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slovo místostarosty
Josef
Hermann
Po několikaleté
práci na přípravě
revitalizace bývalých kasáren ve Vyšném začíná
mít jejich budoucnost jasnější
kontury. Areál bývalých kasáren získalo město od armády
bezúplatně do vlastnictví v roce
2008 a od počátku bylo jasné,
že pozemky o rozloze více než
dvaceti hektarů, skvěle situované
na severním okraji města obklopené volnou a krásnou přírodou,
mají obrovský rozvojový potenciál
a bydlení je jeho logickou programovou náplní. Ukázalo se však,
že revitalizace tohoto typického
brownfieldu o této velikosti není
vůbec jednoduchý úkol. Až před
pěti lety se podařilo najít reálnou
cestu, jak toto spící území probudit k životu.
Potvrdilo se, jak zásadní je pro
řešení takového úkolu týmová
práce, projektové řízení a konečně nalezení kvalitních externích
partnerů, bez kterých by to nešlo.
Město si zvolilo jako hlavního
konzultanta pro přestavbu kasáren českobudějovický architektonický ateliér A8000. Ten se stal
součástí radničního pracovního
týmu, který celý proces transformace kasárenského brownfieldu
řídí a navrhuje další kroky. Po důkladné analýze lokality, podmínek a limitů jejího rozvoje, zejména z hlediska územně plánovacích
dokumentací, A8000 představil
v minulém roce zastupitelstvu tzv.
Masterplan – návrh proměny kasáren v novou městskou čtvrť pro
zhruba dva a půl tisíce obyvatel.
Projekt získal název Nový Dvůr.
Kladné přijetí tohoto návrhu zastupiteli napříč všemi politickými
kluby bylo velmi důležitým a příznivým zjištěním dávajícím předpoklad úspěšné realizace tohoto
projektu, jehož časový rámec je
otázkou následujících patnácti či
dvaceti let.
Aktuálně se chýlí ke konci
úpravy centrální části kasáren,
které směřují k jejich otevření.
Chceme ukázat široké veřejnosti
vše, co bylo v posledním roce v areálu zrealizováno, jaké prostory je
Pokračování na str. 3

Užijte si rodinné akce v parcích

Pro děti je připraven pestrý venkovní program.

Foto: Český Krumlov Region – destinační management

Přetrvávající covidová omezení nedovolí ani letos uspořádat historické Slavnosti pětilisté růže. Místo nich město připravuje menší
akce na třech scénách v parcích. Těšit se můžete na rodinné aktivity,
místní kapely i historický program se šermíři.

redakce
Akce Zahradní slavnosti, tak je
pojmenovaný náhradní kulturní program za zrušené Slavnosti
pětilisté růže. O dvou sobotách
19. a 26. června 2021 vždy od 13.00
do 20.00 hodin proběhnou komorní akce ve třech městských parcích.
V Městském parku bude umístěna
scéna pro rodiny s dětmi, v Klášterní
zahradě scéna s historickým programem a v Jelení zahradě bude připraven hudební program.
„V Městském parku bude program
zaměřen především na rodiny s dětmi,
takže návštěvníci se mohou těšit na divadélka pro děti, hudební program,
kejklíře a herní zónu, která doplní stávající herní prvky,“ uvádí za pořadatele
ředitel Městského divadla Jan Vozábal
a dodává: „V případě hezkého počasí je

blízko řeka Vltava s upravenými vstupy
do vody pro letní osvěžení.“ Na akci se
bude také se svými aktivitami podílet
českokrumlovský Dům dětí a mládeže.
Kláštery nabídnou program zaměřený na historická umění, ve kterém
vystoupí převážně místní soubory
historického šermu a tance a hudební
soubory, ale důležitou součástí budou
též samotné aktivity Klášterů – interaktivní expozice pro rodiny s dětmi,
workshopové aktivity a návštěva řemeslných dílen s možností vyzkoušet
si některá řemesla.
S nabídkou se v Klášterní zahradě
připojí i Festival vína Český Krumlov
se zahradní degustací vín a nebudou
chybět také oblíbené výrobky z klášterní pekárny a další nabídka místního
oddychového centra.
Pokračování na str. 5

Jednání
zastupitelstva

Jednání se koná ve čtvrtek 24. června 2021 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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Jihočeský kraj
podpoří rozvoj
sportu ve městě
Štěpánka Kučerová

referent rozvoje a kontroly veřej-
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Památkově chráněný most ve Starých
Dobrkovicích čeká generální rekonstrukce
Do konce října potrvá rekonstrukce kamenného mostu přes koryto Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století je
postaven na původní hlavní silnici z Českého Krumlova do Kájova
a díky své architektonické kvalitě je zařazen mezi kulturní památky.

ných zakázek

Rozvoj Město Český Krumlov
a některé jím založené a zřízené
organizace uspěly se svými žádostmi o dotaci v letošní výzvě
dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu. Získané finanční prostředky ve výši
520 tisíc korun budou použity na spolufinancování rekonstrukce sociálního zázemí v tzv.
„Kostce“ ve sportovním areálu
na Chvalšinské, pořízení zahradního traktoru pro údržbu sportovních areálů ve městě a zvedáku
pro osoby se sníženou pohyblivostí do městského plaveckého
bazénu. Základní školy Linecká,
T. G. Masaryka a Plešivec získaly
každá dotaci ve výši 50 tisíc korun na pořízení nářadí/vybavení
svých sportovišť a jejich zázemí.
Cílem všech projektů je zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportu
ve městě.
Více informací o projektech
naleznete na www.ckrumlov.cz/
projekty.

Most ve Starých Dobrkovicích je kulturní památkou.

redakce
Rekonstrukce Při pravidelných
prohlídkách se zjistily závady na mostu, dosud se proto opravila jeho spodní část – křídla mostu, zdivo kleneb
a podpěr a opevnění toku pod mostem. Aktuálně je na řadě oprava horní
stavby mostu a nosné konstrukce.
„Nosnou konstrukci tvoří stávající klenby z kamenného zdiva, kde se
opraví místa s uvolněnými kameny,
na rubové straně kleneb se doplní železobetonová výztužná deska. Vybudují

Foto: Petra Nestávalová

se železobetonové přechodové desky,
které zajistí pozvolný přechod z mostu
na navazující cyklostezku, provedou se
výkopové zemní práce na předmostích,“
vyjmenovává stavební práce starosta
Dalibor Carda.
Stávající nepůvodní betonové
římsy nahradí nové parapetní zdi z přírodního sbíraného kamene a žulových
desek. Tyto nové zdi budou tvořit
záchytný systém, a proto se může odstranit i stávající svodidlo na mostě.
Doplní se i zábradlí, jež bude tvarem
a provedením odpovídat zábradlí, kte-

ré se nachází v historické části města.
Stavební práce uzavřely most do
31. října 2021 pro veškerý provoz.
„Vzhledem k tomu, že se most nachází
na frekventované pěší a cyklistické trase,
je náhradní trasa pro tyto uživatele vedena po přilehlé lávce a na ni navazujících
místních komunikacích Kájova,“ uvádí
starosta. Ojedinělá motorová doprava
připadající na tuto komunikaci je nasměrovaná na objízdnou trasu po sousední silnici I/39.
Přestože místní část Staré Dobrkovice patří pod správní území obce Kájov, most je ve vlastnictví města Český
Krumlov, jež je také investorem rekonstrukce, za kterou zaplatí tři a půl
milionu korun. Práce bude provádět
společnost K - BUILDING CB, a.s.
Kamenný klenutý tříobloukový
most ve Starých Dobrkovicích je velmi
hodnotným a autenticky dochovaným
příkladem dopravní technické stavby,
která dokládá architektonické kvality,
stavební a konstrukční technologie
a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb
v jihočeském regionu. Reprezentuje
dynamičnost a technickou vyspělost,
s jakou se tato část regionu rozvíjela
v průběhu 19. století. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti
našich předků včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí
kulturní památky.

Na Špičáku se vybudují podzemní
kontejnery, přibudou i parkovací místa
Vybudování podzemních kontejnerů spolu s úpravou a navýšením
parkovací plochy na sídlišti Špičák je jednou z dalších rozsáhlejších investic, kterou pro letošek chystá město. Záměr připravovalo
ve spolupráci s obyvateli, kteří se k plánům vyjadřovali při veřejném
projednávání v kině.

redakce
Investice Vybudování podzemních kontejnerů na Špičáku celkově
zlepší situaci s ukládáním odpadů na sídlišti. Aktuálně je zde totiž
13 kontejnerů, které svým umístěním
nevyhovují. „Dlouhodobě tu dochází
k opakovaným stížnostem obyvatel sídli-

ště souvisejícím se zápachem z kontejnerů, které jsou umístěny v blízkosti oken
některých bytových jednotek. Dalším
oprávněným podnětem je hluk způsobený při manipulaci s odpady, především
ve večerních a nočních hodinách,“ uvádí
místostarosta Josef Hermann.
Nově zvolená lokalita, a především
typ polozapuštěných kontejnerů, kte-

ré se pomalu ale jistě stávají současným standardem, uvedené problémy
významně eliminují. „Díky konstrukci
umístěné pod zemí je jejich nespornou
výhodou výrazně menší nárok na zábor veřejného prostranství,“ podotýká
místostarosta a dodává, „Nezanedbatelným benefitem úpravy daného prostoru je i fakt, že díky realizaci získáme
prostor pro umístění dalších kontejnerů,
např. na vysloužilá elektrozařízení, oděvy, kovy apod.“
Projekt zároveň řeší i nedostatek
parkovacích míst v této části sídliště.
V centrálním prostoru vznikne 18

nových parkovacích míst, která se
napojí na stávající komunikaci uvnitř
sídliště. Ačkoliv veškerá budoucí
parkovací stání jsou plánována pro
bezbariérový přístup, nová stání pro
hendikepované budou vymezena
na asfaltové ploše přiléhající zvnějšku
ke zmiňované vznikající parkovací
zóně.
V současné době je celý projekt
ve fázi povolovacího řízení, samotné práce pak budou probíhat od září
do listopadu 2021. Vybudování podzemních kontejnerů a parkovacích
míst bude stát 6,7 milionu korun.
www.ckrumlov.cz
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Obřadní síň na hřbitově prochází opravou,
komplexní rekonstrukce areálu je připravena
Nové vstupní dveře, osvětlení,
úpravy zázemí a další opravy
aktuálně probíhají v obřadní
síni na českokrumlovském hřbitově.

redakce
Oprava Součástí opravy jsou stavební úpravy prostoru obřadní síně
včetně osazení nových vstupních dveří, instalace podhledů s integrovaným
osvětlením a úpravy prostor v zázemí
určených pro pozůstalé a personál.
Rovněž se buduje nová nástupní rampa, která bude umožňovat bezbariérový přístup do obřadní síně.
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Uvedené opravy a úpravy smuteční síně a jejího zázemí jsou prvním
krokem komplexních úprav areálu
hřbitova a přijdou zhruba na dva miliony korun. Takto opravené prostory
by měly sloužit svému účelu dalších
zhruba pět až šest let, než se podaří
vybudovat zcela novou obřadní síň
s náležitým zázemím. Ta by měla vycházet z již zpracované architektonické studie. V příštím roce by měly
být hotovy další stupně projektové
přípravy.
„Komplexní rekonstrukce areálu
městského hřbitova je projektově připravena a již nám nic nebrání vybrat v soutěži dodavatele a vlastní práce zahájit

ve druhé polovině roku. Rekonstrukci
chceme dokončit v příštím roce,“ vysvětluje místostarosta.
Při rekonstrukci dojde k opravě
povrchů cest a chodníků včetně jejich
odvodnění, zrekonstruují se rozvody vody a elektřiny, doplní se lavičky
a odpadkové koše a provede se celková revitalizace zeleně v celém areálu.
Celkové náklady jsou rozpočtovány
na 43 milionů korun. „Jelikož se jedná
o poměrně značnou částku a neexistuje
žádný vhodný dotační titul na spolufinancování, požádali jsme o spolufinancování Jihočeský kraj z nově zřízeného
Krajského investičního fondu,“ dodává
místostarosta.

slovo místostarosty
Pokračování ze str. 1

možné využít k podnikatelské či
spolkové činnosti a představit další kroky, které jsou před námi.
V současnosti ateliér A8000
zpracovává urbanistickou studii,
která detailněji rozpracuje zmíněný Masterplan. Na konci srpna bychom měli být připraveni
nabídnout investorům konkrétní
příležitosti pro jejich investice. Již
dnes evidujeme několik zájemců z řad investorů a developerů
o bližší informace k projektu.
Předpokládáme, že jejich zájem
vzroste po konferenci Brownfieldy, která se uskuteční v září
přímo v areálu bývalých kasáren
a na které bude jedním z bodu
programu představení projektu
Nový Dvůr coby zajímavé a dlouhodobé investiční příležitosti.

Revitalizace prostoru bývalých kasáren
Znovuoživení a navrácení života a energie do dnes nevyužitého prostoru kasáren. Takový je
plán, který po dlouhých třinácti
letech, co město vlastní areál
bývalých kasáren ve Vyšném,
získává konečně jasné obrysy.
Město zde chce vytvořit atraktivní místo pro bydlení, vznikne
tu nová čtvrť pro dva a půl tisíce
lidí s plnou občanskou vybaveností. Záměr o využití kasáren
je podrobně zpracován v tzv.
Masterplanu, který je dostupný
k prostudování na webu města.

redakce
Vyšný Od minulého podzimu probíhají v areálu úklidové a čisticí práce.
Provádí se údržba všech pozemků, komunikací a skladovacích ploch, na vybraných objektech i stavební práce.
Současně došlo k likvidaci náletových
dřevin a pařezů.
Dosud se také provedly průzkumné
práce a inženýrská činnost, které vedly
k získání potřebných povolení pro realizaci opatření k zadržení vody v krajině v lokalitě kasáren. Jedná se zde o intravilánovou revitalizaci s vytvořením
retenčních prostor rekonstrukcí stávajících nádrží a vytvořením přírodě
blízkého složeného koryta.
Co nás čeká v nejbližší době

Na červnovém zastupitelstvu bude
projednán návrh na zrušení regulačwww.ckrumlov.cz

Do kasáren se začne pomalu vracet život.

ního plánu, což je podmínkou pro
okamžité zahájení výstavby v souladu
s platným územním plánem. Další výstavba se plánuje až po schválení nového územního plánu na podzim 2022.
Do konce srpna bude dokončen
návrh urbanistické studie, která řeší
páteřní komunikační síť s napojením
na dílčí bloky určené k zástavbě, páteřní inženýrské sítě a další nezbytné
prvky umožňující vlastní výstavbu
v souladu s platným územním plánem.
Urbanistická studie bude také základním dokumentem pro potenciální investory.

Foto: město Český Krumlov

Na srpnovém jednání zastupitelstva
by měla být přijata koncepce bytové
politiky města. Její součástí budou
i konkrétní opatření v projektu Nový
Dvůr, jak se bude nová čtvrť v prostoru bývalých kasáren jmenovat.
V současnosti jsou dokončovány
přípravné práce, které směřují k otevření kasáren. Ve druhé polovině června proběhne den otevřených dveří
pro veřejnost, kde bude pro zájemce
připravena komentovaná prohlídka
areálu, prezentace zpracovaných studií a informace o dalších krocích a plánech, jež povedou ke znovuoživení

této výjimečné lokality. Přesné datum
dne otevřených dveří bude zveřejněno
na webových stránkách města.
V září se na místě bývalého gastro
bloku uskuteční celostátní odborná
konference Brownfieldy o brownfieldových lokalitách v českých městech,
kde bude mít Český Krumlov možnost odprezentovat prostor kasáren
developerům.
V nejbližší době bude spuštěn i samostatný web, kde budou k dispozici
informace a aktuality k projektu Nový
Dvůr, který také v dalším čísle Novin
představíme podrobněji.
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Červen
u Seidelů
Kristina Zavala
Museum Fotoateliér Seidel

Novinky Také Museum
Fotoateliér Seidel se konečně
dočkalo znovuotevření. Kromě prohlídek v běžné otevírací
době (denně kromě pondělků
9.00–12.00 a 13.00–17.00) je
možné se opět objednat na fotografování, velikost skupin se
ovšem bude řídit aktuálními
protiepidemickými opatřeními.
Den matek, dětí i otců letos
oslavíme ve Fotoateliéru Seidel
pěkně najednou – v rámci prodlouženého rodinného fotovíkendu ve dnech 11.–13. června
2021. Čekat na vás bude domácí pohoda s voňavou bábovkou,
aktuální informace naleznete
na www.seidel.cz.
Kromě fotografování se
můžete o Víkendu otevřených
zahrad ve dnech 12. a 13. června projít se sazebním plánem
po obou seidelovských zahradách a hledat, zdali správně určíte všechny květiny a rostlinky,
které tu mohla pěstovat už paní
Seidelová. Chybět nebudou ani
staré fotografie zahrad a jejich
obyvatel.
Za odměnu či pro zpestření
výuky se mohou žáci a studenti zúčastnit v průběhu celého
června školních programů Musea Fotoateliér Seidel připravených pro jednotlivé ročníky
základních škol. Na výběr je
kromě prohlídky také promítání, práce ve fotokomoře, společná fotografování, psaní pohlednic tuší nebo dobové hry,
program je uzpůsoben dětem
nejmladším i těm starším.
Poslední školní den, tedy
30. června, se fotoateliér opět
otevře školákům, kteří si mohou
odnést památku na letošní těžce
získané vysvědčení. Fotografování s vysvědčením proběhne
od 9.30 do 16.00 hodin.
Rezervace a další informace na www.seidel.cz, telefon:
+420 736 503 871 a e-mailu
info@seidel.cz.
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Prádelna žije! Místo pro setkávání a akce
V Hradební ulici od léta otevíráme budovu bývalé prádelny,
místo pro setkávání a realizaci
vašich nápadů. Každý zde může
uspořádat něco pro ostatní. Prádelna je tu pro vás – jednotlivce,
spolky a instituce.

Matouš Bičák
spolek Prádelna

Našemu městu se po dlouhém roce,
kdy spalo zakleté v pandemickém
limbu, nabízí příležitost k restartu.
S radostí oznamujeme, že Prádelna
žije a bude v létě otevřená každému,
kdo si najde cestu. Asi jste se už někdy procházeli Hradební ulicí a míjeli pozoruhodný dům, kde se dříve
pralo prádlo. Možná jste do Prádelny
zavítali na vernisáž Ukradené galerie
nebo jste tady zažili sousedské slavnosti Zažít Krumlov jinak či jiné akce.

Foto: spolek Prádelna

Spolek Prádelna navazuje na více než
deset let aktivit UKG v Hradební ulici
a prostor nyní otevírá všem, kdo mají
zájem se zde scházet, bavit a realizovat
své nápady. Můžeme tady pořádat setkání, přednášky, projekce, debaty, výstavy, schůzky, workshopy, sousedské
oslavy, trhy, školní akce, blešák, sekáč,
slavnosti, koncerty, využít ho jako dílnu nebo co-workingové pracoviště…
nebo cokoli dalšího, co vás napadne.

I mosty jsou architektura

Český Krumlov je posazený do meandrů Vltavy, a tak cesty musí
v několika místech překonat říční koryto. Za historií několika krumlovských mostů se od jihu po směru toku podíváme.

Fotografie ze stavby Porákova mostu.

Filip Hermann
Krumlovský baráky

Lávka Rechle je jedna z nejdelších krytých lávek z konce 18. století
na našem území. Rechle pochází z německého slova ‚rechen’, které znamená pohrabat. Pod lávkou mezi pilíři
byly původně hrábě, které zadržovaly
dřevo splavované po Vltavě. Dřevo
se následně uskladnilo v nedalekých
skladech a využívalo v plešiveckých
papírnách. Lávka je krásnou ukázkou
řemeslné zručnosti a estetického cítění, kdy i tato ryze technicistní stavba sloužící k zadržování splaveného
dřeva byla postavena jako výrazný
krajinný prvek se smyslem pro detail.
Původní ryze dřevěná lávka byla po-

Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov

sazená na šest kamenných pilířů. V letech 1986–1987 byly dřevěné podélné
nosné trámy nahrazeny ocelovými „I“
nosníky. Boky lávky jsou obity svislým
bedněním s podélnými otvory, které
vnitřek lávky prosvětlují.
V 60. a 70. letech vznikly dva mosty
na Plešivci. V roce 1964 byl U Zelené
ratolesti postaven v rámci stavby Objížďkové ulice elegantní viadukt z předpjatého betonu, jenž nahradil lávku,
která se původně nacházela o dvacet
metrů dál po směru Vltavy. V rámci
úprav byly zároveň zbořeny desítky
domů, které byly následně nahrazeny
panelovými domy. O desetiletí později, v roce 1978, byl postaven i most
u Střelnice (u dnešního domu dětí
a mládeže), který nahradil starý oce-

Ve spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým fondem a městem
Český Krumlov jsme připravili základní úpravy prostoru a vybudování
sociálního zařízení. Krok za krokem
budeme pokračovat v dalších úpravách a zabydlování prostoru a vítáme
každou pomocnou ruku. Jsme otevřeni nápadům široké veřejnosti, každému, kdo má zájem uspořádat něco pro
ostatní. Psát nám můžete na e-mail
info@pradelnazije.cz nebo vhoďte
vzkaz do schránky na adrese Linecká
41. Prádelnu můžete sledovat také
na Facebooku a Instagramu. Více informací včetně programu pak najdete
na www.pradelnazije.cz .
Prádelna je veřejným prostorem
pod střechou – naší klubovnou, místem přátelským a dostupným, ale
hlavně místem, kde se můžeme cítit
jako doma. Těšíme se, až se tady budeme potkávat.

lový most postavený v roce 1946 organizací UNRRA (Správa Spojených
národů pro pomoc a obnovu).
Most u školy v Linecké byl postaven roce 1937. Zrezlý železný most
z roku 1889 pojmenovaný k poctě císaře Františka Josefa I. tehdy nahradil
nový železobetonový most pojmenovaný po tehdejším prezidentovi – Benešův. Jedná se o významné funkcionalistické dílo stavebního inženýra
Gustava Březiny, na jehož výsledné
podobě měl svůj podíl i pražský stavební inženýr Eduard Urban. Most je
staticky dobře promyšlen a na dobu
svého vzniku je velmi subtilní.
Lazebnický most v centru města je
oproti tomu Benešovu o jedno století
starší. V současné podobě byl postaven kolem roku 1835 poté, co původní
lávku poškodily ledové kry. Až do této
doby stála na latránské straně mostu
brána, ta byla ovšem spolu s výstavbou nového mostu stržena. Mostní
konstrukce je ocelová, nese ji jeden
střední pilíř a dvě kamenné opěry.
Naše putování zakončíme Porákovým mostem, který vznikl v rámci
stavby Objížďkové ulice v roce 1962.
Tehdy byl výrazně proměněn charakter celé oblasti. Těmto stavebním
úpravám musela bohužel ustoupit
řada původních domů, s nimiž zmizela
část krumlovské historie, která je často
zachycená na starých fotografiích.
www.ckrumlov.cz
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Zahradní slavnosti, balancování
nad střechami domů i vojenský tábor
Pokračování ze str. 1

redakce
Akce V Jelení zahradě pod zámkem
se odehraje převážně hudební program. „Představí se tu oblíbené krumlovské kapely, a i tady bude pro děti připraven doprovodný program a hry v režii
Rodinného centra Krumlík a dalších
místních pořadatelů volnočasových aktivit. V Restauraci Depo si mohou zájemci
zapůjčit vybavení pro discgolf, pétanque,
kroket a další hry v parku,“ doplňuje
Jan Vozábal.
V centru města se budou v uvedených termínech konat další aktivity.
V pátek 18. června od 14.00 do 21.00
hodin a v sobotu 19. června od 10.00
do 21.00 hodin bude Český Krumlov
hostit netradiční akci s názvem "Nejlepších 7 slacklinerů ze všech koutů
Česka". Čeští slacklineři se pokusí
o přechod dvou nejdelších lajn v Če-

aktuality, soutěž, test

CENA MĚSTA
Kvůli epidemické situaci bylo
loňské vyhlašování Ceny města
Český Krumlov zrušeno. Letošní slavnostní předávání je
naplánováno na červen, pokud
to epidemická opatření dovolí.
Aktuální informace o termínu
i laureátech sledujte na webu
www.ckrumlov.cz/cenamesta.

chách o délce 170 a 232 metrů nad
střechami domů v historickém centru
města. Kromě toho budou v sobotu
19. června po celý den pro zájemce
o tuto disciplínu připraveny workshopy v Pivovarské zahradě v časech
10.00–13.00, 15.00–18.00 a 19.00–
21.00 hodin. V průběhu dne proběhnou tamtéž také exhibice na trickline
v časech 11.00, 16.00 a 20.00 hodin.
K příjemnému pobytu v Pivovarské
zahradě přispěje svou nabídkou občerstvení Historický pivovar Český Krumlov a Kavárna U spokojené matky.
V pátek 18. června pokřtí nové CD
českokrumlovská kapela Lakomá Barka, v sobotu 19. června se od 18.00
hodin uskuteční slavnostní vernisáž
výstavy Se lvem za svobodu v Regionálním muzeu, jíž se zúčastní členové
KVH České Budějovice, KVH Čeští
lvi České Budějovice, KVH 4th Armored Division U.S. Army a 1. pěšího

pluku Mistra Jana Husi v dobových
uniformách. Následně pak Regionálním muzeu proběhne od 19.00
do 23.00 hodin Muzejní noc. Na sobotu 26. června pak Regionální muzeum připravuje celodenní exteriérovou
prezentaci k této výstavě v divadelním
parku nedaleko muzea, kde bude postaven druhoválečný vojenský tábor,
kde se návštěvníci setkají se členy
klubů v britských, amerických a československých uniformách a uvidí například stan britské polní ambulance,
dobovou vojenskou techniku a mnoho dalšího.
Na náměstí Svornosti se bude
ve dnech 18.–19. června konat řemeslný trh a trh regionálních produktů.
Další letní kulturní nabídku město
chystá v souladu s uvolňováním protiepidemických opatření.
Program bude postupně doplňován
na www.ckrumlov.info.

Bez půdy to nepůjde
Velkoformátová výstava s názvem Bez půdy to nepůjde je do
14. června k vidění v českokrumlovské Jelení zahradě.

TESTOVÁNÍ

www.ckrumlov.cz

Romana Linhartová
Městská knihovna
v Českém Krumlově

Na měsíc červen 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.
Karolová, Kateřina:
Já, doktor(in)

Vítězka ankety Žena roku 2018
sděluje své zkušenosti z doby působení v německé nemocnici. Vedle osobní roviny příběhu dětské
lékařky čtenáře zaujme i srovnání
českého a německého zdravotnictví.

Další díly oblíbené série detektivních románů odehrávajících
se ve 30. letech minulého století
v Berlíně. Romány se staly předlohou televizního seriálu Babylon
Berlín.
Levy, Buddy:
Labyrint z ledu

Autor sugestivně líčí neuvěřitelný
příběh americké polární výpravy,
která v roce 1881 vyplula k severnímu pólu s cílem vybudovat vědeckou stanici v Antarktidě.

SOUTĚŽ

Nové testovací místo v Historickém pivovaru Český Krumlov,
Pivovarská 27. Zdarma antigenní/PCR testy na covid-19. Více
informací na telefonním čísle:
+420 732 351 219.

Nepřehlédněte
v knihovně!

Kutscher, Volker:
Marlow; Olympia

Vyhrajte vstupné
na Stezku korunami
stromů
Zasoutěžte si o vstupenky
na lipenskou Stezku korunami
stromů! Na adresu noviny@
ckrumlov.cz nám do 15. června 2021 napište, kolik metrů
ochranné sítě je použito po celé
délce Stezky. Soutěžíme o 2×
rodinné vstupné a 5× vstupenku
pro jednu osobu. V karamelové
soutěži z minulého čísla vyhráli
M. Bednář, Z. Čuda, J. Kopřiva,
J. Kubíková a R. Valkonyová.

novinky

Kučera, Martin:
Poslechy v angličtině

Projděte si edukativní výstavu v Jelence.

redakce
Výstavu připravili vědci z Ústavu
půdní biologie Biologického centra
Akademie věd ČR s cílem upozornit
na to, jaký má půda význam pro náš
život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. Zájemci se na výstavě např.
dozvědí, kolik je na světě i u nás půdy,
v jakém je stavu nebo jak se za posled-

Foto: Filip Putschögl

ních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě pak
doplňuje několik příkladů z výzkumu
českobudějovických půdních biologů.
K výstavě rovněž vznikla brožura,
v níž je téma půdy rozšířeno a obohaceno o další informace. Brožuru je
možno zdarma vyzvednout v Infocentru Český Krumlov, a to po celou dobu
konání výstavy nebo do vyčerpání zásob.

Dramaticky ztvárněný detektivní
příběh na procvičování anglického jazyka. Na přiloženém CD je
poslechová část namluvená rodilým mluvčím, v knize je přepis poslechů a zábavné úkoly (jazyková
úroveň B1).
Santiago, Roberto:
Fotbaláci

Tato napínavá knižní série ze
sportovního prostředí sklízí úspěchy u dětských čtenářů napříč
Evropou. Je určena hlavně chlapců ve věku 9–10 let, ale na své si
přijdou i děvčata.

www.knih-ck. cz
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Letní hudební Stezka 2021

VYŠNÍK VYHLAŠUJE

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!
DĚTI 2,5–6 LET

KDY: JAKÝKOLIV TÝDEN 12. 7. – 20. 8. 2021
CENA: 1200 KČ / TÝDEN PLUS STRAVNÉ
ČAS: 8.30 - 15.30 HODIN
POČET: MAX. 12 DĚTÍ VE SKUPINĚ
CO: BOHATÝ PROGRAM, TVOŘENÍ, VÝLETY,
POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

DĚTI 6–10 LET

KDY: 19. 7. – 23. 7. / 26. 7. - 30. 7. A 9. 8. – 13. 8.
CENA: 2 200 Kč PLUS OBĚDY (CCA 300,-)
ČAS: 8.30 - 16.30 HODIN
POČET: 12 DĚTÍ VE SKUPINCE
CO: INDIÁNI V PŘÍRODĚ – INDIÁNSKÉ DOVEDNOSTI,
TVOŘENÍ, VÝLETY, POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY

PŘIHLÁŠKY: VYSNIKDSFAZOLKA@GMAIL.COM

6. 7. TOMÁŠ KLUS
13. 7. PAVEL CALLTA
20. 7. ANNA K.
27. 7. FLERET AKUSTICKY
3. 8. DUO BÁRKA
10. 8. CHANTAL POULLAIN – šansony
17. 8. NEZMAŘI
24. 8. McBERDS
31. 8. SPOLEKTIV
Začátek každého koncertu je
ve 20 hodin a trvá min. 60 minut.
Změna programu vyhrazena.
www.stezkakorunamistromu.cz

SportFest 91,5x128,5 (koncert).indd 1

11/05/2021 16:06

www.ckrumlov.cz

Významné kulatiny Inge Švandové
Inge Švandová se narodila 13. června 1936 v Praze. Maminka byla
akademická malířka a otec inženýr architekt a výtvarník. Už od dětství měla zálibu ve hře na klavír, zpěvu a baletu. A také hodně kreslila. Po gymnáziu studovala ještě zpěv na konzervatoři a poté operní
režii a zpěv na AMU. Působila jako režisérka v Jihočeském divadle,
v plzeňském Divadle J. K. Tyla, šéfovala opeře Slezského divadla
v Opavě a hostovala i na dalších scénách doma i v zahraničí. Učila
zpěv na českobudějovické konzervatoři a na SUPŠ sv. Anežky České
v Českém Krumlově předmět jevištní kostýmy a dějiny odívání.

Jan Vaněček
českokrumlovský spisovatel

Jubileum Jako režisérka inscenovala 180 operních, operetních i muzikálových představení a slavností.
Z toho tři opery v Národním divadle,
devět před Otáčivým hledištěm v českokrumlovské zámecké zahradě, například Lazebníka sevillského, Rusalku, Carmen a velkolepě pojatou operu
Zuzana Vojířová, kterou pro toto přírodní divadlo zkomponoval Jiří Pauer.
K některým inscenacím navrhovala
i kostýmy.
Jejím manželem byl Vlastimil Koutecký, známý scénograf, který obdržel
od prezidenta Václava Havla státní
vyznamenání Za zásluhy. V Českém
Krumlově, kde od roku 1991 bydleli,
se podíleli na Slavnostech pětilisté
růže. Ona jako režisérka a scénáristka,
on výtvarně.
Má na ně jeden poněkud hrůzostrašný zážitek. V pátek večer se konala na náměstí tak zvaná Hospoda,
kdy Vilém z Rožmberka a Petr Vok
s doprovodem přihlížejí lidovým radovánkám: tanci, hudbě, zpěvu i komediantství. Režírovala to. Krotitel
přinesl na pódium v pytli hada, velkou
krajtu, tanečnice si ji omotala kolem
krku a tančila s ní. Bylo to na generální zkoušce. Náměstí bylo plné lidí.
Při tomto čísle s hadem to paní Inge
stopla, vstoupila na pódium, aby cosi
změnila. Krotitel odebral hada tanečnici, zezadu se k ní pokradmo přiblížil
a položil jí ho nečekaně přes ramena na hruď. Chtěl asi pobavit diváky
na její účet. Ale nezpanikařila: „Začala
jsem hada hladit po hlavě a prohlížet si
ho. Zůstal v klidu, já taky. Dělalo mu asi
to pohlazení dobře, jako dělá pejskům
a kočičkám.“ Sklidila za to prý větší
potlesk než tanečnice při vystoupení.
Noviny města Český Krumlov. Periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo MK ČR E
14614. Noviny jsou zdarma vydávány a distribuovány
ve městě Český Krumlov. Vychází měsíčně s výjimkou
srpna.
Vydavatel: město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, IČ 245836.

www.ckrumlov.cz
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Inge Švandová

Foto: osobní archiv

Když jsem před 11 lety o ní psal
knihu Můj život s operou (pozn. red.
k zapůjčení v Městské knihovně),
zeptal jsem na její umělecké krédo.
„Především jsem se snažila pracovat svě-

V roce 2012 získala Cenu města Český
Krumlov.

domitě a odpovědně. Nezáleží na tom,
kolik toho člověk vytvoří, ale hlavně jak.
Umění je od slova umět. Mám pocit, že se
mi dařilo na jevišti dosáhnout harmonie
ve vztahu autor – herec – divák. Snažila
jsem se, aby se mé inscenace vyznačovaly
smyslem pro výtvarnou stylizaci a metaforu. Divadlo a umění vůbec je především
vášeň a posedlost. Být kumštýřem jen
kvůli tomu, abych se uživil, tudy cesta
k úspěchu nevede. Umění není nádeničina. Chce-li někdo dělat umění, musí jím
vonět.“
V roce 1985 byl paní Inge udělen
čestný titul Zasloužilá umělkyně. Několikrát obdržela ceny Svazu československých dramatických umělců. Gruzínský ministr kultury jí předal medaili
Zacharije Paljašviliho za operu Daisi,
kterou inscenovala v Národním divadle v Tbilisi. Poctěna byla stříbrnou
medailí Bedřicha Smetany a Pamětní
medailí městem České Budějovice.
Potěšilo ji, když v roce 2004 obdržela Jihočeskou Thálii za celoživotní
dílo a v roce 2012 Cenu města Český
Krumlov. Její jméno je prezentováváno mezi čtrnácti vybranými ženami
z různých zemí v publikaci Evropské
ženy seniorského věku. V roce 2016
se jí dostalo od nadace Život umělce
prestižního ocenění Senior Prix.
Zanechala bezesporu jako režisérka
v českém operním umění výraznou
stopu. Poznal jsem, že je to citlivá
žena, má své ego a zvláštního ducha
kumštu, smyslu pro přátelství a porozumění. Jejím rádcem bylo vždy
srdce. Ve výklenku budovy ředitelství
společnosti Kámen a písek v Linecké ulici je soška sv. Barbory, která je
jejím dílem. I sochařit uměla. Přejme
jí k letošním 85. narozeninám hlavně
zdraví a stále hezké vzpomínky na život s operou. Na závěr knihy vyjádřila
veršem toto své životní vyznání:
A tak končí vzpomínání na minulé časy,
člověk při tom uvažuje, kolik ještě asi.
Dokud na světě je láska, hudba, slunce,
smích, radujme se z nich.
Ať si bylo, jak si bylo, mně se chce žít dál,
i když někdy slza skápla, život za to stál.

Foto: Jan Sommer
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Vzpomínka na
Věru Pazderkovou
Když se nám dostalo do ruky
květnové vydání Novin města
Český Krumlov, netušili jsme, že
si blahopřání k životnímu jubileu již paní Věra Pazderková nepřečte. Zemřela nečekaně 24. 4.
2021, pouhé tři týdny poté, co
jsme se naposledy potkali při blahopřání k jejím 90. narozeninám.

Jaroslava Valtrová
Městská knihovna v Českém Krumlově

Od roku 1951 do roku 1986 pracovala Věra Pazderková v knihovnictví. Nejdříve jako knihovnice
v bibliobusu, ve kterém rozvážela
knihy do vzdálených míst v pohraničí, poté jako ředitelka Okresní lidové
knihovny v Českém Krumlově a později až do odchodu do důchodu jako
knihovnice v oddělení pro děti. Jistě si
ji mnoho tehdy dětských čtenářů pamatuje i jako „kouzelnou babičku“ při
různých dětských a městských akcích.
Její práce ji naplňovala, brala ji jako své
poslání.

Věra Pazderková v den svých 90. narozenin.

Foto: Městská knihovna v Českém Krumlově

S neskutečnou životní energií ještě
do nedávna organizovala zájezdy, turistické procházky a iniciovala vytvoření
pamětních desek literárních a uměleckých osobností Českého Krumlova,
které se budou v nejbližší době instalovat.
Při poslední návštěvě mluvila také
o své rodině, která jí vždy byla oporou a na kterou byla moc hrdá. Vtiskla
nám do ruky rukopis se vzpomínkami
na své knihovnické začátky na Českokrumlovsku, otištěné v minulém
čísle novin. Během své dlouhé životní
pouti potkala spoustu zajímavých lidí,
kteří ji inspirovali, a také ona ovlivnila
ve svém životě několik generací. Proto
jí patří náš dík a tichá vzpomínka.
ment, město Český Krumlov, Městská knihovna v Českém Krumlově, SOkA Český Krumlov, Jan Sommer,
osobní archiv Inge Švandové, spolek Prádelna.
© Copyright město Český Krumlov, 2021
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Venkovní sportoviště nabídnou nové
možnosti pro aktivní odpočinek
S blížící se letní sezónou město pamatuje i na sportovní vyžití
a možnosti venkovních aktivit pro obyvatele všech věkových skupin,
sportovní kluby a příznivce pohybu na čerstvém vzduchu. Pro tyto
příležitosti skvěle poslouží multifunkční sportovní arény, které se
město rozhodlo vystavět hned ve dvou lokalitách, a to v areálu Hornobránského rybníka a na louce u řeky v Novém Spolí.

Hřiště v Novém Spolí

Foto: město ČK

redakce
Sport Na Horní Bráně se jedná
a o dostavbu již existujícího oploceného hřiště se šotolinovým povrchem
o rozměrech 25 m × 16 m, které se
díky plánované dostavbě stane víceúčelovým osvětleným sportovištěm
s dřevěnými mantinely, umělým povrchem z polyuretanového červeného
granulátu se spodní vrstvou pryžové
podložky. Díky vybavení kovovými
konstrukcemi a „lajnování“ povrchu
budou návštěvníci sportoviště tréno-

Hřiště na Horní Bráně

Foto: město ČK

vat sporty jako jsou například basketbal, malá kopaná nebo volejbal. Značení na umělém povrchu dále bude
odpovídat pravidlům streetbalu, florbalu, nohejbalu a malé kopané.
„Jsem velmi rád, že se kluci i holky
všech věkových kategoriích konečně dočkají prvních víceúčelových arén, kam si
mohou zajít zahrát a vydovádět se s míčem nebo hokejkou. Je to dobrá zpráva
i pro kluby, které volají po možnosti venkovního sportování. Další arény se nyní
projektují na sídlišti Plešivec nebo vedle
plaveckého bazénu,“ říká místostarosta
Martin Hák.
Na víceúčelové sportoviště se mohou sportovní příznivci těšit i v Novém Spolí v místě nynějšího hřiště,
které se vybaví pro stejné účely a druhy sportů jako v areálu na Horní Bráně. Na hřišti o rozměrech 26 m × 13 m
se odstraní nynější nerovnosti a položí

se nový asfaltový povrch o tloušťce
50 mm, který se ohraničí betonovými
obrubníky. Předpokládané termíny
dokončení úprav víceúčelových arén
město plánuje do konce července
na Horní Bráně a v Novém Spolí
do podzimu.
Na své si přijdou i milovníci stolního tenisu, pro které se město chystá
umístit tři venkovní betonové pingpongové stoly v Městském parku,
v Novém Spolí a v Jelení zahradě.
V letní sezóně zde bude spolu s občerstvením otevřena také půjčovna pálek
a míčků. „Venkovní ping pong se díky své
atraktivitě opět vrací do veřejných prostor, po zkušebním provozu u rybníka
na Horní Bráně tak další stoly přispějí
k aktivnímu relaxu i v jiných částech
města,“ dodává místostarosta.
Za zmínku také stojí první turnaj
Jihočeské discgolfové ligy, který se
uskuteční 12. června 2021v na discgolfovém devítijamkovém hřišti v Jelení zahradě. Více info o turnaji na webu
www.discgolfjih.cz.
Hřiště je otevřeno denně, jeho délka činní 571 metrů, disky si mohou
hráči zapůjčit v restauraci Depo, která
se nachází hned u hřiště.

Apla hledá asistenty

Hledáme
asistenty na
letní tábory!
Nabízíme zažít neobyčejné
léto jako asistent na letním
táboře pro děti a dospělé
s autismem. Asistence je
vhodná pro studenty (vystavíme potvrzení o praxi)
i pracující, pro kohokoliv,
kdo chce pomoci rodičům
dětí s autismem v odlehčení
a načerpat nové zkušenosti.

Připravujeme tři turnusy:
pro děti s autismem předškolního a mladšího školního věku
(1.–4. července 2021) ve Chvalšinách; pro děti, dospívající a dospělé s autismem (12.–16. července 2021) ve Chvalšinách a terapeutický tábor pro děti, dospívající s Aspergerovým syndromem (19.–23. července 2021)
v Libínském Sedle.
Pokud máte zájem s námi jet,
pište na email: maresova@aplajc.cz
nebo volejte: 608 666 168. Více
informací na www.aplajc.cz.

Foto: město ČK

Jistota, stabilita
a práce, která dává smysl.

Přidej se k nám!
Vyrábíme obaly od roku 1946.

grafobal.cz

/grafobalbohemia
www.ckrumlov.cz

