knihu českokrumlovského autora 
Jana Vaněčka s  názvem Humoresky. 
Obsahuje třináct čtivých humorných 
povídek doplněných porcí kresleného 
humoru Miloslava Martenka. Je to již 
jeho jedenácté literární dílko. 

V knize se dočtete třeba o  tom, co 
se událo, když se manželé Piškvorkovi 
vrátili z dovolené a nalezli odemčený 
barák. V humoresce Druhá řada je ná-
vod, jak moudře a vtipně naložit s kni-
hami, které vám v  domácí knihovně 
překážejí. Nahlédnete i  do  soused-
ského soužití a  do  toho, jak je může 
narušit dozrálé jablko, co visí z  větve 
přes plot, a jak je kvůli tomu najednou 
v  Horních Kůrovcích komická mela. 
Samozřejmě se dostane i  na  autoro-

vy oblíbené Vejry, kteří se uhnízdili 
v období normalizačního kvasu a bu-
dování socialismu v  hospodě U  Duš-
ků, měli ustláno v hlavě a dopřávali si 
po práci legraci.   

„Tentokrát to bude i  o  jejich před-
chůdcích – krumlovských Šlaráfech. Ti 
za doby knížete pána hodovali v zámec-
kém kasinu, měli vytříbený smysl pro 
humor, satiru a roztomilá alotria.  Jejich 
fotky lze nalézt ve fotoateliéru pana Sei-
dela. I  v  dalších humoreskách je čemu 
se zasmát. Pokusili jsme se se Slávkem 
osvěžit v této rouškové éře náladu a mysl 
čtenářů, dopřát úsměv, který ženy dělá 
krásnější a mužům sluší. Člověk je tako-
vý, jak celý den myslí. Hodí se proto být 
veselý,“ uvádí humorista Jan Vaněček 
a  dodáva: „knihu lze bez obav číst bez 
roušky, aby byl váš úsměv nejen v zrcadle 
k vidění.“ 

Vydání knihy bylo podpořeno z do-
tace města, záštitu převzal starosta 
města Dalibor Carda, radní Jihočeské-
ho kraje Antonín Krák a sponzorsky se 
podílel senátor Tomáš Jirsa.

redakce

Akce O  prvním říjnovém víken-
du proběhne v  Českém Krumlově 
čtvrtý ročník Dne architektury. 
V sobotu 3. 10. 2020 od 15.00 pro-
běhne architektonická procházka 
s  názvem Moderní tváře Latránu. 
Během půlkilometrové procházky 
od Latránu čp. 1 po Latrán čp. 147 
se s  architektem Filipem Herma-
nnem a  studentkou dějin umění 
Terezou Štěpánovou z  iniciativy 
Krumlovský baráky zájemci se-
známí s  historií ulice a  zejména 
se změnami, ke  kterým zde došlo 
za posledních sto let. Ve stejný den 
od  17.00 pak proběhne prohlídka 
autobusového nádraží s  architekty 
z  budějovické kanceláře A8000. 

Autoři projektu provedou novým 
autobusovým terminálem a popíší, 
co se skrývá pod ním. 

Neděle 4. 10. 2020 pak bude 
patřit dětem. V rámci letošní archi-
tektonické bojovky od 15.00, která 
bude začínat u Červené brány, děti 
prozkoumají celý areál českokrum-
lovského hradu a  zámku. Protože 
se vyvíjel dlouhá staletí, tak se děti 
na něm a stavbách v  jeho okolí se-
známí s  jednotlivými architekto-
nickými styly – gotikou, renesancí, 
barokem a rokokem i klasicismem. 

Všechny akce v rámci Dne archi-
tektury jsou zdarma a  jsou určeny 
široké veřejnosti. Akce se koná opě-
tovně pod záštitou starosty Dalibo-
ra Cardy. 

Humoresky Jana Vaněčka

Den architektury provede 
Latránem i autobusovým 
nádražím, na děti čeká bojovka

Matouš Bičák 

Archiv Měli jste kameru a  natá-
čeli v  Krumlově? Pro natáčení stu-
dentského filmu FAMU sháníme 
video materiály o Českém Krumlově 
z 60.–90. let. Cokoliv z běžného kaž-
dodenního života ze všech částí měs-
ta, z  ulic, hospod, z  kulturních akcí 
apod. Máte něco v rodinném archivu 
či máte tip na někoho, kdo takové ma-
teriály vlastní? Napište nám prosím 
na  matofilm@gmail.com či zavolejte 
na 777 857 389. Chtěli bychom navíc 
zachovat audiovizuální paměť města 
pro další generace a  vaše materiály 
bychom mohli pro vás profesionálně 
digitalizovat.

Hledáme archivní 
videozáběry

Foto: archiv Dne architektury
Slavnosti pětilisté růže, červen 1990. 

Foto: archiv města
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redakce

Třídění Elektrospotřebiče obsahují 
spoustu materiálů pocházejících z ne-
obnovitelných zdrojů, jejichž těžbou 
je zatěžováno životní prostředí. Vý-
znamnou úlevu přináší však správná 
recyklace těchto výrobků. Je potě-
šující, že Krumlováci jsou si vědomi 
významností třízení elektra a  poctivě 
využívají k  jejich odevzdávání sběrné 
dvory a červené kontejnery. Spotřeba 
elektrické energie, primární surovi-
ny, ropa, voda, okyselování prostředí 
a  produkce skleníkových plynů, zde 
všude díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory. 

Z  certifikátu environmentálního 
vyúčtování, který vyčísluje přínos 
zpětného odběru k  ochraně přírody, 
vyplývá, že Krumlováci v  loňském 
roce vytřídili 28 367,17 kg elektrozaří-
zení, která ušetřila 476,09 MWh elek-
třiny, 41 248,04 litrů ropy, 1 730,23 m3 

vody a  19 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 

plynů CO2ekv. o 65,01 tun a produkci 
SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselová-
ní prostředí) o 1 953,63 kg. 

Že každý kus vytříděného elektra 
se počítá, nám ukazuje například již 
100 vytříděných mobilních telefonů, 
které uspoří 2 340 l pitné vody, což by 
naplnilo celou cisternu. A  za  500 kg 
vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří ropa, která by stačila na  výro-
bu benzínu pro cestu autem z  Prahy 
do Dubaje.

Environmentální vyúčtování je vy-
počítáváno pomocí studie životního 
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment), která vypovídá o  dopa-
dech výroby a  recyklace jednotlivých 
elektrozařízení na  životní prostředí. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně.

Všem, kterým není příroda lho-
stejná a  tříděním elektrozařízení po-
zitivně přispívají k ochraně životního 
prostředí, patří obrovský dík.

Více informací na www.asekol.cz. 

redakce

Třídění Třídění rostlinných zbytků 
z domácností a zahrad se pomalu stává 
nedílnou součástí zvyklostí Krumlo-
váků v nakládání s odpadem. Za tento 
rok jsme vytřídili už 100 tun bioodpa-
du, jenž následně zpracovává kompo-
stárna.  

Není od  věci znovu zopakovat, 
co vše patří do  hnědých kontejnerů: 
např. listí, tráva, odpad ze záhonů – 
košťály, dřevní štěpka z  větví stromů 
a  keřů, příp. části větví max. délky 
10 cm a  průměru max. 5 cm, drny se 
zeminou, celé rostliny či jejich části, 
spadané ovoce; pokojové a jiné okras-
né květiny bez květináčů, drátů a stuh; 
kuchyňský bioodpad rostlinného pů-
vodu, např. zbytky ovoce a  zeleniny, 
slupky, skořápky ořechů.  

Bohužel stále řada lidí do hnědých 
kontejnerů vhazuje zcela nevhodný 
odpad. Pamatujme, že obaly (papír, 
plast, sklo, kov, nápojové kartony); 
zbytky jídel živočišného původu, 

maso, kosti, kůže, vajíčka včetně sko-
řápek; potravinářské oleje a  tuky, mi-
nerální oleje; uhynulá zvířata, exkre-
menty zvířat včetně podestýlky; pleny, 
obvazy a jiné hygienické potřeby; odě-
vy, směsný komunální odpad, nebez-
pečné a stavební odpady do hnědých 
kontejnerů rozhodně nepatří! 

Kde všude ve městě lze hnědé kon-
tejnery najít, napoví přehledná mapa 
na geoportal.ckrumlov.cz.  

Aby snahy a  úsilí byly pro obyva-
tele komfortnější, nabízí město pro 
rodinné domy popelnice na bioodpad 
i  jejich svoz zcela zdarma. Popelnice 
poskytuje na základě vyplněné žádosti 
Odbor životního prostředí a zeměděl-
ství. Žádosti jsou k dispozici na www.
ckrumlov.cz/obcan, další informace 
na tel. 380 766 550. 

Svoz bioodpadu probíhá v  obdo-
bí od  1. 4. do  30. 11. v  intervalu 1x 
za 14 dní a v období od 1. 12. do 31. 
3. 1x měsíčně. Harmonogram svozu 
je k dispozici na webových stránkách 
města www.ckrumlov.cz. 

Třídit elektro má smysl 
a my děkujeme za vaši píli

Už máte popelnici 
na bioodpad? 
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V  neděli  8.  listopadu  2020  se 
uskuteční  2.  oficiální  ročník 
běžeckého  klání  pod  názvem 
KRUMLOVSKÁ  11.  Krumlovská 
11  je  sportovně  společenská 
dobročinná akce pro běžce i ne-
běžce a  jejich rodiny. K 11  i  le-
tos  nabízí  trasy  i  program  pro 
děti, rodiny i dospělé, pro mladší 
i starší, pro zdatné i méně zdat-
né běžce. 

redakce

Běh Od  poloviny září 2020 jsou 
spuštěny registrace na  II. ročník sva-
tomartinského dobročinného běhu 
Krumlovská 11. Hlavní běh (11 km) 
v  krásné přírodě se startem, cílem 
a  zázemím u  Hornobránského rybní-
ku čeká na  účastníky 8. 11. ve  12.11 
hod. Tato trasa je určena jednotlivcům 
i  štafetě dvojic (v  libovolném složení 
– muži, ženy či smíšená štafeta). Loni 
byla kapacita hlavního běhu omeze-
na na celkem 90 účastníků, zájem byl 
však daleko větší. Letos proto organi-
zátoři přistoupili k  navýšení kapacity 
na 150 běžců. 

Registrace na hlavní běh je nezbyt-
ná on-line na  webu www.krumlov-
ska11.cz. Registrace jsou spuštěny 
od  poloviny září a  budou ukončeny 

nejpozději 1. 11. 2020. „Počet registrací 
je omezen a  minulý rok byly registrace 
vyprodány poměrně brzy. Doporučuje-
me tedy všem zájemcům registrovat se 
co nejdříve,“ upozorňuje Magdaléna 
Zronková z obecně prospěšné společ-
nosti ICOS Český Krumlov, která je 
hlavním organizátorem celé akce. 

I letos bude dopoledne 
vyhrazeno Rodinnému běhu 

Dopoledne je pro děti a  mládež 
připraven Rodinný běh, který nabídne 
kratší trasy na  Horní Bráně pro běž-
ce od 2 do 17 let. Běh bude rozdělen 
na  tři věkové kategorie. Start rodin-
ného běhu je plánován na 10. hodinu. 
Rodiny s dětmi se mohou těšit podob-

ně jako loni i  na  nejrůznější atrakce 
jako aquazorbing, jízda na poníkovi či 
ukázku hasičské či vojenské techniky. 

U Rodinného běhu je možná regis-
trace i  přímo na  místě v  den konání 
akce, ale při on-line rezervaci je cena 
snížena o polovinu na 50 Kč za dítě. 

Výtěžek z akce podpoří 
opět Osobní asistenci 

„K11 vznikla z  popudu několika 
krumlovských přátel, kteří pravidelně bě-
hají, a zároveň chtějí svým během podpo-
rovat druhé. Nultý ročník v roce 2018 byl 
ještě zkušební, 1. ostrý ročník v minulém 
roce nadchl nejen nás, ale dle reakcí i vět-
šinu z velkého množství účastníků“, láká 
na  účast Magdaléna Zronková. Výtě-

žek z 2. ročníku je opět určen na pod-
poru Osobní asistence, která v regionu 
již 12 let pravidelně pomáhá dětem 
i  dospělým se zdravotním postižením 
a seniorům se sníženou soběstačností. 
V loňském roce se podařilo vybrat přes 
20 tisíc Kč, což umožnilo zajistit téměř 
60 hodin Osobní asistence. Kdo ne-
chce, nebo nemůže běžet, může letos 
také na  www.krumlovska11.cz využít 
virtuální startovné. 

K 11 je tak trochu jiný závod, 
s možností koupání i martin-
skou husou 

Při hlavním běhu čeká na běžce jako 
obvykle osvěžující listopadová koupel 
v Hornobránském rybníku či lahodné 
jedenáctistupňové pivo z  dílny His-
torického pivovaru Český Krumlov, 
který je generálním partnerem K11. 
Hlavním partnerem Rodinného běhu 
je pak společnost Linde Pohony. „Díky 
těmto i mnoha dalším partnerům se mo-
hou účastníci těšit i  na  zajímavé ceny, 
u rodinného běhu pak určitě budou ceny 
nejen pro vítěze,“ vysvětluje jednu z rolí 
partnerů Tomáš Zunt za organizátory 
K  11. A  protože nejde jen o  běžecké 
klání, na zájemce z řad účastníků čeká 
i  letos posezení s  martinskou husou, 
tu je však nutné si zamluvit již při re-
gistraci. 

Zaběhněte dobročinnou Krumlovskou 11
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Soutěž Českokrumlovský sbor 
dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 
3. října 2020 již 13. ročník hasičské 
soutěže O pohár města Český Krum-
lov. Dobrovolní hasiči z celého okresu 
se utkají od 10.00 hodin na parkovací 
ploše firmy VIDOX u Porákova mos-
tu. Přijďte fandit dobrákům! 

Dobrovolní hasiči 
se utkají v soutěži

Tomáš Palouda
Krumlovský vodácký maraton

Maraton V pravidelném termínu 
druhou říjnovou sobotu se uskuteční 
již osmnáctý ročník Krumlovského 
vodáckého maratonu, účastnicky nej-
větší sportovní akce ve městě a jedné 
z účastnicky největších sportovních 
akcí jihočeského regionu. 

Letošní ročník bude s ohledem na 
aktuální dění ve společnosti samo-
zřejmě trochu jiný než ty minulé. Po-
řadatelé po konzultaci s hygienickou 
stanicí učinili mnohá opatření, aby se 
závod, byť v omezeném rozsahu, mohl 
uskutečnit. 

Z pohledu nepřímého účastníka 
závodu tak bude například úplně vy-

puštěn tradiční doprovodný program 
pro děti i dospělé, který v závodním 
odpoledni probíhal v krumlovské Pi-
vovarské zahradě.  

Řadu opatření a omezení pocítí 
také samotní závodníci. Tradičně se k 
závodu do Českého Krumlova sjíždějí 
sportovci z mnoha evropských i svě-
tových států. K tomu letos ve větším 

měřítku zřejmě nedojde, ale i tak by na 
startu měla být kvalitní sportovní úro-
veň. V přihláškách k letošnímu závodu 
figurují jména držitelů medailí z mist-
rovství světa, Evropy či olympijských 
her. Kromě soubojů o maratonské 
vavříny ale půjde při samotném zá-
vodě také o mnohá zajímavá zápolení 
mezi výkonnostními či příležitostný-
mi vodáky.

Základní program:
Hlavní závod: sobota 10. října 2020 
se startem v 11.00 hodin ve Vyšším 
Brodě a v Rožmberku. Cíl v Českém 
Krumlově u Pivovarské zahrady (prv-
ní lodě v cca) 13.00 – 17.00 hodin.

Více info na webových stránkách:  
www.krumlovskymaraton.com.

Krumlovský vodácký maraton

V poklusu jedině s úsměvem. Foto: ICOS Český Krumlov

Foto: Deník
Foto: Ladislav Pouzar
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