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Program jednání zastupitelstva
Upozornění: Červnové jednání zastupitelstva se koná až 
ve čtvrtém červnovém týdnu. Program a materiály k jednání 
najdete na www.ckrumlov.cz/zastupitelstvo. 

Vítejte v roce 1611. Slavnosti pětilisté růže začínají
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   Pan Petr Vok z Rožmberka, bývalý 
vládce zdejšího dominia, si připsal jednu 
ze svých největších životních zásluh. 
Postaral se o to, aby násilná žoldácká 
pasovská vojska po vpádu do Čech byla 
poražena, vyplacena, rozpuštěna a 
vykázána ze země. Je skutečně co slavit. 
Hordy pasovské sběře už opustily i 
Krumlov. Teď sem přijíždí Vok se svým 
dvorem. Předem nakázal připravit trhy 
pro lid poddaný, hostinu a ovace pro 
panstvo. K oslavám je nutné uspořádat 
hodokvasy s hudebními produkcemi,    
   

dělostřelbou a ohňostrojem a rytířský 
turnaj. 
   Rody spřízněné vzaly dnes na sebe tu 
úlohu, že představí všem historii 
nejslavnějšího panského rodu českého 
království - rodu Rožmberského. 
V průvodech přepestrých tedy budou 
v dobových kostýmech představeni 
členové, ale i význační předci rodu, 
v celé jejich velkoleposti a slávě. Půjdou 
i kejklíři a umělcové všelicí, sluhové, 
fraucimory a postava bájná - Perchta 
zvaná. Čestná místa zaujmou souputníci            

 vladaře, vzácní páni a dámy.
   Všechny tyto radovánky musí pak 
trvat nejméně tři dny, aby největší 
triumf života Petra Voka a odkaz jeho 
zůstal navždy zaznamenán v paměti 
živých a kronikách mrtvých a mohl tak 
být v budoucnu znovu připomenut a 
oceněn.
   Přijměte i Vy pozvání na Slavnosti 
pětilisté růže od 17. do 19. června. 
Kompletní program najdete v příloze 
Novin města Český Krumlov.
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Český Krumlov Card otevírá čtvery dveře k poznání města 
    Tři muzea, zámeckou věž a mezinárodně proslulou galerii si mohou turisté i 
místní obyvatelé prohlédnout za poloviční vstupné, pokud si pořídí novinku 
letošní sezony: Český Krumlov Card. Tato karta začala platit od 1. května 2011 
a Český Krumlov se tak zařadil mezi první (co do počtu obyvatel) menší česká 
města, která mají ucelenou kulturní nabídku tohoto druhu. 
  „Inspirovaly nás obdobné projekty v zahraničí, především karty německy 
mluvících sousedů,“ řekl Daniel Kintzl z Českokrumlovského rozvojového 
fondu. Fond tuto kartu vydal s cílem podpořit návštěvnost a zároveň pozvat i 
místní obyvatele do atraktivních dominant ve městě zapsaném na seznam 
UNESCO. „Chceme hlavně motivovat turisty k prodloužení pobytu či opako-
vané návštěvě Krumlova. Na to, aby si prošli všechny čtyři významné kulturní 
instituce, mají celý měsíc,“ dodal Kintzl.
     Český Krumlov Card návštěvníky zavede do čtyř míst, která patří k nejvyhle-
dávanějším. Platí pro Hradní muzeum a zámeckou věž, Regionální muzeum, 
Museum Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centrum. Ušetří návštěvníkům 
50 % z běžné ceny vstupenek, rodinám dokonce 62 % z rodinného vstupného. 
Lidé ji mohou čerpat podle svého tempa a gusta – navštívit všechny subjekty 
není za jeden den prakticky možné, proto má karta platnost 30 dní. Navíc je 
přenosná, takže pokud majitel celou nabídku nevyčerpá, může ji někomu 
darovat. Lze ji koupit ve všech čtyřech jmenovaných expozicích a také 
v Infocentru na náměstí Svornosti.
    Lidé se s kartou vypraví jak zpátky do historie, tak do současnosti. Vrátí se do 
dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří 

  

 

v průběhu staletí sídlili v Českém Krumlově a měnili jeho tvář. Karta jim zpřístupní tisíce nově vystavených cenností z depozitářů včetně relikviáře 
sv. Reparáta v Hradním muzeu a oživí také příběh 700 let města s detailně propracovaným keramickým modelem historického centra v Regionál-
ním muzeu. Museum Fotoateliér Seidel shrnuje počátky profesionální fotografie a líčí osudy místních průkopníků tohoto řemesla. Český Krum-
lov Card otvírá rovněž dveře největší výstavní síně ve městě, která má světové renomé. Její stálá expozice ukazuje kresby, akvarely a dokumenty o 
životě a díle expresionisty Egona Schieleho, zároveň ale galerie pořádá velké výstavy českých i zahraničních umělců, jež si pečlivě vybírá.
Podrobnosti najdou zájemci na www.ckrumlov.cz/card. 

  

 

   Městská policie Český Krumlov připravila 
pro děti na prázdninové měsíce dva turnusy 
policejní akademie a malou cyklistickou 
autoškolu. 
     Policejní akademie je určena žákům ze 4. až 
7. tříd základních škol a uskuteční se ve dvou 
termínech: 18. – 22. července a 8. – 12. srpna. 
Program bude podobný jako v minulých 
letech. Děti se seznámí se složkami Integrova-
ného záchranného systému a s jejich úkoly, 
vyzkoušejí si práci strážníka na ulici, s Českým 
červeným křížem se naučí základům první 
pomoci, podívají se na hasičskou stanici a 
vyzkoušejí si, jak jsou na tom fyzicky. 
     Malá cyklistická autoškola je připravena pro 
děti ze 3. až 6. tříd základních škol a proběhne 
od 29. do 31. srpna. V prázdninové autoškole 
děti proškolí pracovnice Českého červeného 
kříže ze základů první pomoci a strážníci 
Městské policie Český Krumlov děti seznámí  

   
 

 

 

s dopravními předpisy podle metodiky BESIP. 
Žáci absolvují testy znalostí pravidel provozu a 
dostanou příležitost prokázat nutné technické 
znalosti, především povinného vybavení. Na 
dopravním hřišti si vyzkoušejí své praktické 
dovednosti při jízdě zručnosti.
   Cílem akce je, aby si děti zopakovaly nebo 
osvojily znalosti nutné k bezpečnému pohybu 
v provozu na pozemních komunikacích pěšky 
i na kole a aby byly schopné v případě nutnosti 
poskytnout co nejrychleji první pomoc.   
    Sraz dětí bude u obou akcí každé ráno v 8.30 
před radnicí na náměstí Svornosti, předpoklá-
daná doba rozchodu je v 15.00 na stejném 
místě.
    Přihlásit děti je možné písemně na adrese: 
Městská policie, náměstí Svornosti 1, 381 01 
Český Krumlov nebo e-mailem 
pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz.
  

 

Text a Foto Pavel Pípal, upraveno 

Policejní akademie a cyklistická autoškola zabaví děti 
o prázdninách

Text Eliška Koričarová 
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www.ckrumlov.cz/rozpocet

Výdaje rozpočtu
   Při rozhodování o tom, jak město naloží se 
svými příjmy, musí brát v úvahu několik 
aspektů. Především musí rozpočtově pokrýt 
výdaje vyplývající ze smluvních závazků a 
z platné legislativy. Dále musí zabezpečit 
pokrytí schodků mezi předpokládanými 
příjmy a výdaji vlastních příspěvkových 
organizací (základní školy, mateřské školy, 
městská knihovna) a obecně prospěšných 
společností (Domy s pečovatelskou službou, 
PRO-SPORT, Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, Městské divadlo), které jsou napoje-
ny na městský rozpočet. Zároveň město 
potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největ-
ší objem finančních prostředků jako vlastní 
podíl na plánované akce, na které bude 
v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít 
rezervu na financování projektových 
dokumentací, které budou sloužit jako 
podklad při žádání o dotace v příštích letech. 
    Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má
   

 

 

město na starosti, a jsou každý rok obdobné. 
Město musí vyčlenit značné prostředky 
například na údržbu komunikací, veřejné 
zeleně, veřejného osvětlení, vodohospodářské-
ho majetku a ostatních nemovitostí, na 
financování kulturního a sportovního vyžití na 
území města nebo na financování městské 
policie. 
    Z hlediska objemu vynaložených prostředků 
byly v roce 2010 nejvýznamnějšími investiční-
mi akcemi na území města rekonstrukce 
mostu u kina 15,8 milionů Kč), rekonstrukce 
vodovodů a kanalizací (4,2 miliony Kč), 
projektování komplexní rekonstrukce komu-
nikací a inženýrských sítí (3,6 milionů Kč), 
první etapa obnovy autobusových zastávek 
(2,8 milionů Kč) a rekonstrukce sociálního 
zařízení Základní umělecké školy Český 
Krumlov v Kostelní ulici (2,1 milionů Kč). 
     Podrobné informace o rozpočtu města Český 
Krumlov najdete na webové stránce  
www.ckrumlov.cz/rozpocet.

 

    Na květnovém jednání schválili zastupitelé 
závěrečný účet města Český Krumlov za rok 
2010. 
    Rozpočet na rok 2010 byl sestavován podle 
vnitřních norem, pravidel a podle harmono-
gramu schváleného Radou města Český 
Krumlov. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na 
svém jednání dne 17. prosince 2009. Priorita-
mi rozpočtu při jeho sestavování byly 
minimální nárůst provozních výdajů, zachová-
ní nízké úrovně zadlužení a získávání 
externích zdrojů financování. 
  V průběhu roku byl schválený rozpočet 
výdajů navýšen o 64 milionů Kč na 436,6 
milionů Kč. Rozpočet celkových příjmů byl 
zvýšen o 30 milionů Kč na 409,8 milionů Kč. 
Financování bylo navýšeno téměř o 34 
milionů Kč, a to převedením finančních 
prostředků z předcházejícího roku, předpoklá-
daným čerpáním kontokorentního úvěru a 
zapojením zůstatku sociálního fondu. Skuteč-
né příjmy v roce 2010 činily 405,9 milionů Kč 
a skutečné výdaje 406,8 milionů Kč. Schodek 
hospodaření byl v uplynulém roce 851 tisíc Kč.

Zdroje rozpočtu
  Hlavním zdrojem rozpočtu města Český 
Krumlov byly v roce 2010 daňové příjmy. To 
jsou daňové výnosy převáděné městu finanč-
ním úřadem a správní a místní poplatky 
vybírané přímo městským úřadem. Jejich výše 
byla v loňském roce 166 milionů Kč. Oproti 
roku 2009 narostly daňové příjmy o 13,5 
milionu Kč. Přijaté dotace činily vloni 168,9 
milionů Kč, přičemž zhruba 68 % představují 
průtokové dotace, které nejsou určeny přímo 
pro potřeby města, ale pro jiné subjekty, 
například na vyplácení sociálních dávek.
   Nedaňové příjmy, tedy příjmy z pronájmu 
majetku, přijaté pokuty, příjmy z úroků a 
prodeje nekapitálového majetku, představova-
ly 63,6 milionů Kč. Oproti loňskému roku 
byly nedaňové příjmy vyšší o 7 milionů Kč. 
Město vybralo zhruba o 5,6 milionů Kč více 
na nájmech nebo o 671 tisíc Kč více na 
pokutách. 
   Kapitálové příjmy z prodeje bytů, budov a 
pozemků dosáhly vloni výše 7,4 milionů Kč. 
Proti roku 2009, kdy město prodalo majetek 
za 52,7 milionů Kč, je patrné výrazné snížení 
kapitálových příjmů do městského rozpočtu. 
Nové investiční úvěry město Český Krumlov 
v roce 2010 nečerpalo. Ukazatel celkové 
likvidity (dluhová služba) činil 1,57 % 
(v loňském roce 4,39 %). 
   

  

 

Hospodaření města Český Krumlov v roce 2010   
Text Jitka Augustinová

Výdaje rozpočtu podle cílových oblastí

Výdaje do veřejné správy (v tis. Kč)
komunikace

vodovody a kanalizace

veřejné osvětlení

životní prostředí (odpady, zeleň...)

územní rozvoj

památky

ostatní (útulek, krizové řízení...)

39 700
26 764

11 119
11 755

5 636
6 163

16 561
32 508

19 074
12 381

3 339
4 177

2 884
3 765

2009 2010

1   městský úřad 19 %
2   městská policie 3 %
3   školství 9 %
4   sociální oblast 29 % 
5   sport 5 %
6  kultura 7 %
7   veřejná správa 26 %
8  ostatní 2 %

1

2
3

4
5

6

7

8
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jejich vyjádření. S průběhem prací jsem jako 
starosta města spokojen. Podařilo se nám 
získat stavební povolení dokonce jedenáct dní 
před stanoveným termínem. Rád bych 
poděkoval celému týmu, který se podílí na 
přípravě tohoto rozsáhlého projektu, fungují-
címu Řídícímu výboru projektu i Českokrum-
lovskému rozvojovému fondu, který zajišťuje 
inženýring. Podařilo se udělat velký kus práce a 
proměnit zhruba pětiměsíční skluz v jedenácti-
denní náskok. Teď počkáme na dodělání 
projektových podkladů pro zbývající část 
komplexu a můžeme přistoupit k další fázi, jíž 
bude příprava výběrových řízení na dodavatele 
stavby," sdělil starosta města a předseda 
řídícího výboru projektu Dalibor Carda.
   V současné době probíhá projektování a 
přípravné práce pro získání stavebního 
povolení na zbývající část komplexu klášterů -   
 

 

 

objekt hospodářského dvora kláštera klarisek. 
Projekční kanceláře budou zpracovávat ještě 
dokumentace k provedení stavby. Po projed-
nání těchto dokumentací vypíše město Český 
Krumlov veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací. V prosinci letošního roku by 
měl být vybrán zhotovitel stavby a rekonstruk-
ce by měla začít v lednu 2012. Plánované 
ukončení je v dubnu 2014. Od 1. května 2014 
by v areálu klášterů měli zahájit činnost 
partneři projektu.
      Zastupitelé schválili také zahájení příprav-
ných prací na projektu vytvoření nových 
přístupových tras k areálu klášterů ze všech 
hlavních městských parkovišť. Kultivovanou 
podobu by měla získat Náplavka, lávka u 
pivovaru, pěší stezka k Objížďkové silnici, 
trasa od parkoviště pod poštou nebo z Jelení 
zahrady a samoobslužný lanový přívoz z Myší 
díry do městského parku. Celkové náklady by 
neměly přesáhnout 15 milionů Kč.
    Více informací o projektu je zveřejněno na 
www.ckrumlov.cz/klastery.

 

  V polovině měsíce května získalo město 
Český Krumlov dvě stavební povolení 
v projektu revitalizace areálu klášterů. Jedno 
na stavební úpravy a udržovací práce v areálu 
bývalého kláštera minoritů a druhé na 1. etapu 
stavebních úprav v konventu areálu bývalého 
kláštera klarisek. Dokumentaci ke stavebnímu 
povolení osobně odvezli ve středu 18. května 
2011 na Ministerstvo kultury koordinátor 
projektu Jan Vondrouš, metodik projektu 
Ondřej Hubáček a vedoucí oddělení IOP 
Martina Knězková. Městu Český Krumlov se 
tak podařilo dodržet jednu ze stěžejních 
podmínek pro přidělení dotace z Integrované-
ho operačního programu, kdy do 31. května 
2011 muselo získat stavební povolení alespoň 
na část areálu.
    „Obě stavební povolení jsou odevzdána na 
Ministerstvo kultury a my teď čekáme na 
 

  

 

cem, vysazování a ochranu nových stromků i 
místo,  kde by v budoucnu mohla stát rozhledna. 
Na závěr obchůzky projednali radní jednotlivá 
témata z programu rady města. 
    Průvodce po Dubíku s představením práce 
 
  
 

 

 

Lesů města Český Krumlov je zveřejněn na 
webových stránkách města 
www.ckrumlov.cz/obcan.

 

    Ředitel Lesů města Český Krumlov Bedřich 
Navrátil připravil pro radní vycházkový okruh 
po kopci Dubík, kde radním představil práci 
dceřiné společnosti. Radní si prohlédli práci 
lesních hospodářů, nástroje pro boj s kůrov-
  

 

Text  Jitka Augustinová
Stavební povolení v projektu klášterů

    Na začátku května se do Českého Krumlova 
a Českých Budějovic sjelo více než 500 zpěva-
ček a zpěváků ve věku 5 až 18 let z celé České 
republiky na 5. ročník jihočeského festivalu 
dětských a mládežnických sborů, v rámci nějž 
proběhlo celkem 12 koncertů pro více než 
1300 posluchačů. 
   Nesoutěžní přehlídky se zúčastnilo celkem 
9 jihočeských a 5 mimokrajských ansámblů. 
Naše město reprezentovali Diblíci, Lentilky, 
Brumlíci a Medvíďata Základní umělecké 
školy Český Krumlov, jíž děkujeme za 
soustavnou podporu. 
    Více informací a fotografií je zveřejněno na 
webových stránkách města nebo Základní 
umělecké školy www.zus-ceskykrumlov.cz.

  
 

 

 

Text  Jitka Augustinová

Text  Lukáš Holec Foto Lubor Mrázek

Rada města jednala na Dubíku

Sborová přehlídka Vltavské Cantare měla úspěch

Projekt Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Šance pro Váš rozvoj. 



www.festivalkrumlov.cz 

LETNÍ KULTURNÍ PŘÍLOHA
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LETNÍ KULTURNÍ PŘÍLOHA
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LETNÍ KULTURNÍ PŘÍLOHA
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www.ckrumlov.cz/noviny 

Barokní noc na zámku Český Krumlov® - (24. 6. 2011)
Jiří Stivín a Krumlov Gypsies - (28. 6. 2011)
Nokturno - Musica Bohemica - (2. 7. 2011)
Cesta kolem světa - 6. 7. 2011
Macbeth - 19. 7. 2011
Don Giovanni - 18. 8. 2011 
Plácido Domingo - (20. 8. 2011)
 
 
  
 

 

 

Odpovědi doručte do středy 22. června do 14 hodin e-mailem na adresu 
noviny@ckrumlov.cz nebo na adresu Noviny města Český Krumlov, náměstí 
Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. Předmět e-mailu nebo poštovní obálku (kartu) 
označte heslem „letní soutěž“.

 

    Organizátoři letních festivalů a divadelních představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově věnovali pro čtenáře Novin města Český 
Krumlov vstupenky na letní koncerty. 
    Chcete vyhrát vstupenky na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, na Festival komorní hudby nebo na Otáčivé hlediště? 
    Odpovězte na tři jednoduché otázky: „Kolikáté výročí slaví letos Festival komorní hudby? Kolikáté výročí oslaví letos Mezinárodní hudební 
festival Český Krumlov? A kolikátou sezónu letos odehraje otáčivé hlediště?“ Ve hře je celkem 36 vstupenek na následující koncerty:

  

 

Uzávěrka druhé výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov je 1. 7. 2011. Více informací najdete na www.ckrumlov.cz/granty.

  

 

Kompletní program Slavností pětilisté růže je v samostatné příloze Novin nebo jej najdete na www.ckrumlov.cz/slavnosti2011.

  

 

Soutěžte o vstupenky na letní kulturní akce

Generální partner
• Budějovický Budvar, n. p.
 

  

 

Hlavní partneři
• MADETA a. s. •  Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
• GRASS CZECH s.r.o.  •  Kámen a písek, spol. s r. o.
• FRONIUS Česká republika s.r.o.

 

  

 

Partneři
• Schwan Cosmetics CR, s.r.o.
• VERA, spol. s r.o.
• VIDOX s.r.o.

 

  

 

Město Český Krumlov děkuje partnerům Slavností pětilisté růže za jejich podporu letošnímu 25. ročníku akce. 

Kulturní granty 
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prodej
bytu o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím 
v prvním poschodí domu v Lipové 160, v dobrém stavu, 
volný. Minimální nabídka musí být alespoň 700 tisíc Kč. 
Termín pro podání nabídek je 20. 7. 2011.

prodej
pozemků v průmyslové zóně v Českém Krumlově p. č. 219/61, 
orná půda, část o výměře cca 5924 m2 a p. č. 219/62, orná 
půda o výměře 3383 m2 a p. p. č. 219/73, orná půda o výměře 
942 m2 v katastrálním území Přísečná – Domoradice. Pozem-
ky jsou vhodné pro zařízení obchodní sféry (supermarket) 
nebo pro stavby občanské vybavenosti (komerční adminis-
trativní budovy). Minimální kupní cena je 1200 Kč/m2. 
Nabídky budou přijímány do 29. 7. do 12 hodin.

Přesné znění podmínek všech výběrových řízení najdete na 
úřední desce města Český Krumlov nebo na webových 

stránkách www.ckrumlov.cz/obcan 
v sekci výběrová řízení.

 

LINDE POHONY s.r.o. 

hledá v rámci rozšiřování výroby
talentované pracovníky s odborným 
zaměřením do následujících pracovních pozic:

. nákup

. logistika

Požadavky: 
.  VŠ, SŠ   obchodně-technického směru
.  jazyková vybavenost Nj nebo Aj 
   (slovem i písmem)
Firma nabízí: 
. možnost jazykového vzdělávání v prostorách firmy
. silný motivační program
. odborné vzdělávání a profesní růst 
. příjemné pracovní prostředí v nadnárodní firmě

Podrobné informace Vám poskytne personální 
oddělení firmy LINDE POHONY s.r.o., 
Tovární 118, 381 01  Český Krumlov 
tel: 380767104, e-mal: marcela.duskova@lipo.cz 

Oznámení o výběrovém 
řízení města 
Český Krumlov na

Farmářské trhy se konají každou sobotu od 8.30 do 
13.00 ve dvorku kavárny Deli99 u Budějovické 

brány. V pravidelné nabídce je zelenina, uzeniny, 
kozí a kravské sýry, medové produkty, bylinky a 

mnoho dalšího... 

 

INZERCE
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dědictvím na jediném místě. Zpestřením 
slavnostního otevření výstavy byl průvod 
vlajkonošů s prapory původně rožmberských 
obcí a měst (na fotografii) a také příjezd Voka I., 
zakladatele rodu Rožmberků, na bílém koni.     
    Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů 
a jeho cesta dějinami poprvé v historii ukazuje 
na jednom místě reprezentativní soubor více 
než 400 uměleckých děl a jiných dokumentů 
spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. 
Na výstavě jsou k vidění obrazy Mistra 
Třeboňského oltáře, restaurované a vědecky 
překvapivě nově interpretované obrazy 
s mytickým námětem Dělení růží ze zámku 
v Telči, dosud nikdy nevystavený iluminovaný  

 

 

rukopis oslavné básně Rosa Rosensis od 
Jacoba Cantera z konce 15. století, zcela 
neznámé renesanční portréty Petra Voka 
z Rožmberka s vyobrazením legendárního 
řádu lebky. Vystaveny jsou také dopisy proslulé 
Perchty z Rožmberka (Bílé paní) nebo 
populární pijácká pokutní registra Petra Voka 
z Rožmberka.
   Exponáty budou na výstavě průběžně obmě-
ňovány, tak aby mohla být výstava navštívena i 
opakovaně.
   
   

 

 

 Ve Valdštejnské jízdárně a v zahradě 
Valdštejnského paláce v Praze byla ve středu 
18. května slavnostně zahájena výstava Rožm-
berkové, rod českých velmožů a jeho cesta 
dějinami. 
   Dne 6. listopadu 1611 zemřel na zámku 
v Třeboni Petr Vok, poslední mužský potomek 
proslulého rodu Rožmberků a v roce 2011 
uplyne 400 let od této významné události. 
Podstatné momenty dějin tohoto rodu jsou 
formou velké výstavy o rožmberském rodu 
prezentovány široké veřejnosti. Ve středu 
18. května 2011 to bylo vůbec poprvé, kdy 
mohli návštěvníci spatřit tyto významné 
artefakty spjaté s rožmberským kulturním   

  

 

   Po tři večery, na něž letos v létě připadnou 
úplňky, bude mimořádně otevřené i Museum 
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. 
Naskytne se tím vzácná příležitost prohléd-
nout si tuto památku s výkladem kostýmova-
ných průvodců a v dobovém osvětlení.
   Ve večerní náladě ještě více vynikne silný 
příběh domu, jehož ozdobou je autenticky 
dochovaný fotoateliér. „Prohlídka v noci má 
zvláštní kouzlo i rytmus. Lidé přestávají 
spěchat, jsou pozornější a otevřenější. Mají 
tedy větší příležitost vcítit se do osudů lidí,  
kteří zde žili, pracovali nebo se tu nechávali 
vyfotografovat,“ říká vedoucí Musea Fotoate-
liér Seidel Petr Hudičák. 

  

 

     K muzeu patří i zahrady, které nyní vypadají 
podobně jako za časů rodiny Seidelovy. Při 
pěkném počasí budou centrem dění, protože 
organizátoři na úplněk připraví noční projekci 
nejvzácnějších fotografií ze Seidelovy sbírky. 
Promítnou celkem 120 fotografií, které diváky 
zavedou nejen do Krumlova před staletím, ale 
také na Šumavu a další místa, z nichž mnohá dnes 
už zcela změnila svou tvář. V případě, že bude 
večer deštivý, přesune se vše do interiéru muzea. 
 Program nazvaný „Poklady Fotoateliéru 
Seidel“ je připravený na pátek 15. července, 
sobotu 13. srpna a pondělí 12. září, a to v čase 
od 20.30 do 23.00 hodin. Jednotlivé prohlídky 
začnou ve 20.30, 21.00, 21.30 a 22.00, potrvají  

  

 

vždy necelou hodinu. Muzeum je nabízí jak 
v češtině, tak v německém a anglickém jazyce. 
Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné se 
předem objednat na internetových stránkách 
MFS nebo na telefonu 380 712 354..
    Za vstupenku na prohlídku muzea spojenou 
s promítáním zaplatí dospělí 150 korun, 
studenti 105 Kč a děti od 6 do 15 let 75 korun. 
Kdo si bude chtít vychutnat jenom noc 
v zahradě s projekcí Seidelových fotografií, 
bude ho vstup stát padesátikorunu. Více 
informací a možnosti rezervace najdou zájem-
ci na adrese www.seidel.cz/uplnek.

  

 

Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami   
Text a Foto Národní památkový ústav, upraveno 

Text Eliška Koričarová 

Text a Foto Jitka Augustinová 

Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami
Valdštejnská jízdárna, Praha
Otevřeno denně od 10 do 20 hodin
Ceny vstupného
Plné: 150 Kč
Snížené (ZTP, studenti do 26 let a senioři nad 65 let): 80 Kč
Rodinné vstupné (tj. dva dospělí + max. 4 děti do 18 let): 350 Kč
Děti mladší 6 let:  zdarma
Školní skupiny: 50 Kč za osobu, vedoucí skupiny o min. počtu 25 lidí mají vstup zdarma

Fotoateliér Seidel bude za úplňku promítat v zahradě

   Ve dnech 22. a 23. 5. 2011 se v Českém 
Krumlově konala etapová část Světového běhu 
harmonie (World Harmony Run). Jedna z etap 
běhu začala u Základní školy Kaplická, běžci 
pokračovali na náměstí Svornosti, kde je uvítal 
starosta Dalibor Carda. Českokrumlovský 
starosta pronesl k běžcům své poselství a v běhu 
je doprovodil k Základní škole Linecká. 

  

 

   World Harmony Run je nejdelší štafetový 
běh na světě, který probíhá pravidelně od roku 
1987. Cílem tohoto nesoutěžního běhu 
s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a 
vzájemné porozumění mezi lidmi. Letošní 
trasa v České republice začala 16. 5. 2011. 
 Více informací najdete na webových 
stránkách  www.worldharmonyrun.org.

  

 

Běh harmonie startoval i v Českém Krumlově
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Planá, Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod).
Do procesu aktualizace komunitního plánu 
sociálních služeb ve městě byli zapojeni 
poskytovatelé sociálních služeb, zástupci 
města i široká veřejnost. Výsledný komunitní 
plán, který byl v lednu 2011 projednán a 
schválen Radou a Zastupitelstvem města 
Český Krumlov, představuje strategii rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2011. 
    V rámci projektu byl aktualizován i Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb ve městě 
Český Krumlov. Katalog poslouží občanům 
jako ucelený zdroj kontaktů a informací o 
sociálních a dalších souvisejících službách ve
   
 

 

 

městě. Katalog je k dispozici od června 
v elektronické podobě na internetových 
stránkách města Český Krumlov v sekci 
Komunitní plánování. V tištěné podobě jej 
můžete získat na městském úřadě (Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví) a u vybraných 
poskytovatelů sociálních služeb. 

   Plánování sociálních služeb ve městě Český 
Krumlov bylo realizováno v rámci projektu 
financovaného z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR.   

 

    Město Český Krumlov ve spolupráci s obecně 
prospěšnou společností Jihočeská rozvojová 
úspěšně dokončily roční projekt, jehož výsled-
kem je strategický dokument – 2. Komunitní 
plán sociálních služeb na léta 2009/2011 
aktualizovaný na rok 2011 pro území města 
Český Krumlov. 
     Na úspěšný projekt kontinuálně naváže proces 
plánování sociálních služeb na území obce 
s rozšířenou působností Český Krumlov. Do 
tohoto procesu budou zapojeni nejen zástupci 
všech obcí, poskytovatelů, ale i uživatelů 
z celého území spadajícího do rozšířené působ-
nosti města Český Krumlov (například Horní 

  

 

     Na květnovém jednání zastupitelé města Český Krumlov schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory sociálních služeb – 
komunitní plán ve městě Český Krumlov v roce 2011. Radní a zastupitelé rozdělili celkem 1 048 000  Kč mezi jednotlivé žadatele. Celkem bylo 
přijato 26 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2,4 milionu Kč.   

  

 

Text Jitka Augustinová

Text  Jiří Čermák

Projekt komunitního plánování sociálních služeb 
v Českém Krumlově zapojí i obce v regionu

Granty na podporu sociálních služeb ve městě rozděleny

Podpořené projekty
Domov pro seniory Kaplice - Udržení a zkvalitnění služby Domova pro seniory     120 000 Kč
ICOS Český Krumlov, o.s. - Bezplatné právní poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v roce 2011 110 000 Kč
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s.  - Jak z toho ven?        95 000 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže ČK - Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi    85 000 Kč
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s.  - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KoCeRo     80 000 Kč
FOKUS České Budějovice, o.s. - Aktivizace a podpora lidí s duševním onemocněním        75 000 Kč
FOKUS České Budějovice, o.s. - Individuální podpora lidí s duševním onemocněním      75 000 Kč
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.s. - Hospicová péče pro občany města Český Krumlov      75 000 Kč
ICOS Český Krumlov, o.s. - Dobrovolnické centrum Český Krumlov - zajištění dobrovolnických programů 
pro seniory, zdravotně postižené, děti a mládež a další cílové skupiny        70 000 Kč
Sdružení Spirála, o.s. - Pobyty pro děti a mládež s poruchami komunikace       44 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. - Akademie třetího věku "Kultura, historie a současnost Českého Krumlova" 
navazující téma "V zámku a podzámčí"           35 000 Kč
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. - Hola, hola, prevence volá!       30 000 Kč
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. - Služba Mentor 2011        30 000 Kč
ICOS Český Krumlov, o.s. - Vzdělávání pracovníků sociálních služeb - podpora zvyšování kompetencí 
a celoživotního vzdělávání v roce 2011           24 000 Kč
Sdružení Spirála, o.s. - Komplexní program prevence - Spirála        20 000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  - Lepší možnosti pro osoby se sluchovým postižením     15 000 Kč
Základní škola Český Krumlov, Kaplická - Multikulturní prolínání a volný čas       15 000 Kč
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. - Aktivizace seniorů         10 000 Kč
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s. - Týden romské kultury        10 000 Kč
Sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích - Letní dětský tábor 2011       10 000 Kč
Sbor Církve bratrské v Českých Budějovicích - Mateřský klub Sluníčko       10 000 Kč
Základní škola Český Krumlov, Linecká - Realizace MPP         10 000 Kč
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také do jídelního provozu. Záměrem neinves-
tiční akce za více než 130 tisíc Kč je pořízení 
vybavení výdeje jídel. Na tento projekt získalo 
město grant ve výši 60 tisíc Kč od Jihočeského 
kraje. 

Základní škola Linecká
     Již třetí etapa výměny dřevěných oken čeká 
toto léto Základní školu Linecká. Od července 
do srpna budou vyměněna zbývající dřevěná 
okna panelákového typu za dřevěná okna 
Euro – rustikal. Výměna oken ve škole 
v městské památkové rezervaci ve III. etapě 
bude město stát téměř 454 tisíc Kč. Práce 
budou uskutečněny v červenci a srpnu díky 
dotaci z grantového programu Jihočeského 
kraje "Zvýšené náklady obnovy památkově 
chráněných staveb" ve výši 150 tisíc Kč.  

Základní škola T. G. Masaryka
   Kompletní výměna střešních tašek včetně 
všech klempířských konstrukcí na části střechy 

 

 

budovy čeká Základní školu T. G. Masaryka. 
Během července a srpna bude investováno 
přes 960 tisíc Kč. Na tento projekt získalo 
město dotaci ve výši 800 tisíc Kč z programu 
Ministerstva kultury České republiky. 

Základní škola Plešivec
  Na Plešivci bude doplněno zařízení pro 
přípravu jídla v rekonstruované jídelně. 
Během letních měsíců bude dokončena i 
rekonstrukce víceúčelového hřiště a nová 
atletická dráha, volejbalové hřiště, oplocení a 
sadové úpravy areálu. Investice ve výši 6,3 
milionů Kč je spolufinancována v rámci 
programu  ROP NUTS II Jihozápad ze 
strukturálního fondu Evropské unie – ERDF. 
(Projekt číslo CZ.1.14/2.4.00/03.01007). 
   
   

 

 

  Během letních prázdnin v základních a 
mateřských školách bude město Český Krum-
lov opravovat nefunkční zařízení, rekonstruo-
vat budovy a hřiště, přistavovat části budov 
nebo vyměňovat okna. Do škol bude investo-
váno více než 10 milionů Kč. 

Mateřská škola Vyšehrad
    Ke stávající mateřské škole bude od července 
do října přistavena jídelna a rozšířena šatna. 
„Záměrem této investiční akce je navýšení 
stávající kapacity tak, aby odpovídala aktuálním 
hygienickým, bezpečnostním a prostorovým 
požadavkům na provoz,“ sdělil Zdeněk Kmoch 
z Odboru správy majetku a investic. Stávající 
kapacita mateřské školy bude díky přístavbě 
jídelny navýšena na 112 míst. Před-
pokládaný rozpočet investice počítá 
s částkou 3,1 milionů Kč. Na tento projekt získalo 
město Český Krumlov grant ve výši 800 tisíc Kč 
z grantového programu Jihočeského kraje. 
   Během letních prázdnin bude investováno  

  

 

Oprava střechy, výměna oken, přístavba budov. 
Investice do českokrumlovských škol během letních prázdnin   
Text Zdeněk Kmoch, upraveno  

Text Jitka Augustinová  

Text  Jitka Augustinová

Investiční akce ve městě Český Krumlov
dopravních omezení pro obyvatele a řidiče.
  Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Český Krumlov trvá na 
zajištění alespoň jednosměrného vedení 
dopravy Urbinskou ulicí ze sídliště Mír ve 
směru do Tovární ulice pro provoz autobusů a 
osobních vozidel. Průchod pro pěší dopravu 
bude také zachován. Po dobu výstavby 
obchodního centra a souvisejících dopravních 
omezení bude zrušená zastávka v sídlišti Mír 
ve směru z Tovární ulice. Pro tento směr bude 
využita zastávka sídliště Mír na hlavní silnici. 
  Od poloviny května je opravována špatná 
hydroizolace kašny na náměstí Svornosti, 
která neumožňovala, aby v kašně cirkulovala 
voda. V rámci opravy bude instalováno odvětrá-

 

 

vací potrubí a upravena hydrotechnologie. Na 
konci května se setkali zástupci Povodí Vltavy 
a města s veřejností a veřejně představili 
plánovaný projekt protipovodňových úprav na 
toku Polečnice. 
    Zastupitelé na svém jednání schválili ukonče-
ní veškerých prací na realizaci projektu výstav-
by kanalizace v Nových Dobrkovicích a 
přiklonili se k alternativnímu řešení odkanali-
zování této lokality. Formou finanční podpory 
přímo pro majitele domu zajistí město decen-
tralizované odkanalizování a z městského 
rozpočtu postupně provede etapovitou rekon-
strukci vodovodu. V horizontu dvou let by 
mohla být obnovena infrastruktura na území 
Nových Dobrkovic.

   
   

 

 

    V průběhu měsíců května a června pracovalo 
město Český Krumlov na řadě investičních 
projektů ať již v podobě konkrétních oprav 
nebo rekonstrukcí, tak i v podobě přípravy 
složitějších projektových plánů. 
  U pivovaru byla opravena dřevěná mostovka 
provizorního mostu a na silnici u Slupence 
v úseku nad Liščí farmou – rybníček byl rekonstru-
ován povrch silnice. V plném proudu jsou práce na 
rekultivaci městského parku a parkoviště.  
    V Domoradicích u sídliště Mír začala výstav-
ba nového obchodního centra. Do listopadu 
2012 by zde mělo vyrůst obchodní centrum 
s 15 nájemními jednotkami na obchodní ploše 
9000 m² a s 297 parkovacími místy. Město 
jednalo se stavební firmou o minimalizaci  

  

 

Vandalové zapálili nádoby na separovaný odpad
     Město Český Krumlov se potýká s nezod-
povědným chováním vandalů. Někteří házejí  
odpadkové koše do řeky, někteří ničí městský 
majetek (například sprejováním) a někteří 
zapalují koš na separovaný odpad. V květnu 
neznámý vandal zapálil separační kontejner na 
papír. Oheň poškodil i sousední nádoby na  

  

 

plasty a sklo. Cena jednoho kontejneru se 
pohybuje kolem 15 tisíc Kč. 
     Město Český Krumlov prosí všechny spolu-
občany, kteří budou svědky vandalismu, aby 
neprodleně kontaktovali Městskou policii na 
lince 156.

  

 

Text Jitka Augustinová Foto Vlasta Horáková  
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Kulturní tipy
Koncert legendy keltské hudby Alana Stivella 
Pivovarská zahrada
17. 6. 2011 od 20.00

Slavnosti pětilisté růže 
17. – 19. 6. 2011

Předání Ceny města Český Krumlov  – změna termínu 
Prokyšův sál Prelatury
28. 6. 2011, 18.00

Celosvětová premiéra Harry Potter 
a relikvie smrti 2 v Kině J&K
14. 7. 2011 00:01

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Plácido Domingo, Ramón Vargas, Václav Hudeček, 
Carlos Piňana, José Cura a další.
15. 7. – 20. 8. 2011

Trofeo Niké Bohemia 
– spanilá jízda historických vozidel 
náměstí Svornosti
30. 7. 2011, 16.00 – 18.00

Video mapping pojišťovny Kooperativa
náměstí Svornosti 
19. a 20. 8. 2011, od 22.00, 22.30, 23.00
 
www.ckrumlov.cz/akce

 

Výběrová řízení na Městském úřadě Český Krumlov
     Chcete pracovat pro město Český Krum-
lov? Městský úřad hledá referenty i vedoucí 
pracovníky na následující pozice: referent 
poplatků a pohledávek, referent public    
     
 

relations, vedoucí odboru vnitřních věcí, 
vedoucí odboru investic, vedoucí odboru 
správy majetku, technik investiční výstavby.
Přesné podmínky výběrových řízení jsou 

zveřejněny na úřední desce města nebo na 
www.ckrumlov.cz/obcan.
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Pasy, občanské průkazy, 
registr podnikatelů
Po, St 07.30-11.00     12.00-17.00
Út, Čt 07.30-08.30
Pá 07.30-12.00
Registr vozidel, řidičské průkazy
Po 07.30-11.00     12.00-17.00
Út 07.30-11.00
St 07.30-11.00     12.00-17.00
Čt pro veřejnost zavřeno    
Pá 07.30-12.00     

náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
Telefon: 380 766 102
Fax: 380 766 101

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov 
Telefon: 380 766 111
Fax: 380 766 810
Elektronická podatelna: 
posta@mu.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/obcan

Podatelna
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-15.30
Pá 07.30-11.00    12.00-13.00
Pokladna
Po, St 07.30-11.00    12.00-16.30
Út, Čt 07.30-11.00    12.00-15.00 
Pá 07.30-11.00    12.00-13.00
Matrika (náměstí Svornosti)
Po, St 07.30-11.00    12.00-17.00
Út, Čt 08.00-11.00     
Pá 08.00-11.00 

Užitečné informace a telefonní čísla

   Oddělení pro děti i pro dospělé v Horní ulici budou zcela 
zavřena od 1. 7. do 29. 7. Studovna s čítárnou bude zavřena 
od 1. 7. do 8. 7. V ostatních termínech bude platit prázdni-
nová provozní doba. 
Oddělení pro dospělé - út, čt: 9-11.30 a 13-18 hodin. 
Oddělení pro děti - út: 9-11.30 a 13-16 hodin; čt: 9-11.30 
a 13-18 hodin.
Studovna - po, pá: 9-11.30, út, čt: 9-11.30 a 13-18 hodin. 
Plešivec - po: 10-12 a 13-18 hodin.
Mír - út: 10-12 a 13-18 hodin.

Kontakt: knihovna@knih-ck.cz, telefon 380 714 794 
(dospělí) nebo 380 716 385 (děti), web www.knih-ck.cz.  

 

Prázdninový provoz 
Městské knihovny  

Z důvodu konání Slavností pětilisté růže v Českém 
Krumlově jsou plánovány uzávěry historického centra 
města pro vjezd vozidel, a to v následujících termínech:

•   pátek 17. 6., 12.00 - 24.00 hodin   
•   sobota 18. 6., 7.00 - 24.00 hodin   
•   neděle 19. 6., 9.00 - 17.00 hodin.

  

 

Dopravní uzávěry centra


